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Vec:
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017 -- u~mernenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi ako orgán štátnej správy
na úseku ochrany pred požiarm i Vám v súlade s § 21 zákona Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie opatrení súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi
v roku 2017 predkladá nasledovné usmernenie:

Obce a mestá majú v roku 2017 v súlade s ustanoveniami § 15 a § 23 zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov plniť nasledovné úlohy:

1. Vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podl'a § 15 ods. 1 písm. d) zákona č.
31412001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 a § 37 vyhlášky
MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

2. Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, ako aj
preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.

3. Prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Vykonať preventívne protipožiarne kontroly podl'a § 23 ods. 1 písm. a) zákona Č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie
je vykonávaný štátny požiarny dozor.

5. Preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce, ako aj hasičskej techniky a vecných
prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 6 vyhlášky MV SR Č. 611/2006 Z. z.
o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

6. Dôsledne plniť úlohy právnickej osoby ustanovené zákonom o ochrane pred požiarmi vo vzťahu
k vlastnému majetku v zmysle § 4, § 5, § 6b a § 15 ods. 1 písm. g) zákona Č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisova § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov (v súvislosti s § 10 upozorňujeme na nutnosť doplnenia
textovej a grafickej časti mapových podkladov podľa požiadaviek, pre ktorých splnenie bol stanovený
termín 1. január 2017).
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7. Pri vzniku poziaru v katastrálnom území obce a mesta v zmysle požiarneho poriadku vyhlásiť
požiarny poplach a zabezpečiť likvidáciu požiaru s vlastným dobrovoľným hasičským zborom obce
a podľa potreby vyzvať na osobnú pomoc členov lesných spoločenstiev, občanov na aktivačných
prácach alebo ďalších občanov. Za zásah dobrovol'ného hasičského zboru obce sa považuje zásahová
činnosť minimálne 4 členov s použitím zásahovej automobilovej techniky alebo s použitím ručného
náradia - lopaty, motyky, krompáče, voda v prenosných nádobách. Veliteľ zasahujúceho
dobrovoľného hasičského zboru obce je povinný oznámiť výjazd na tiesňovú linku 150 a zaslať
neodkladne Krajskému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Košiciach písomnú správu
o zásahu.

8. V prípade zistenia vypaľovania trávy, porastov, zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol
rozšíriť, ihneď tento stav oznamovať Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru
v Spišskej Novej Vsi na začatie správneho konania, alebo priestupkového konania.

Odporúčajúce ustanovenia:

a) V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vykonávať hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch
pracovného pokoja a v mimopracovnom čase formou pochôdzok, kamerovým systémom, alebo iným
vhodným spôsobom, a to predovšetkým na miestach s častým a opakovaným výskytom požiarov
trávnatých porastov.

b) V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vytvárať na hasičských zbrojniciach dobrovoľné
alebo po dohode s vlastníkmi lesov platené stále pohotovostné služby predovšetkým z členov
dobrovoľného hasičského zboru obce pre zabezpečenie rýchleho výjazdu na likvidáciu požiarov.

c) Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno - výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu
lesov pred požiarmi. Pri plnení tejto úlohy spolupracovať s orgánmi miestnej štátnej správy,
Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími záujmovými združeniami
zameranými na ochranu prírody.

pplk. Mg~anm Vozár
riaditeľ


