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c) Za § 5 Nařízení č. 3 se vkládá nový § 5a, který zní:

„§ 5a
Sankce

 (1) Porušení tohoto nařízení je postihováno v souladu 
  s obecně závaznými platnými právními předpisy7,8.
 (2) Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina kontroluje 
  plnění tohoto nařízení na úseku požární ochrany.9“

d) Do § 6 Nařízení č. 3 se doplňuje nový odst. 3, který zní:
 „(3) Výjimky z ustanovení tohoto nařízení uděluje hejtman
  kraje Vysočina na základě doporučení ředitele HZS
  kraje Vysočina.“

§ 3
Závěrečná ustanovení

(1) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti právnických
 a podnikajících fyzických osob vyplývající z platných
 právních předpisů a ze schváleného posouzení požárního
 nebezpečí.

(2) Ostatní ustanovení Nařízení č. 3 tímto Nařízením č. 5/2003,
 kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 3/2003 ze dne
 20. května 2003, kterým se stanoví podmínky k zabez-
 pečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzni-
 ku požárů, nedotčená zůstávají v platnosti.

(3) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení
 ve Věstníku právních předpisů kraje.

Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 
59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 
odst. 2 písm b) bod 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochra-
ně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), toto 
nařízení kraje:

§ 1
Úvodní ustanovení

Tímto Nařízením kraje Vysočina č. 5/2003 se mění Nařízení 
kraje Vysočina č. 3/2003 ze dne 20. května 2003, kterým se 
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvý-
šeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „Nařízení č. 3).

§ 2
Změna nařízení

Nařízení č. 3 se mění takto:
a) V § 5 Nařízení č. 3 se odst. 3 ruší a nahrazuje se novým     
 odst. 3, který zní:
 „(3) V období déletrvajícího nadměrného sucha může 
  hejtman kraje Vysočina vyhlásit zákaz:
  - vstupu do lesa,
  - spalování hořlavých látek na volném prostranství,
  - rozdělávání ohňů ve volné přírodě,
  - provádění ohňostrojů,
  - jiných činností se zřetelem na možnost vzniku a
     šíření požáru.“

b) V § 5 Nařízení č. 3 se odst. 4 ruší.

5
NAŘÍZENÍ

kraje Vysočina
ze dne 26. srpna 2003

č. 5/2003
kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 3/2003 ze dne 20. května 2003, kterým se stanoví podmínky 

k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

7 § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
8 § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
9 § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. František Dohnal v. r.
hejtman kraje Vysočina

RNDr. Miloš Vystrčil v. r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina
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