
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OKRESNÉ RIADITE�STVO HASI�SKÉHO A ZACHRANNEHO ZBORU

V CADCI
Ul. A. Hlinku 4, 022 01 �adca

�.p.:ORHZ—CA1-391-OO3 /2018 V�adcid�a; 15.06.2018

Okresné riadite�stvo Hasi�ského a záchranný zboru V �adci V súlade s € 4 písm. b)
as š 21 písm. a) vnadVäznosti na 5 21 písm. 0) zákona �. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

požiarmi V znení neskorších predpisov a s € 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej

republiky �. 121/2002 Z. z. o požiarnejprevencii V znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
v

�ASZVýŠENÉHO NEBEZPE�ENSTVA VZNIKU POZIARU

na lesných pozemkoch a V ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
V územnom obvode okresu �adca 3 Kysucké Nové Mesto

od 15. 06. 2018 od 07.00 hod. do odvolania

V �ase zvýšeného nebezpe�enstva vzniku požiaruje každý povinný dodržiavat zásady
protipožiarnejbezpe�nosti.

Fyzickým osobám sa pod�aš 14 ods. 2 písm. b) c) a e) zákona �.314/2001 Z. z. o ochrane

pred požiarmi V znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a V ich ochrannom pásme

zakazuje najmä:

. faj�i�,odhadzova� horiace alebo tlejúce predmety, alebo používa�otvorený plame�na

miestach so zvýšeným nebezpe�enstvomvzniku požiaru,

. vypa�ova�porasty bylín, kríkov, stromov,

. spa�ova�hor�avé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený �as zvýšeného
nebezpe�enstvavzniku požiaru a V ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov V súvislosti s ochranou lesa pred
požiarom sú pod�a; 6b zákona �. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi V znení neskorších

predpisov a pod�a5 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky �. 121/2002 Z. z.

o požiarnej preVencii V znení neskorších predpisov ]; o v i n n í najmä:

. zabezpe�ova�V lesoch a V ich ochrannom pásme hlíadkovaciu �innos�; pre osoby
vykonávajúce hliadkovaciu �innos� vypracúva��asový harmonogram s ur�ením trasy
pochôdzok a s uvedením konkrétnych�asov a miest, kde sa má hliadkovacia služba V danom

�ase nachádza�;zabezpe�i�jej Vhodnýsystém spoj enia s ohlasov�ou požiarov,

. zabezpe�i�umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na ur�enom mieste

V závislosti od plochy lesných porastov,

. udržiava� existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody V stave, ktorý umož�uje
bezproblémovýpríjazd hasi�skýchjednotiek a ich využitie na ú�innýzásah,



. prijíma�osobitné opatrenia pre priestory postihnutékalamitou, zamerané najmä na:

1. urýchlené odstra�ovanie dreva a �alšieho hor�avého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie roz�le�ovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpe�enieprejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasi�skú techniku,

. vybavi�prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory,
harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva & zvyškov po �ažbe. Tieto

pracovné stroje vybavi�ú�innýmzachytáva�omiskier.

Riadite�

Okresného riadite�stva

Hasi�ského a záchranného zboru V �adci

pplk. Ing. Stanislav Zda�íl
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