1/2002
NAŘÍZENÍ
Plzeňského kraje ze dne 16. 4. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rada Plzeňského kraje podle § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), k provedení § 27
odst. 1 písm. f) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") vydává toto nařízení:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní a základní ustanovení
§1
Tímto nařízením se upravují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
§2
Vypalování porostů je zakázáno. 1)
ČÁST DRUHÁ
§3
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
(1) Dobou zvýšeného nebezpeční vzniku požáru se rozumí
a) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace se splněním
podmínek z přílohy 1, 2, 3 tohoto nařízení,
b) období sklizně pícnin a obilovin,
c) časový úsek od zahájení ohňostrojných prací 2), jejich průběh a následujících 8
hodin po jejich ukončení.
(2) Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je považována za činnost se
zvýšeným požárním nebezpečím. 3)
ČÁST TŘETÍ
§4
Organizační a technická opatření
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnost se
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru jsou povinny se zřetelem na rozsah činnosti
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. 4), 5) Do rozsahu jmenovaných
opatření musí být, mimo jiné, zahrnuty i podmínky uvedené v přílohách tohoto
nařízení.

(2) Opatření proti vzniku a šíření požáru jsou právnické osoby a podnikající
fyzické osoby povinny stanovit před zahájením provozované činnosti a tuto činnost v
rozsahu stanovém přílohami tohoto nařízení hlásit minimálně 3 dny před zahájením
na Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.
(3) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá
zpracovatel 6), tj. osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany 7).
(4) V případě, že činnost se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je
prováděna dodavatelsky, je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
provádějící výše jmenovanou činnost povinna dodržovat ustanovení tohoto nařízení.
§5
Zákaz pálení a rozdělávání ohňů v přírodě
Krajský úřad může z důvodů dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních
teplot, silného větru nebo z jiných závažných důvodů vydat zákaz pálení nebo
rozdělávání ohně ve volné přírodě na území celého kraje nebo podle místní situace
ve vyznačených lokalitách kraje.
ČÁST ČTVRTÁ
§6
Kontrola dodržování podmínek
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí správní úřady na úseku požární
ochrany. 8)
§7
Sankce
(1) Poruší-li právnická nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené
tímto nařízením, může jí být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 76 odst. 2
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Poruší-li majitel (fyzická osoba) 9) podmínky stanovené tímto nařízením,
může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST PÁTÁ
§8
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Případné změny, úpravy nebo doplnění tohoto nařízení budou prováděny v
souladu s právními předpisy. 10)
(2) Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení ve Věstníku. 11)

MUDr. Petr Zimmermann
hejtman
MVDr. Václav Červený
zástupce hejtmana
Příl.1
Podmínky pro pálení zbytků po lesní těžbě
1) Ruční pálení klestu
a) místo pálení zbytků určuje příslušný lesní,
b) místo pálení zbytků musí být povoleno, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru vlivem
sálavého tepla, úletem žhavých částic apod.,
c) ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího okraje ohniště
musí být vytvořen pás o šířce min. 1,5 metru, který je zbaven veškerého
hořlavého materiálu a je okopán na minerální zeminu. Tento pás musí být udržován
čistý po celou dobu pálení a po jeho skončení. Výška pálení zbytků nesmí přesáhnou
2 metry,
d) v prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jeden pracovník může
mít dohled nad max. 2 ohništi, v prostoru pálení musí být min. 2 pracovníci a po
dobu pálení se nesmí z místa vzdalovat, jednotlivá ohniště musí být od lesa
vzdálena min. 20 metrů a od sebe 6,5 metru,
e) silnější zbytky musí být rozřezáním upraveny tak, aby nepřesahovaly průměr
ohniště, tj. max. na délku 6 metrů,
f) pálení zbytků provádí pouze osoby starší 18 let, tělesně a duševně schopné tuto
činnost vykonávat a tyto osoby musí být prokazatelně seznámeny s technickoorganizačními opatřeními pro pálení zbytků a s požárním poplachovým plánem
obce, v jejímž katastru se místo pálení nachází,
g) při pálení zbytků musí být ustanovena požární hlídka v počtu 1+1, požární
hlídka může být ustanovena z pracovníků, kteří provádějí pálení, před prováděním
pálení musí členové požární hlídky absolvovat odbornou přípravu prostřednictvím
OZO, TPO,
h) musí být zajištěna možnost přivolání požárních jednotek,
i) na místě pálení musí být k dispozici "požární voda" (sudy naplněné vodou a
vědra na vodu, případně pojízdná cisterna apod.), přenosné hasící přístroje a
další prostředky určené k lokalizaci a případné likvidaci požáru (lopaty,
tlumice, hrábě apod.),
j) místo pálení musí být vzdáleno min. 200 m od trvalé zástavby obce či města.

2) Strojní pálení klestu
a) viz bod 1a),
b) viz bod 1b),
c) viz nákres + Poznámka: Pokud vzniklá situace neumožňuje dodržet vzdálenost 20
metru od lesa, je třeba vzniklou situaci řešit zpřísněnými bezpečnostními opatřeními,
d) viz bod 1d), vzdálenosti mezi ohništi viz nákres v příloze,
e) viz bod 1e),
f) viz bod 1f),
g) viz bod 1g), v nočních hodinách může být požární hlídka tvořena pouze jedním
pracovníkem, který bude mít prostředky pro přivolání pomoci (např. mobilní telefon
apod.),
h) viz bod 1h),
i) viz bod 1i), množství vody cca 1000 litrů vody.
Hlášení o pálení musí obsahovat:
1) datum a čas pálení,
2) druh spalované látky,
3) přesnou lokalitu místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název),
4) zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě požární jednotka s
technikou),
5) jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební
látka,
6) jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek,
7) uvedení nejkratších a nejvhodnějších příjezdových cest, orientační body při cestě,
nejbližší vodní zdroj,
8) jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení,
9) jméno a telefonické spojení na ohlašující osobu,
10) případné další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.
Nákres:

Obrázek

Poznámka: Pokud vzniklá situace neumožňuje dodržet min. vzdálenost
20 metrů od lesa, je třeba vzniklou situaci řešit
zpřísněnými bezpečnostními opatřeními.

Příl.2
Podmínky při pálení hořlavého odpadu (mimo lesní těžbu)
1) Hořlavý odpad (suché listí, větve z prořezávek ovocných stromů) může
fyzická osoba spalovat za těchto podmínek:
a) pálení může být provedeno jen na vlastním pozemku majitele (uživatele) a v
dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva
apod.,
b) pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto
činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby,
c) pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za
větrného počasí,
d) po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a
následně kontrolováno po dobu 8 hodin.
2) Ostatní hořlavý odpad (plasty, hořlavé kapaliny apod.) je zakázáno pálit.

Příl.3
Podmínky pro rozdělávání ohně v přírodě
1) Při manipulaci s otevřeným ohněm jsou fyzické osoby povinny počínat si
tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. 12)
2) Při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto
podmínky:
a) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek,
b) oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň
rozdělávat jen za přítomnosti dospělé osoby,
c) oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100
m od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy,
e) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo
zasypáním zeminou,
f) oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí.
3) Rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských táborech
apod. je možné jen na určených místech. Tato místa musí určit právnická osoba
nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše jmenovaných
objektech.
____________________
1) § 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
2) § 21 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
3) § 4 odst. 2 písm. c), f), j) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
4) § 5 odst. 1, § 6 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
5) § 15 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci)
6) § 15 odst. 5 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhlášky o požární prevenci)
7) § 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
8) § 26 odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
9) § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
10) § 17 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
11) § 9 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
12) § 17 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

