5/2003
NAŘÍZENÍ
Ústeckého kraje
ze dne 12.11.2003,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Rada Ústeckého kraje v souladu ustanovením § 7 a § 59 odst.
1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění
pozdějších předpisů
(dále jen
"zákon o
krajích"),
a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
nařízení kraje:
Čl.1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob,
právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních
předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Čl.2
Základní pojmy
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely tohoto
nařízení rozumí:
a) období
nadměrného
sucha,
zejména
období s dlouhodobým
nedostatkem
srážek,
nízkou
půdní
a vzdušnou vlhkostí,
s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem (dále jen
"období sucha"),
b) období sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich
posklizňové úpravy; toto období počíná zahájením přípravných
prací
spojených
se
sklizní
a
končí provedením prací
souvisejících se sklizní,
c) období skladování pícnin, obilovin, slámy a úsušků; toto období
počíná zahájením přípravných prací spojených se skladováním
a končí provedením měření teplot v době skladování (čl. 5 odst.
11).
Čl.3
Vyhlašování
Počátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů podle
čl. 2 písm. a) vyhlašuje Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen
"krajský úřad") na úřední desce krajského úřadu na základě návrhu
ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Dotčené
obecní úřady zveřejňují vyhlášení krajského úřadu způsobem v místě
obvyklým.
Čl.4
Zabezpečení požární ochrany v období sucha
(1) V období sucha je zakázáno:
a) spalovat hořlavé látky na volném prostranství,
b) na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší
než 50 m od okraje lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat
otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
c) používat v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu
zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.
(2) Vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby
hospodařící v lese jsou v období sucha povinni:
a) vyznačit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření v lese,

b)
c)
d)
e)

zákaz rozdělávání nebo udržování ohně v lese a zákaz odhazování
hořících a doutnajících předmětů v lese,
udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k lokalitám
nejvíce ohroženým požárem) sjízdné a volné,
nepoužívat v lese otevřeného ohně,
nespalovat v lese klestí a těžební odpad,
kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období nadměrného
sucha provádělo spalování klestí.

(3) Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným ohněm
jsou povinny:
a) zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od
všech snadno zápalných látek,
b) při změně klimatických podmínek, především v případě sílícího
větru, pálení ohně neprodleně ukončit,
c) neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán,
opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně, zalít oheň vodou nebo
jej zasypat zeminou, pískem apod.,
d) zabezpečit, aby případné spalování klestu bylo prováděno za
podmínek:
1. předem oznámit den, dobu a místo pálení a jméno osoby
odpovědné za pálení krajskému operačnímu a informačnímu
středisku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje nebo
příslušnému operačnímu a
informačnímu středisku daného
územního odboru hasičského záchranného sboru kraje; operační
a informační střediska mohou spalování zakázat,
2. zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina
s určením odpovědné osoby, která musí být starší 18 let,
3. zajistit, aby osoby provádějící pálení byly prokazatelným
způsobem seznámeny s pracovními postupy, s pravidly pálení,
způsobem
přivolání
pomoci
a
zvláštnostmi pracoviště
z hlediska požární ochrany,
4. místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých
travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně
nebezpečných místech; ohniště nesmí
být blíže než ve
vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové
třídy1),
(4) Pro rozdělávání ohňů v místech mimo souvislou městskou
a obecní zástavbu jsou stanovena následující opatření:
a) v rekreačních
zařízeních, dětských
táborech a
veřejných
tábořištích (dále jen "rekreační zařízení") lze oheň rozdělávat
jen na vyhrazeném prostoru; rozdělávání ohně je zakázáno
v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů,
b) pro rozdělávání a udržování ohně v rekreačních zařízeních musí
být určena osoba odpovědná za dozor; oheň nesmí být rozděláván
a udržován
za
silného
větru
a
v období nepříznivých
klimatických podmínek (např. období sucha apod.),
c) provozovatelé rekreačních zařízení zajistí vytvoření podmínek
pro případné hašení požárů a pro záchranné práce zejména
udržováním
volných
příjezdových
komunikací
pro požární
techniku, včetně seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení
se stanovenými opatřeními formou označení prostorů a míst
příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy a pokyny ve vztahu
k požární ochraně,
d) provozovatelé
rekreačních zařízení
jsou povinni provádět
průběžně kontroly plnění jimi stanovených opatření a činit
opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
-----------------------------------------------------------------1) § 7 písm. e) vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském
plánování.
§ 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl.5
Zabezpečení požární ochrany v období sklizně
a v období skladování pícnin a obilovin
(1) V
a kouřit:

