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Zlín, 24. července 2013 I
lpraco frljív!1 KUZL 47899/2013 ---

ROZHODNUTf
hejtm na Zlfnského kraje C,1/2013

O VYHL~ -ENf O ~ (J f NEPŘíZNIVÝ[H l<UMATICI<Ý H PODMíNEK
ze dne 24. července 2013

ČI. 1
Hejtman Zlínského kraje na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne
24. července 2013

vyhlašuje

v souladu s čI. 6 odst. 1 Nařízení Zlínského kraje č, 1/2013 ze dne 22. 01. 2013, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požárnl ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

pro celé území Zlínského kraje

olldobí nepřfznivýrh ldimatid(ých podmínek

ČI. 2
Pro období nepříznivých klimatických podmínek se vydávají tato omezení:

a] dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesu na základě rozhodnutí příslušného orgánu
státní správy lesu, návrh k vydání rozhodnutí muže podat ředitelka Hasičského
záchranného sboru Zlfnského kraje,

b] zákaz spalování hořlavých látek [odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.] na volném
prostranství, a to zejména v blízkosti porostu, polí s obilovinami a pícninami,

t] povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesu a ke zdrojům vody určeným
k hašení požáru,

d] zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných eFektů, při kterých se
používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí],

e] osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením
v lesních porostech, bez používání otevřeného ohně.

ČI. 3
Toto vyhlášení nabývá účinnosti dnem 25. července 2013 a je platné do odvolání. Obce Zlínského
kraje zveřejní toto vyhlášení ve lhůtě uvedené v čl. 6 odst. 1 Nařízení Zlínského kraje č. 1/2013.
Zveřejnění musí být provedeno také systémem umožňujícím dálkový přístup.

ČI. 4
Kontrolu plnění tohoto rozhnenutíje oprávněn provádět Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.
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1
NAIUZENÍ

Zlínského kraje
č.1/2013

ze dne 22. 1. 2013,

kterým se mění nařízení Zlínského kraje č. 3/2012, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rada Zlinského kraje v sou ladu s ustanovením § 7 a § 59
odst. I písmeno k) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustano-
vení § 27 odst. 2 písmeno b) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
nařízení:

"

Článek 1

Nařizení Č. 3/2012, kterým se stanoví podmínky k za-
bezpečení požární ochrany v dobč zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru, se mění takto:

(I) <':Iánek 6 zni takto:

Článck 6
Podmínky 1<zabezpečení požární ochrany v obdobl

nepříznivých klimatických podmínek

(I) Období nepříznivých klimatických podmlnek pro celé
území Zlinského kraje nebo jeho část vyhlašuje a odvolává hejt-
man Zlinského kraje na návrh HZS kraje, Vyhlášení či odvolá-
ni období nepříznivých klimatických podmínek nabývá účin-
nosti dnem zveřejněni na úřední desce krajského úřadu, neni-li
v něm stanoveno datum pozdějši. Vyhlášení či odvoláni období
ncpříznivých klimatických podmínek zveřejní ncprodlenč, tj.
nejpozději do 24 hod od zveřejnění na úřední desee krajského
úřadu, také dotčené obce Zlinského kraje, a to způsobem v mís-
tě obvyklým, včetně informace o dočasných omezeních. Při-
padne-li konec lhůty pro zveřejněni na sobotu, neděli nebo svá-
tek, provede obec zveřejnění nejpozději v nejbližší následující
pracovní den, Zveřejnění musí být provedeno také systémem
umožňujícím dálkový přistup?'.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, stanovuje se pro období
nepříznivých klimatických podmínek:

a) dočasné omezeni nebo vyloučení vstupu do lesů na
základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy
lesů'P', návrh k vydání rozhodnutí může podat ředitel
HZS kraje,

b) zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva,
plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to
zejména v blízkosti porostů, poli s obilovinami
a pícninami,

c) zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipo-
žárních opatření,

dl povinnost zajistit trvale volné příjezdové komuni-
kace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení
požárů,

c) zákaz prováděni ohňostrojů, pyrotechnických efektů
nebo obdobných efektů, při kterých se používá otev-
řený plamen (např. lampiony štěstí),

f) osoby hospodařící v lese") mohou provádět pouze
nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních po-
rostech, bez používání otevřeného ohně.

(3) Hejtman Zlinského kraje může dle konkrétních okol-
ností vyhlášenim dle odst. I tohoto článku zúžit rozsah ome-
zení, zákazů a povinnosti dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 2

(I) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady
Zlinského kraje Č. 0082/R021l3 dne 22. I. 2013.

MVDr. Stanislav Míšál< v. r.
hejtman Zlinského kraje

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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