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Vec
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchrarmÝ zboru v Leviciach v súlade s 4 písm.
b) a s 21 písm. a) v nadväznosti na 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra
požiarmi v znení neskorších predpisov a s
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v celom katastrálnom území okresu LEVICE
od 01.07.2019 od 08:00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruje každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 3 14/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v jeli
ochrannom pásme z a K a z ti j e najmi:
•

fajčit‘, odhadzovat‘ horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvoiený plameň
na miestaeh so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

•

vypaľovať pomsty bylin, krí kov, stromov.

•

zakladaf oheň v priestoroch alebo na miestach, kde móže dójst‘ kjeho rozšíreniu,

•

spal‘ovaf horl‘avé látky na lesných pozemkoeh, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaiii a v ich oehrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozernkov v súvislosti
s ochranou lesa pred požiarom sú podľa 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
10 vyhlášky Ministerstva vnútra
požialmi v znení neskorších predpisov a podl‘a
v znení neskorších predpisov
prevencii
č.
121ĺ2002
z.
o
požiarnej
Slovenskej republiky
Z.
p O V I fl fl í najmä:
zabezpečovat‘ v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby
vykonávaj úce hliadkovaciu činnost‘ vypracúvať časový harmonogram s určením trasy
pochódzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba
v danom čase nachádzat‘; zabezpečit‘jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

•

zabezpečit‘ umiestnenie potrebného rnnožstva protipožiaľneho náiadia na uičenom
mieste v závislosti od plochy lesných porastov.

•

udržiavat‘ existuj úce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vod‘ v stave, ktorý umožňuje
bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

•

prijímat‘ osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a d‘alšieho horl‘avého odpadu z blízkosti
obj ektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú
techniku,

•

vybavit‘ prenosnými hasiacirni prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové
traktory, harvestory a ině vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po
ťažbe. Tieto pracovně stroje vybavit‘ účinným zachytávačorn iskier.

pplk. Ing. Miroslav Rapčan v. r.
riaditel‘
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