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Vyhiásenie casu zvyseného nebezpecenstva vzniku poziaru

Okresné riaditerstvo Hasicského a záchranného zboru v Banskej Bystríci v súlade s § 4
písm. b) a s § 21 písm. a) v nadváznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v znení neskorsích predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlásky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky c. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v znení neskorsích predpisov

VYHLASUJE

CAS ZVYSENÉHO NEBEZPECENSTVA VZNIKU POZIARU
Na lesnych pozemkoch a v ich ochrannom pasme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Banská Bystrica
od 2.8.2017,15.00 hod do odvolania
V case zvyseného nebezpecenstva vzniku poziaru je kazdy povinny dodrziavaf zásady
protipoziarnej bezpecnosti.

Fyzickym osobám sa podl'a § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona c. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v znení neskorsích predpisov na lesnych pozemkoch a v ich ochrannom pasme
za kaz u i e najmá:
•

fajcif. odhadzovat' horiace alebo tlejúce predmety, alebo pouzíval' otvoreny plameñ na
miestach so zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru,

o

vypal'ovaf porasty bylín, kríkov, stromov

o

spal'ovaf horl'avé látky na lesnych pozemkoch, pre ktoré je vyhláseny cas zvyseného
nebezpecenstva vzniku poziaru a v ich ochrannom pasme.

Vlastníci, správcovia alebo uzívatelia lesnych pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred
poziarmi sú podl'a § 6b zákona c. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v znení neskorsích
predpisov a podl'a § 10 vyhlásky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. 121/2002 Z. z.
o poziarnej prevencii v znení neskorsích predpisov povinní najma":

zabezpecovaf v lesocli a v ich ochrannom pasme hliadkovaciu cinnosf; pre osoby

vykonávajúce hliadkovaciu cinnosf vypracúvaf casovy harmonogram snrcením írasy

pochódzok a s uvedením konkréínych casov a miest; kde sa má hliadkovacia sluzba
v danom case nachádzaf; zabezpecif aj vhodny systém spojenia s ofalasovñau poziarov.
zabezpecif umiestnenie potrebného mnozstva protipoziarneho náradia na urSt íom miestc
v závislosti od plochy lesnycb porasto\\

udrziavaf existujúce prejazdové cesty. zváznice a zdroje vody v stave. ktory umoznuje
bezproblémovy príjazd hasicskych jednotiek a ich vyuzitie na úcínny zásáh,
prijímaf osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,. zamerane najma na:
. urychlené odstrañovanie dreva a Dalsieho horl'avého odpadu z blízkosti objektov,
v>tváranie rozcleñovacích pásov na zabránenie sírenia poziam
prednostné zabezpecenie prejazdnosti lesnych ciest a zváznic pre hasicskú techniku;

vybavif prenosnymí hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríkiad lcsné kolesové
traktory: harveston' a iné vozidlá, ktoré sa pouzívajú na spracovanie dreva a zvyskov po
fazbe. Tieto pracovné stroje vybavif úcinnym zachytávacom iskier.
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