oKREsNÉ
RIADlTEĽsTVo
HAsÉsKÉHoA zAcHRANNÉHo
zBoRU V NoVoM MESTE NAD VÁHoM

odborárska 12,9I5

0l

Nové Mesto nad Vríhom

a

a

Podl'a ľozdelbvníka

a

VIĺšlist čĺslo/zodňa

Naše číslo
oRHZ-NM-376/2018

a

Vybavuje/linka

pplk.Ing. Kaĺol Pmo

oR IIaZZ

v Novom ĺvĺesacn^'
15.6.2018

Vec

Vyhlásenie času zv.ýšeného nebezpečenstva vzniku poŽiaÍov
okľesné riaditeľswo Hasičského azáchtanneho zboru v Novom Meste ďV v sulade s $ 4 písm.
o ochľane pľed
b) a s $ 21 písm. a) v nadväznosti na $ 2l písm. o) zĺkona č. 3I4l200I Z. z.
požiarmiv Zneni neskoľšíchpľedpisov a s $ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerswa vnútra Slovenskej republiky
č. l21lz002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskoľšíchpredpisov

VYHLASUJE

čĺszv'ŕŠnxÉHoNEBEZPnČnľsľvAvZMKU PoŽIARov
na lesných pozemkoch a v ich ochľannom pĺísme

v územnom obvode okľesu Nové Mesto n/Vo Myjava
od 15.ó.2018' 15:00 hod do odvolania

V

čase zqŕšenéhonebezpečenstva vzniku požiaľov je kažďý povinný dodľŽiavď zásady

protipožiarnej bezpečnosti.

2

písm. a), b) a c) zékona č. 3I4l200I Z' z. o ochľane pred
požiarmi v anení neskoršíchpredpisov na lesných pozemkoch z ak a z l i e najmä:

Fyzickým osobám sa podľa $ 14 ods.

o

o
o

fajčiť,odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo použivať otvorený plameň na miestach so
zvyšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
.rypďovať porasty bylín, kľíkov,stromov, kľovie, slamu a iný biologický odpad.
zakladať oheň v priestoroch ďebo na miestach, kde môŽe dôjsť k jeho rozšíreniu'

TelefÓn

+42V32771 2223

E-mail

Karol'pmoá)minv.sk

Intemet

rľrrrľľ-mlnvsk

IČo

00l5l86ó

Vlastníci, spľávcovia alebo užívatelialesných pozemkov v súvislosti s ochĺanou lesa pred
požiarom sú podľa $ 4 písm. p) zákona č,. 3L4l200I Z. z. o ochľane pľed poŽiaľmi
v znení
neskorších predpisov a podľa $ l0 vyhlašky Ministeľstva vnútra Slovenskej ľepubliky é. l2ll2o02
Z.z.o poŽiaľnej pľevencii vznení neskoršíchpľedpisov po vin n í najmä:

o

zabezpečovaťv lesoch hliadkovaciu činnosť;pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť
vypracúvať časov'ý harmonogram s určenÍmtrasy pochôdzok a s uvedením konkľétnych časov a miest,
kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiťjej vhodný systém spojenia s
ohlasovňou poŽiarov,

o

zabezpečiť umiestnenie potľebného množstva pľotipoäarneho naradia na uľčenommieste v
závislosti od plochy lesných porastov,

o

udľžiavď existujirce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody
bezproblémoý prtjazdhasičských jednotiek a ich využitie na účinnýzásah'

o
l.
2.
3.
.

v

stave,

ktoý

umožňuje

prijímať osobitné opatľenia pľe priestory postihnuté kalamitou' zaITtetarLe najmä na:
uýchlené odstraňovanie dľeva a ďalšieho hoľľavéhoodpadu z blízkosti objektov,
vytvĺíranierozčleňovacích pasov nazabréneme šíreniapožiaru,
prednostné zabezpeč,erue ptejazdnosti lesných ciest a zváňruc pľe hasičskútechniku,

vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory,

haľvestory a iné vozidlá, ktoré sa pouŽívajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťaŽbe.

Okresného

Hasičskéhoazácltanného zboru v Novom Meste

pplk

Ing.

Karol Prno

(hodnosť, titul, meno a priezvisko, podpis ľiadíteľa
a odtlačok pečiatky so šĺĺtnymmakom)

Tctcfón
+421R2771 2223

E-mďĺ
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