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Karlovarského kraje č. 4/2015
ze dne 6. 3. 2015,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rada Karlovarského kraje vydává na základě usnesení
č. RK 266/03/15, ze dne 6. 3. 2015, v souladu s ustanovením
§ 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení
§ 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:
Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území
Karlovarského kraje.

(2) Za plnění podmínek stanovených tímto nařízením
odpovídá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
provozující činnost na území Karlovarského kraje.
Článek 2
Doba a místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Dobou zvýšeného nebezpečí požáru se rozumí období
extrémně nepříznivých klimatických podmínek (dlouhodobé
sucho), v jejichž důsledku může dojít ke vzniku požárů velkého
rozsahu především lesních porostů a zemědělských kultur, které
by vyžadovaly nasazení mimořádného množství sil a prostředků jednotek požární ochrany.

(2) Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru vyhlašuje hejtman kraje (nebo jím pověřená osoba) na
základě doporučení Hasičského záchranného sboru kraje.

(3) O vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
informuje krajský úřad vhodným způsobem, např. na úřední
desce krajského úřadu, na úředních deskách obecních úřadů
obcí, kterých se dotýká, v hromadných informačních prostředcích, případně dalšími způsoby v místě obvyklými.

(4) Doba zvýšeného nebezpečí požáru se vyhlašuje pro
celé území kraje nebo jeho část.
Článek 3
Obecné podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na dotčeném území zakázáno:

a) rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající
předměty ve volné přírodě,
b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
c) jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo
silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje
na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích,
a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro
individuální rekreaci)
d) provozovat jízdy parních lokomotiv
e) provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné
činnosti (např. létající přání)
f) spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží
určených jako zdroje požární vody k jiným účelům
než k hašení požárů
Článek 4
Podmínky k zabezpečení požární ochrany
při sklizni obilovin a pícnin v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru

(1) Motorová vozidla a zemědělské stroje používané ke
sklizni, převozu a ostatní manipulaci s obilovinami a pícninami musí být vybaveny lapači jisker, lapači nemusí být vybaveny, pokud jsou od výrobce provedeny tak, že nemůže dojít k výfuku žhavých částic.

(2) Motorová vozidla a zemědělské stroje používané ke
sklizni obilovin a pícnin musí být vybaveny lopatou a kromě
hasicího přístroje instalovaného výrobcem ještě vodním nebo
pěnovým přenosným hasicím přístrojem s minimálním objemem hasiva 9 litrů.

(3) Na polích a ostatních zemědělských plochách je zakázáno kouřit a rozdělávat ohně, kouření a rozdělávání ohňů
je zakázáno také v okruhu 10 metrů od objektů určených ke
skladování obilovin a pícnin.

(4) Při nasazení žňové techniky musí být na poli k dispozici buď zemědělská technika schopná rozorat půdu tak,
aby vznikl ochranný pruh, který zamezí šíření požáru, nebo
musí být k dispozici mobilní zásobník hasební vody s minimálním objemem 2000 litrů (fekální vůz, cisterna na vodu
apod. s vlastním pohonem nebo připojená za tažné vozidlo),
zařízení musí umožňovat použití vody pod tlakem pomocí
hadic, u obou zařízení musí být nepřetržitě přítomna znalá
obsluha.
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(5) V případě založení stohu na strništi, musí být po
naskladnění provedeno jeho oborání tak, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 metrů,
ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové
míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru.
(6) Objem stohu nesmí přesáhnout 4000 m3.

(7) Při naskladnění sena, obilovin, píce do uzavřených
skladů a stohů, musí být denně prováděno měření teplot a to
nejméně na šesti různých místech, měření se provádí pomocí
instalovaných čidel nebo hloubkových teploměrů.

(8) Jestliže se při kontrolním měření zjistí ložisko s teplotou nad 65 °C, musí dojít k vyskladnění a ochlazení skladovaného materiálu, po vychladnutí je možné opětovné naskladnění.

(9) Jestliže se při kontrolním měření zjistí ložisko
s teplotou nad 90 °C, musí dojít k vyskladnění skladovaného
materiálu za asistence jednotky požární ochrany, jednotku
přivolá provozovatel činnosti prostřednictvím tísňové linky,
jednotku na místo vysílá operační středisko Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje.

(10) O měření teplot naskladněného materiálu se vedou
záznamy, které musí obsahovat název skladovacího objektu,
datum a čas měření, naměřené teploty ve všech kontrolních
místech, jméno a podpis osoby provádějící měření.

(11) Záznamy o měření musí být k dispozici orgánu státního požárního dozoru minimálně po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
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Článek 5
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru u vlastníků
a uživatelů lesa

Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, opatření
pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo
zemědělství podle zvláštního zákona.
Článek 6
Zrušovací ustanovení

Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2003 ze dne 11. 9. 2003,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a nařízení
Karlovarského kraje č. 3/2006, kterým se mění nařízení
Karlovarského kraje č. 2/2003, ze dne 11. 9. 2003, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, se zrušuje.
Článek 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Karlovarského kraje.

Ing. Eva Valjentová v. r.
náměstkyně hejtmana kraje
Bc. Miloslav Čermák v. r.
náměstek hejtmana kraje

