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Stanovisko k projektu:  
 
Protipovodňová opatření obce Jankovice 
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje obdržel dne 23. 10. 2015 žádost společnosti 
ENVIPARTNER, s.r.o., o vydání stanoviska k projektu „Protipovodňová opatření obce 
Jankovice“. 
 
Stávající stav: 
V obci Jankovice (KM) je k zabezpečení varování obyvatelstva vybudován pouze drátový 
rozhlas bez napojení do jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen JSVV). 
 
Nově navržený stav: 
Pro obec Jankovice (okres Kroměříž) je navržen nový bezdrátový rozhlas s 23 ks 
obousměrných hlásičů (55 ks reproduktorů), který je vybaven obousměrným přijímačem 
dálkového ovládání pro napojení do JSVV s možností zpětné kontroly funkce koncového 
prvku varování. Dále bude na budově obecního úřadu pro zlepšení spolehlivosti systému 
realizována montáž nové elektronické sirény, vybavené samostatným přijímačem JSVV. 
 
Po prostudování předložené projektové dokumentace HZS Zlínského kraje doporučuje 
realizaci projektu a vydává souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami: 
 

1. V souladu s ustanovením §7 odst. 8 písm. e) zákona 239/2001 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, s přihlédnutím k § 9 odst. 7 
vyhlášky č.  380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, musí 
instalované koncové prvky varování vyhovovat „Technickým požadavkům 
na koncové prvky varování připojované do JSVV“, které byly vydány MV – GŘ 
HZS ČR (č. j. MV–24666-1/PO-2008 ze dne 15. 4. 2008) ve znění změny č. 1 ze dne 
20. 3. 2009. 

2. Všechny instalované koncové prvky varování budou připojeny samostatně do JSVV 
s možností dálkového ovládání z OPIS IZS. To znamená, že každý nově realizovaný 
koncový prvek (zvlášť místní informační systém a zvlášť elektronická siréna) bude 
vybaven obousměrným sirénovým přijímačem včetně zařízení pro odesílání dat, 
pro možnost zpětné kontroly funkčnosti tohoto koncového prvku varování. 
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3. Po ukončení výstavby realizátor projektu požádá Hasičský záchranný sbor Zlínského 
kraje o přidělení adres pro přijímače dálkového spouštění. 
 

4. Po zprovoznění systému realizátor projektu požádá Hasičský záchranný sbor kraje, 
oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, o „Stanovisko k funkčnosti, 
dodržení podmínek a k připojení vybudovaného koncového prvku varování do JSVV“. 

 
Dále HZS Zlínského kraje doporučuje: 
 

- Před ukončením realizace projektu provést kontrolu slyšitelnosti signálu 
a srozumitelnosti mluveného slova při aktivaci koncových prvků varování v obci. 
 
 
 

 
 
 
plk. Ing. Zdeněk Otrusina, vrchní rada 
náměstek KŘ pro PRE a CNP  
HZS Zlínského kraje 
podepsáno elektronicky 
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