3/2002
NAŘÍZENÍ
Královéhradeckého kraje ze dne 9. října 2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rada Královéhradeckého 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, k provedení
§ 27 odst.1 písm. f) bod 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,ve znění pozdějších
předpisů, schválila dne 9. října 2002 svým usnesením vydání tohoto závazného nařízení
kraje:
Článek 1
Úvodní ustanovení
§1
Předmět úpravy
1. Tímto nařízením se stanovují podmínky k zabezpečení a dodržování preventivních
opatření požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
2. Za dodržení souhrnu opatření stanovených tímto nařízením ke snížení, zamezení
vzniku a rozšíření požáru odpovídají právnické osoby, podnikající fyzické osoby, které
provozují svoji činnost na území kraje, dále fyzické osoby, obce, instituce a úřady, které
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou oprávněny iniciovat vyhlášení tohoto
nebezpečí a spolupracují s Hasičským záchranným sborem a dalšími orgány
Královéhradeckého kraje v souladu s tímto nařízením.
§2
Doba zvýšeného nebezpečí požáru
Dobou zvýšeného nebezpečí požáru se rozumí:
a) období mimořádných klimatických podmínek,
b) období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy,
c) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně ve volné přírodě do jeho úplné likvidace.
Článek 2
Stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí požáru

§3
Stanovení podmínek požární bezpečnosti v období mimořádných klimatických podmínek
1. Za období mimořádných klimatických podmínek se považuje období, v jehož důsledku
existuje zvýšené nebezpečí vzniku požárů v přírodním prostředí. Jedná se zejména o období
bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím.
2. Pro období mimořádných klimatických podmínek se stanovují protipožární opatření
uvedená v příloze č. 1 tohoto nařízení.
3. Počátek a ukončení období mimořádných klimatických podmínek vyhlašuje hejtman
Královéhradeckého kraje na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru kraje.
Zveřejnění se provede způsobem v místě obvyklým.
§4
Stanovení podmínek požární bezpečnosti v období sklizně a skladování pícnin, obilovin a
slámy
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provádějící sklizeň a skladování pícnin,
obilovin a slámy zajistí v období přípravy sklizně, při posklizňové úpravě a následném
skladování splnění podmínek požární bezpečnosti uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení.
§5
Stanovení podmínek požární bezpečnosti při rozdělávání otevřených ohňů
1. Právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a ostatním fyzickým osobám se
zakazuje po celý rok vypalovat křoviny, trávu, plevel a suchý rákos. Dále je zakázáno
pálení sena, slámy a plevele v řádcích nebo plošně na polích, pálení průmyslových
odpadů (např. umělé hmoty, pryže, látek z uhlovodíků apod.). Pro spalování látek
přírodního charakteru na hromadách se stanovují podmínky požární bezpečnosti uvedené v
příloze č. 3 tohoto nařízení.
2. Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí se stanovují podmínky požární bezpečnosti
uvedené v příloze č. 4 tohoto nařízení.
3. Pro pálení zbytků po lesní těžbě se stanovují podmínky požární bezpečnosti specifikované
v příloze č. 5 tohoto nařízení.
Článek 3
Sankce
§6
1. Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené tímto
nařízením, může jí být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2. Poruší-li fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může jí být uložena
pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 4
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. listopadu 2002.

Ing. Pavel Bradík, v.r.
hejtman kraje

Ing. Vladimír Derner, v.r.
zástupce hejtmana kraje

Příl.1
Podmínky požární bezpečnosti v období mimořádných klimatických podmínek
V období mimořádných klimatických podmínek není dovoleno:
1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do
vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné
přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich
hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká
motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel
vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).
Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujícím nebo provádějícím hospodářskou činnost
pro vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:
a) zakazuje se:
1. pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači
jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu z výfukového potrubí;
b) nařizuje se:
1. prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební
prostředky a nářadí na předem určená místa k hašení lesních požárů,
2. zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů.
Obce jsou povinny zajistit následující podmínky požární bezpečnosti:
1. zajistit trvalou akceschopnost a připravenost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
která zabezpečuje podle požárního poplachového plánu hašení požárů a záchranné práce,
2. zajistit provádění kontroly dodržování stanovených opatření na katastrálním území obce
po celou dobu trvání zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,

3. způsobem v místě obvyklým provést oznámení o počátku a ukončení období mimořádných
klimatických podmínek.

