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NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 

 

č. 1/2012 

ze dne 24. 04. 2012, 

 

kterým se mění nařízení Jihočeského kraje č. 35/2011, kterým se stanoví 

podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje 

jednotkami požární ochrany 

 

Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

a na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto nařízení: 

 

 

Článek 1 

 

Nařízení č. 35/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného 

pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany, se mění takto: 

(1) Příloha č. 1/2 k nařízení se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou, která je 

uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

(2) Příloha č. 3/2 k nařízení kraje se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou, 

která je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 

(3) Příloha č. 4/2 k nařízení kraje se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou, 

která je uvedena v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

(4) Příloha č. 5/2 k nařízení kraje se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou, 

která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení. 

(5) Příloha č. 1/3 k nařízení kraje se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou, 

která je uvedena v příloze č. 5 k tomuto nařízení. 

(6) Příloha č. 3/3 k nařízení kraje se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou, 

která je uvedena v příloze č. 6 k tomuto nařízení. 

(7) Příloha č. 4/3 k nařízení kraje se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou, 

která je uvedena v příloze č. 7 k tomuto nařízení. 

(8) Příloha č. 5/3 k nařízení kraje se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou, 

která je uvedena v příloze č. 8 k tomuto nařízení. 

(9) Příloha č. 7/4 k nařízení se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou, která je 

uvedena v příloze č. 9 k tomuto nařízení. 

(10) Příloha č. 8/JPO V k nařízení se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou, 

která je uvedena v příloze č. 10 k tomuto nařízení. 
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(11) Příloha č. 8/předurčené jednotky k nařízení se zrušuje a nahrazuje se novou 

přílohou, která je uvedena v příloze č. 11 k tomuto nařízení. 

(12) Příloha č. 9 k nařízení se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou, která je 

uvedena v příloze č. 12 k tomuto nařízení. 

 

 

Článek 2 

 

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku 

právních předpisů Jihočeského kraje.  

(2) Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje 

 č. 346/2012/RK - 89 ze dne 24. 4. 2012.  

 

 

 

 

 

     Ing. František Štangl v.r.                       Mgr. Jiří Zimola v.r. 
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