MINISTERSTVO
VN UTRA

oKRBsNE RIADITEĽAsTvo
HAslčsKÉHoA zÁCHRANNÉHo
zBoRU v KEŽMARKU

sLovENsKEf REPUBLTKY

Huncovská 3E' 0ó0 0t Kežmarok

Č.p oRHZ_KK 1-108ĺ2022

V KeŽmarku

dňa

24'03.2022

okresné riąditel'stvo Hasičskéhoa zĺjchrąnnéhozboru v Kežmarklłv slźlądeJ 4
písm.b), S 2l pĺsm. o) zdkonač' 3]4/200I Z.z. oochrąnepredpožiarmivznenís
neskorších predpisov a $2 ods' ] vyhtášlq, MV SR č. 12I/20oz z. ). v znení
neskorších predpisov

VYHLASUJE

cns zvÝŠeľÉno
NEBEzpecelĺsĺVAVzNlKU PoŽnRU
v územnom obvode okresu KeŽmarok
od 14.00 hod. dňa 24. marca 2022 do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečellstva vzniku poŽiaru je kaŽdý povinný dodľŽiavat' zásady

pľotipoŽiamej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podl'a $ 14 ods. 2 písm' a), b)' ac) zákona č,.3l4l200l
Z. z' oochľane
zakazui e najmä:
- fajčiť,odhadzovať hoľiacc alebo tlejú.. p."a.*ty, ul"r'ď pouŽívat' otvoľený ptameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvonr vzniku póŽiuru,
- vypal'ovat'porasty bylín, kľíkov,stľomov,
- spal'ovať hoľl'avé látky na lesných pozemkoch, pre ktoľéje vyhlásený čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku poŽiartr a v ich ochľannom pásme.

pred požianni v znení neskoľšíchpľedpisov

Vlastníci, správcovia, alebo uŽívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou
lesa pľed
poŽiarmi sú podl'a $'6b zákona č. 314/200t Z. z. oochľane
pľed poŽiarmi v zneni neskoľších
pľedpisov a podl'a !i l0 vyhlášky MV SR č. l2l/20a2 Z' z. v
znení neskoršíclrpredpisov

llov

nnt

naJma:

zabezpeč'ovaĺ'v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť;pre
osoby vykonávajúce
hliadkovaciu činnost'.vypľacťlvat'časový hannonogram s určenílntľasy pochôdzok
as
uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia sluŽba
u áunn,n čase nachádzat';
zabezpeěiť jej vhcldný systéln spojenia s ohlasovliou poŽialov,
zabezpeěiť umiestncnie potľebného mnoŽstva plotipoŽiarnelro náľadia
na uIčenom miestc
v
závislosti od plochy lesných poľastov,
udržiavat' existujúce
.prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý ullloŽňtlje
bczprobJénrový prijazd hasičských jednotiek a ich vyuŽitie nä ĺeĺnný
zásah,
qrijĺm1t osobitné opatrcniapre priestory postihnuté kalamitou, zaméranénajmä na:
* ulýchlené odstraňovanie
dreva a d'alšieiro hoľl'avého odpadu z blízkosti oü;.ktou'
* vytváľanie ľozčleňovácích
pásov na zabránenic ŠíreniapoŽiaru,
* prednostnézabezpeěenie
pĘazdnosti lesných ciest a ,ićrzni"pre hasičskútechniku'
vybavit' prenosnými
prístľojmi pľacovnéstroje, näpľíkladlesné kolesové tľaktory'
.hasiacimi
haľvestoly a inć vozidlá, ktoľésa pouŽívajúno,pru.ouä'ii" a,"ua.a
zvyškov po taŽbe. Tieto
pľacovné stloje vybaviť úěinnýln zachytávačom iskier.
]

plk. Ing. Eduartrl Kolodzej
riadilel'
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