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Vec
vvhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeťstvo Hasičského azáchrarrtý zbotu vo Svidníku v súlade s § 4 písm. b) a s §
21 písm. a) v naďvťnnosti na § 21 písm. o) zékona č. 3l4l200l Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
l2ll2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
č.ls zrrÝšnNBrro NEBEzpn čnNsrVA vzNIKU požIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Svidník a Stropkov

od dňa 04.05.2018,07.00 hod. do odvolania

V Čase zqýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podťa § 14 ods. 2 pism. a), b) a c) zákona ě.3I4l200I Z. z. o ochrane
pred poŽiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
zakazli e najmá:

o fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,



o vypaťovať porasty bylín, kríkov, stromov,

. sPaťovať horťavé látky na lesných pozemkoch, pre kíoré je vyhlásený čas zqýšeného
nebezpečenstva vzniku požíarua v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred
PoŽiarom sú podťa § 6b zákona ě. 31412001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
Predpisov a podťa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky é. l2tl2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v zneníneskorších predpisov p o v i n n í najmá:

o zabezPeČovať v lesoch a v ich oclrrannom pásme hliadkovaciu ěinnosť; pre osoby
vYkonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať ěasový harmonogram s určením trasy pochódzok
a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať.
zabezpeěiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

o zabezpeČť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho nuadia na určenom mieste
v závislosti od plochy lesných porastov,

C udrŽiavať existujúce prejazdové cesty, zváňnice a zdtoje vody v stave, kto4i umožňuje
bezproblém ovy príjazd hasičských j ednotiek a ich využitie na účinný zásah,

. prljímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zametarrénajmá na:1. uqichlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horloavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozěleňovacích pásov nazabtánenie šírenia požiarv,
3. prednostné zabezpeéertte prejazdnosti lesných ciest a zvéůnícpre hasiěskú techniku,

. vybaviť prenosnými hasiacimi pdstrojmi pracovné stroje, napdklad lesné kolesové traktory,
harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieio
pracovné stroje vybaviť účinným zach7rtávaéom iskier.

Riaditeť
okresného riaditeťstva

Hasičského azáchrarrtého zboru vo svidníku

pplk. PaedDr. Viktor Hriseňko, v.r.