těchto obdobích je

zakázáno používat otevřeného

ohně

a) ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných
skladů (stohů) sena a slámy,
b) v uzavřených skladech sena a slámy a ve vzdálenosti menší než
15 m od těchto skladů,
c) při práci na obilních polích.
(2) V období sucha je zakázáno spalovat zbytky sena a slámy
a plošně vypalovat nezaoraná strniště. V ostatních případech je
nutno provést taková opatření, která zabrání ohrožení majetku
a osob, zejména:
a) půdorysná plocha, na které jsou spalovány zbytky sena a slámy,
nesmí přesáhnout 5 m2,
b) při činnosti uvedené v písm. a) zajistit přítomnost nejméně
dvou osob vybavených hasicími prostředky (hasícími látkami).
Požární dohled vykonávat po zahájení činnosti a po dobu 8 hodin
od ukončení spalování místo kontrolovat.
(3) Při sklizni obilí se přednostně sklízejí obilní porosty
na
ohrožených
místech
(např.
podél
veřejných komunikací
a železničních tratí) do vzdálenosti 15 m od ;zdroje ohrožení
neprodleně po sklizni se sklidí sláma a sklizené plochy se
zaorají.
(4)
Mechanizační
prostředky
používané
při
sklizni
a uskladňování musí být vybaveny vhodnými hasicími přístroji, musí
být udržovány v řádném technickém stavu a pravidelně čištěny od
nánosů olejů a organického prachu.
(5) Při sklizni a uskladňování obilních produktů a sena
mechanizačními prostředky se spalovacími motory musí být výfuky
mechanizačních prostředků opatřeny účinnými lapači jisker. Toto
opatření se netýká přeplňovaných motorů.
(6)
Sklízené produkty
se nesmějí
dostat do kontaktu
s horkými částmi strojů (např. výfuků); je nutno pravidelně
kontrolovat, zda nedochází k namotávání sena a slámy na pohyblivé
části strojů.
(7) Při naskladňování
vzduchovými
a půdních prostorů stájí nesmí procházet
dopravníku.

dopravníky do skladů
píce přes oběžné kolo

(8) Při skupinovém nasazení sklízecích strojů (5 a více
kombajnů):
a) musí být zajištěna v místě sklizně zásoba vody v cisterně nebo
fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných
fekálních vozů musí být k dispozici traktor,
b) cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem
s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,
c) musí být zajištěny vhodné spojovací prostředky k přivolání
pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).
(9) Fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby jsou
povinny v období před zahájením sklizně:
a) prověřit před naskladňováním objektu jeho vybavení předepsanými
věcnými prostředky požární ochrany (např. druh a počet hasicích
přístrojů), které vyplývá z požárně bezpečnostního řešení
stavby2), nebo z obdobné dokumentace ověřené stavebním úřadem
podle
zvláštního právního
předpisu3), prověřit
umístění
prostředků požární ochrany, prověřit provozuschopnost (plynulý
chod)
dopravníků, dosoušecích
ventilátorů, prověřit stav
elektroinstalace a hromosvodů, jakož i stav signalizačních
zařízení v případě instalace automatického měření teplot,
zamezit zatékání dešťové vody do objektu, označit objekt
příslušnými bezpečnostními tabulkami (např. "Zákaz kouření",
"Zákaz vstupu s otevřeným
ohněm" apod.), zamezit vstupu
nepovolaných
osob do
objektu (uzavřením
objektu, popř.
označením "Zákaz vstupu"),
b) prověřit provozuschopnost všech zdrojů požární vody určených
pro likvidaci požárů v objektech (např. hydrantů, požárních
nádrží), včetně jejich označení a přístupů k nim,

c) prověřit stav příjezdových komunikací k objektům a vodním
zdrojům,
d) prokazatelným způsobem seznámit před naskladňováním pracovníky
s povinnostmi na
úseku požární ochrany
a protipožárními
opatřeními.
(10) Právnické osoby a
podnikající fyzické osoby jsou
v období před zahájením sklizně dále povinny:
a) stanovit podmínky požární bezpečnosti pro prostory, objekty
a pracoviště, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním
nebezpečím, a zapracovat tyto podmínky do příslušných druhů
dokumentace
požární ochrany
(např. stanovení
organizace
zabezpečení požární ochrany),
b) proškolit o požární ochraně osoby podílející se na sklizňových
pracích a osoby zajišťující střežení objektů s uloženými
materiály4),
c) provést preventivní požární
prohlídky ve všech výrobních
a skladovacích objektech využívaných v období sklizně,
d) prověřit funkčnost ohlašoven požárů nebo míst pro ohlášení
požárů v návaznosti na požární poplachové směrnice.
(11) Pro měření teplot uskladněného sena a slámy se stanoví
následující podmínky:
a) teplota uskladněného sena a slámy se měří do hloubky poloviny
uskladněného sena, nejméně však do hloubky 2,5 m, a to:
1. jedenkrát denně v prvém měsíci po naskladnění,
2. jedenkrát týdně další dva měsíce po naskladnění,
b) teplota se měří zejména v místech, kde vychází z uskladněného
sena a slámy pára nebo kde je cítit zápach přehřáté píce,
c) o výsledku měření se sepíše záznam, ve kterém se uvede datum
zahájení naskladnění, data měření, hodnoty naměřené teploty
a podpis osoby, která měření prováděla,
d) záznam se uschovává nejméně po dobu 6 měsíců od ukončení
naskladňování,
e) jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy
zjistí zvýšení teplot nad hodnotu:
1. 65 st. C, musí se přehřáté seno vyskladnit a ochladit
(ochlazené a zkontrolované seno lze vrátit do skladu),
2. 90 st. C, musí se vyskladnění provést za asistence jednotky
požární ochrany.
-----------------------------------------------------------------2) § 18 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších
předpisů.
3) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 5,
6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci).
4) § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl.6
Přestupky a jiné správní delikty
Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými
osobami je přestupkem5) a právnickými a podnikajícími fyzickými
osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jiným správním
deliktem6).
-----------------------------------------------------------------5) § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 76 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Čl.7
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po
dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.
Ing. Jiří Šulc, v. r.
hejtman
Jaroslav Foldyna, v. r.
1. náměstek hejtmana
•

