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Starosta městysu Křtiny 
František Novotný 
Křtiny 26  
679 05  KŘTINY 
 
                                                                                                 
 
„Protipovodňová opatření městysu Křtiny“ 
Vyřizuje: por. Bc. Jan Dvořák, t.č.: 950 630 166, email: jan.dvorak@firebrno.cz 
 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen HZS JmK) vlastní, provozuje a dálkově 
ovládá na území městysu jeden koncový prvek varování, který je začleněn v jednotném systému varování 
a informování (dále jen JSVI).  Jedná se o rotační sirénu DS 977 o výkonu 3,5kW na obecním úřadě. 
Původní obecní rozhlas není začleněn do JSVI. 
 

HZS JmK po prostudování projektu „Protipovodňová opatření městysu Křtiny“ a zjištění, že varovný 
systém (BMIS – v projektové dokumentaci na str. 23) splňuje Technické požadavky na koncové prvky 
varování připojované do JSVI včetně obousměrné komunikace, vydává souhlasné stanovisko 
k realizaci projektu „Protipovodňová opatření městysu Křtiny“ při splnění následujících podmínek: 

 
• Při budování koncových prvků varování budou použity schválené koncové prvky varování dle 

Technických požadavků na koncové prvky varování, platné v době připojení do JSVI, vydané 
Generálním ředitelstvím HZS ČR č. j. MV-24666-1/PO-2008 (seznam je na adrese 
http://www.hzscr.cz/clanek/varovani-obyvatelstva-v-ceske-
republice.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d) 

• Při budování koncových prvků varování požadujeme předání informace HZS JmK o této 
skutečnosti a požadujeme také přizvání k součinnosti.  

• HZS JmK může provést kontrolu, zda se jedná o schválený koncový prvek dle požadavků GŘ 
HZS ČR. 

• V případě požadavku ze strany HZS JmK zajistí majitel koncového prvku varování bez 
zbytečného odkladu přeprogramování přijímačů podle pokynů techniků HZS JmK. Toto 
přeprogramování požadujeme provést nejpozději do jednoho roku od požadavku. O této 
skutečnosti pak majitel prokazatelně informuje techniky HZS JmK. 

 
 

plk. Ing. Lukáš Vymazal 
vedoucí oddělení 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
HZS JmK 

 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Výtisk č. 1 – Envipartner s.r.o. – zpracovatel projektové dokumentace (DS) 
Výtisk č. 2 – pro spis 
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