oKREsNÉ
R|ADlTEĽsTVo
HAslČsKÉHoA zÁcHRANNÉHo
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Huncovská 38, 060 0]. Kežmarok

OPATRENIA na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
,,

FYzlCKÁ osoeA - oBcAN"

Máme prtxa i povinnosti. Našou povinnosťou je chľánit' prírodu a máme pľávo si ju
potom užívať.

* naša povinnosť
dodržiavať zásady protipožiaľnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšenéhonebezpečenstva vmiku
požiaru,
zabezpeěovať plnenie opatrení v súvislosti s ochľanou lesov pľed poŽiaľmi, ktoré sú v
jej vlasfuíctve, správe alebo v užívaní

* ěo je zakázané
fajč:iťalębo používaťotvorený plameň na mięstach so zvyšeným nebezpečenstvom

vzriku požiaru,

vypaľovať poľasty bylín, kríkov a stromov,
zaLdadať oheň v priestoľoch alebo na mięstach, kde môže dôjsť k jeho rozšíľeniu

@

FAJüEľI A l(tADEľlE llilĺl
ľ tEsE JE llftĺzAľÉ!

oKRESNE RIADITEĽSTVO

HÁsIčsxBHo d,zĺcttnłľľÉHo
zBoRU v xnŽľrłłRKU
Huncovská 38, 060 01 Kežmarok

OPATRENIA ma zabezpečenie ochľany lesov pred požiarmi
,,

VLASTNíK LESA,,

u) nĺl účelypredchĺidzania vzniku požiorov
1. vypracovať, viesť a udľžĺavatov súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochľany pľed
požíarmipodľa $ 4 písm. Í) zźkona č,.3l4l200l Z. z. o ochľane pred požiaľmi' a to najmä
a) dokumentáciu ochľany pľed poŽiaľmi podľa $ 24 vyhlášky Ministerstva vnútľaSlovenskej

republiĘ

č,.12112002 Z. z' o požiaľnej prevencii,
b) mapové podklady s aktuálnymi potrebnými údajmi podľa $ 10 písm. d) vyhlášky,
c) poĘny pľe spďovaľrie zvyškov po ťažbenajmenej v rozsahu podľa $ 7 vyhlášky,
2. ł1'konaťopatrenia v súvislosti s ochľanou lesov pred požiarmi v časc zvýšcnćho

nebezpečenstva vzniku požiaľov podľa $ 10 vyhlášĘ;

o dp or účaj ú c e us tan ov eni a :
a) využávaťpri pozemnom monitoľingu spolupľácu s pľofesionálnymi a dobľovoľnými

ochľancami prírody, záujmoýmí združęniałrli občanov a vlastníkmi objektov nachádzajúcich
sa v daných lokalitách,
b),v1ž!rvať a v rźĺlĺciiiroärostí bu,jovať pozoĺovaci ę vežę a v čieiiitýcli ieĺéiioglrvykurrávať
monitoľing najmä po hľebeňoýchzőnach horstiev; vylepšiť lesný monitoľovací systém s
potľebným dôrazom na inštaláciu pevných alebo mobilných monitorovaeíc,hzarladení a nfüup

komunikačných prístľoj ov,
c) vytvrĺraťaudtžiavať v lokalitách najviac ohľozených možnosťou vzniku požiaľuochranné
protipožiame pásy v šírkespravidla Ż0 m až 35 m, ktoľéľozčleňujúlesný poĺast na plochy cca
600 ha až 800 ha, ľozčleňovaciepľotipoŽiame prieseĘ šiľoké3 m až 6 m aizolaćné pľuhy
popn železniěných tľatiach a veľejných cestných komunikáciách a qýsadbu porastových
plášťov z drevin odolnejšíchproti ohňu, zamedzujuce ýchlemu šíreniu požiaru a umoŽňujrĺce
jeho bezpečnejšiu lokalizáciu a likvidáciu; konkľétnurealiztĺciutejto úlohy zabezpečíťv
spolupráci s orgánmi štátnej správy na úseku lesného hospodáľstv a a zaznamenať v lesných
hospodĺĺrsĘchplánoch,
d) vytvárať a udľžiavď v blízkosti lesných porastov na pozemkoch susediacich s lesným
porastom izo|ačnépruhy, ktoľébudú udľžiavanéazbaveĺézvyškov suchých tľávnatých
poľastov, ktoľésú najčastejšímzdrojom vzniku poŽiaľov v lesoch pľi vypaľovaní týchto
poľastov; zabezpeč,ovať realizáciu tejto úlohy v spolupľáci s vlastníkom suseđiaceho
pozemku,
e) v prípade potreby požiadať orgán štátnej správy

lesného hospodarstva o obmedzęnie alebo o zakźnanie
vstupu veĘnosti do lesa na nevyhnutne potrebnú
dobu, a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru;

b) nĺl účelyzĺloĺĺÍvuniu1lĺl!jg7111,
1. zabezpećiť zľiadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov podl'a $ 5 písm. f)
záů<ona č). 31412001 Z. z. o ochĺane pľed požiaľmi v súlade s $ 15 vyhlášky Ministeľstva
vnútľaSlovenskej ľepubliky č,' I2Il2002 Z. z. o požiamej prevencii, ktoľémusia byť
vybavené vhodnými spojovacími pľostľiedkami a ďalšími technicĘmi zariadeniami na príjem
hlásení o vzniku požiaru, ako aj na prenos spľáv súvisiacich s pľivolaním a poskytnutím
pomoci a vyhlásením poplachu,
2. umiestniť na uľčenýchmiestach potľebnémnožstvo pľotipožiaľnehonaľadia v závislosti od
plochy lesných poľastov v súlađes $ 10 písm. b) vyhlášky;

o dp

or

účaj ú c e ust an ov ení a

a) zahusťovať v rámci možnosti sieť vodných zdľojov budovaním nových, vhodných na

hasenia požiarov, najmä v exponovaných lokalitách.

účely

b) vytvoriť technické a ękonomické podmienky
pľe možnosť leteckého hasenia požiaľovv

nedostupných lokalitách, a to najmä na
veľkoplošn e chtánených oblastiach,

c) vybaviť členov hliadok pohybujúcich sa

v

lesných poľastoch rádiofónnou technikou alebo
mobilnými telefónmi; v pľípade nemožnosti
vyžltiatejto techniky pouŽiť ako náhľadnú
možnosť včasnéhoohlásonia vzniku požiaľu
motorové vozidlo (motocykel),

d) zabezpečiťvyškolenie vysoko špecializovanéhopeľsonálu so zamestnancov pľávnickej
osoby a szickej osoby-podnikateľa vlastniacich lesné pozemky v oblastiach s vysokým
ľizikom vzniku poŽiarov (kategóľia A) na zdolávanię požiarov v lęsoch s príslušnouhasičskou
technikou.

