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RoZHoDNUTí

hejtrnana l,ibereckého kraje číslo 1/2015 ze dne 10. srpna 2015
o vyhlášení doby zvýšeného nebozpečí l'rniku po*áru

Podle ustanclvsní odstavce č. 1) a 2) $ 3 Nař'izení Libereckého kraje č.4/2003 , kterytn se
stanoví podrnínky zabezpečeni poŽámí oclrrany v dobč zvýšeného rrebezp*čí vzrriku požáru a
rra základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru I',ibereckélro kraie

vyhlašuji

DoBt] zvÝŠrmnHo NEBEZ,PEČÍ VZNIKLI POŽÁRU

z důvodu souč'asné meteorrrlogické situace s nedostatkem dešt'ových srážek a vysokých
teplrrt, kd1'' podle přecŤpověcli Českého hydronleteorologickóho ústavu trvá nebezpečí požárů
rra úzeirrí celého kraje.

Čt. t
I)oba trvání

Dobu trvání zvýšenóho nebezpečí vzniku poŽáru vylilašt{i cld ] 0' srpna 20l5 do odvolání.

Čt.z
Vymezené území

Dtlbu zvýŠenélro nebezpečí vzniku poŽárrr vyhlaŠuji pro celé ůzerní Libereckdho kraje

Čt.:
Podmínky požární lrezpečnosti

l ' V crbdotrí zvýšenóho nebezpečí vzniku poŽáru se v rnístech se zvýšeným rrebezpečím
verriku poŽárrr zakazuje:

a) rozdčlávat nebo udrŽovat otevřený oheň;
b) kouřit;
c) odhazovat hořícÍ nebo doutnající předměty:
d) pouŽívat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky;
e) spalování odpadťr a dalších noi1a1'ých látek na volrrém prtrstranství, jakož' i jejich

hr<rnradění v blízkosti 1esních porostů' polí s obi]ovinami a pícnínami;
f) iízda parnich lokomoliv bez přijatých protipcržárních opatření;
g) vlastníkům, správcům a osobárn zajišt'ujících nebo provádčjících hospoclářskorr

Činnost pro vlastníky lesů:
1' pálení klestí a clřevních zbý'ků na lesních pozemcích a ve volné přírodč.
2" pi'i lesních pracícli prluŽívání ntechanizačníclr prostrředkťr. které nejsou opatřsny
lapači iisker rrelbo jiným zaŤízenim zabraňujícím úletu karbonu u vý'ťuktlvých potnrbí'



2' fuIístem se zvýšenýln nebezpečínr vzniku požánr v období rradnrěmého sucha se rozumil
a) lesni porcrsty a jejích bezprtrstředni okolí do vzdálenosti 50 rn

b) suché travrrí porosty
c} plochy zemědělských kultur

Čt. +
Plaťnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti v 15:00 hocl dne 10. srpna 2015.

Prcrti tomut'o rozhodnutí neni ve smyslu zákona č. 133ll9B5 Sb. o poŽární ochraně ve zněni
pclzděj ších předpisťr, přípustné crdvol ání.

Za porušení tohoto rozhodnuti lze
Libereckého kraje č.4/2003.

V Liberci dne 10. srpna2015

cl.5
Sankce

uloŽit sankci podle nstanovení článku l a 2 $ 5 Nařízení
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PoučeuÍ
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