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ťl" i
HejLnnan ZlínskÉho kraje na základě návrhu ředitelky H*siřského x*rhrannéhn sbnru ZlínskÉhn kraje ze dne

Z4' červenre Z0].3
vy*laš*i*

v souladu s Čl. t odst' t Nnřízení Zlínskáho krajr ť. tl7n13 ze dne z?. Út. Z013' kterým se slanovÍ

podmínky k zabezpeĚení poŽňrní ochrany v dnbě zi.nlšenÉho nebezpeČí vzniku poŽáru

pro relé území ZlínskÉho kraje

nbd e bí nepřízn lqf rlr kli rn mf i ckýeir p **mínxli

ťl. z
Pro obdnbí nepťíznivýrh klimtstický[h podmínek se vydévaií |alg nmezení:

a] dgČasné cmezení nebn vylouření vstupu do iesů ng základĚ íozhndnuťí.příslušnÉho orgó1u

státní sprÉvy lesů, návrh k vydání razhndnuLí může pndať ředilelka l{asičskÉhn

záchrannÉhu sboru ZlínskÉho kraje,
bJ zákaz spalnvání hořlavých látek Iodpad, suchÉ lrÉve, plevnl, věťve apod'] na volném_ 

prosLranství, a |o zeimÉna v blízkosti pornstii, polí s obiluvinami a pícninami,

cJ povinnost zaiistit trvale vnlnó příiezdová komunikace do lesů a ke zdro}ům vudy urČeným

k hašení požárů,
d] zákaz prdvádění ohňostroiů, pyrotechnickýrh eť=ktů nebo gbdobných efektů, při klerýth s*

pnužívá otevřený plamen [např' lampiony štĚstí],

eJ nsoby hcspodařící v lese mohou prnvádĚt p0UZE nezbytnrá práre spoienÉ s hospodařením- 
v lesních pnrostech, bez pnuŽívání ntevřenéha chnĚ'

ťt. x
Tnto vyhlášení nabývá Účinnosti dnem Z5' červnnce řillJ a jn platnÉ dn udvglání. ilbce Zlínského

kraie zveřeiní toto vyhlóšení ve ihůtĚ uvedenÉ v Čl. 5 odsť. t ř,lařízení Xlínskr{hn kraie ť. 7ftn13'
Zveřeinění l'nusí být provedeno takÉ sysťÉmem umožňuiícím dálkol4Í přístup.

ťt. +

Kontrolu plnění tohatg |xrhgdnutíj.e 
lprávněn provádět HasiČský zárhranný sbor ZlínskÉho kraie.
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Věstník prívníclt

I
NAŘÍZENÍ

Zlínslcélro lcraje
č. 1/2013

ze dne22" 1. 2013,

lrterým se mění nařízení Zlínského lrraje č' 3120|2,lrterým sc stanovÍ potlmínlty

k zabezpcčenÍ požární ochrany v rlobě zqýšeného ncbezpečí vznil<u požáru

Rada Zlínského kraje v souladu s ustanovenínr $ 7 a |i 59

ods!. l pístneno k) zákorra ě' I?9 12000 Sb., o krajíclr (laajskó

zÍízení), ve znění pozdějšÍch předpisů, a na základě ustano-

vení $ 27 odst. 2 písrrreno b) bod 3. zrí.kona č. 133/l985 sb.'

o poŽární ochlaně, ve zněni pozdějšiclr předpisů, vydává toto

nařizení:

Článclt 1

Nařizeni č" 312012, kteým se stanoví podmínky k za-

bezpcčení požární ochrany v době zvýšenólro nebezpeči

vzniku požáru, se mění takto:

(l) Článek 6 zni takto:

Článcll o
Podnríntry tr znbezpečení požární oclrrany v otldobí

nepř'íznivých lrlimnticlrých podmínelr

(l) období nepřízrLivýclr ldirnaticlqýclr podnrírrek pro celé

úzerrrí Zlínského kr'aje nebojelio část vyhlašuje a odvolává he'it-

nrarr Zlínsltálro kaje na návrlr HZS kraje. Vyhlášeni či odvolá-

ní obdobi nepříznilrych klirnatickýclr podmínek nabývá účin-

nosti drrem zveřejněni na úřední desce loajskéIro úřadu, neníJi
v něm stanoveno datum pozdější" Vylr1ášení či odvoláni období

rrepříznivýclr klirnaticlqyclr podrnírrck zveřejrri rreproďeně, tj.

nejpozději do 24 lrod od zveřejnění na úřední desce krajskélto

úřadu, také dotčerré obce Zlínskélro kraje, a to způsoben v mís-

tě obvyklým, včetrrě informace o dočasných omezeních. Při-

padne-li konec llrťlý pro zveřejněni na sobotu, nedělí nebo svá-

tek' provede obec zveřejnění nejpozdóji v nejbližší následující

pracovtú den. Zveřejněni musÍ být provederro také systémem

umožňuj ícírn dál korný pfi stup'l'

(2) Není_li dálc stanovcno jinal<, stanovuje se pro období

rrepřiznivýclr klirnatickýclr podrnínek:
a) dočasnó olrrezení nebo vyloučení vstupu do lesů na

základě rozlrodnutí příslušného orgárru státní správy

[g5fito), návrlr k vydání rozhodnutí mťrže podat ředitel

HZS loaje,
b) zákaz spalování lrořlavých látek (odpad, suclró tráva,

plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to
zejrrréna v blízkosti porosťu, polí s obilovinanri
a pícninami,
zikaz jizd parních lokomotiv bez přijaýclr protipo-

žárních opatření,
povittnost zajistit trva1e volné příjezdové lromun!
liace do lesů a ke zdrojům vody urěeným lc hašení

požárů,
e) zákaz provádění ohriostrojů, pyrotechniclcých efekrů

nebo obdobnýclr efelttů, při kteýclr se používá otev-

řený plamerr (např. lampiony štěstí)'

ť} osoby hospodařící v lese||}mohou provádět pouze

nezbytné práce spojenó s lrospodařením v lesních po*

rosteclr, bez používáni otevřenélro olrrrě'

(3) Hejhnan Zlínského kraje rnůže dle konkrétnich okol'
ností vylrÍášcnínr dlc odst. i toboto článku zúŽit rozsah omc_

zení,zákazi a povinností dle odst, 2 tohoto článku'

Článck 2

(1) Toto nařizeni nabývá učinnosti patnáctým dnem po

vyhlášení ve VĚsfníku právnich přcdpisů Zlínského kraje.

(2) Toto nařízeni kaje bylo sclrváleno usnesením Rady

Zlínskélro kaje č.0082/R02/13 dne22. L2013.

c)

d)

MVDr. Stanislav Mišák v. r.

lrejtman Zlínskélio 1caje

Ing, Jaroslav Drozd v. r.

statutámí náměstek lrejhnana

Vyvěšeno dne: Í t .*;{_ ?ťJ1}

Sňato drre;

Provedla: P. Šarmanová

Záx ov eň zveřejněno na elektronické
umožňuj ící dálkový přístup'

'rvĚsrsri' UltÁň
756 05 KATTCILINKA
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úřední desce


