
 

 

 

NÁZEV PROJEKTU: 

�VYBAVENÍ SDH JPO III OBCE DOB�ÍV HASI�SKOU TECHNIKOU� 

Cílem projektu je poøízení specializované techniky a vìcných prostøedkù pro výkon èinností 

spojených s extrémním suchem. Jedná se o posílení vybavení slo�ky IZS � SDH JPO III Dobøív 

pro øe�ení mimoøádných událostí v dùsledku sucha, které má dopad na vznik lesních po�árù, 

omezení zásobování vodou èi elektrickou energií. Cílem tohoto projektu je koupit 

Velkokapacitní po�ární cisternu na dopravu vody (dále jen CAS), která odpovídá schválené 

technické specifikaci GØ HZS ve vazbì na stanovisko HZS kraje, které je souèástí projektu. 

Dal�ím cílem je poøízení specializované techniky a vìcných prostøedkù pro odstraòování 

dùsledkù nadprùmìrných snìhových srá�ek a masivních námraz. Jedná o posílení vybavení 

slo�ky IZS � SDH JPO III Dobøív pro øe�ení mimoøádných událostí, spojených s uvedenými 

jevy, které mají negativní dopad na krajinu, zemìdìlské plodiny a lesy, na infrastrukturu 

dopravy a prùmyslu a na obytné a veøejné budovy. Cílem tohoto projektu je v návaznosti na 

vý�e uvedený bod koupit dopravní automobil s hasièským pøívìsem, který odpovídá 

schválené technické specifikaci GØ HZS ve vazbì na stanovisko HZS kraje, které je souèástí 

projektu. Cílem projektu je pøispívání k naplnìní ní�e uvedeným skuteènostem: - ke sní�ení 

negativních jevù mimoøádné události � ke zvý�ení kvality záchranných a likvidaèních prací, - 

ke sní�ení èasové dotace potøebné pøi záchranných a likvidaèních prací pøi øe�ení 

mimoøádných událostí. Cílem projektu je zajistit v dùsledku nákupu nové CAS a DA 

s hasièským pøívìsem uvedené zásahy v rámci vý�e uvedených normativù pro cílovou 

skupinu a zajistit tak jejich bezpeènost.  

 

Projekt �VYBAVENÍ SDH JPO III OBCE DOB�ÍV HASI�SKOU TECHNIKOU� 

je spolufinancován Evropskou unií 

85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpo�tu �R, 10% z rozpo�tu obce 

 

 



Projekt Vybavení SDH JPO III obce Dobřív hasičskou technikou 
CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000404, započal dne 15.2.2016. Dne 13.6.2016 byl 

vydán právní akt k projektu. Projektu byla schválena dotace ve výši 
8.243.429,43Kč. 

Projekt je zaměřen na posílení vybavení technikou a věcnými prostředky 
k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích 
s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu. 

Specifický cíl 1.3 řeší zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. ORP 
Rokycany – SDH JPO III Dobřív má v tomto cíli hlavní aktivity: 

1) Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností 
spojených s extrémním suchem. 

2) Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování 
důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. 

Projekt byl fyzicky ukončen dne 15.12.2017 na základě předávacího protokolu. 

Nyní se zpracovává ŽoP a zpráva o realizaci. 

 


