
Roãník 2006

VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  K a r l o v a r s k é h o  k r a j e

âástka 4 Rozesláno dne 27. ãervence 2006

O B S A H

3. Nafiízení Karlovarského kraje, kter˘m se mûní nafiízení Karlovarského kraje ã. 3/2003, ze dne 11. záfií 2003,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru
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3
NA¤ÍZENÍ

Karlovarského kraje ã. 3/2006,

kter˘m se mûní nafiízení Karlovarského kraje ã. 3/2003, ze dne 11. záfií 2003,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru 

Rada Karlovarského kraje vydává na základû usne-
sení ã. RK 507/07/06, ze dne 26. ãervence 2006, v souladu
s ustanoveními § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b)
bod 3. zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení kraje:

âlánek 1
Základní ustanovení

Nafiízení Karlovarského kraje ã. 3/2003, ze dne
11. záfií 2003, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení
poÏární ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku
poÏáru se mûní takto:

âlánek 4 odst. 1 písm. a) bod 1. se nahrazuje nov˘m
znûním, které zní:

„1. jízda parních lokomotiv1) a jízda motorov˘ch vo-
zidel po polních a lesních cestách, vãetnû jízdy motoro-
v˘ch vozidel ve volné pfiírodû.Toto ustanovení se nevzta-
huje na jízdu motorov˘ch vozidel, která jsou urãena
k pracovní a hospodáfiské ãinnosti v lesích a na polích,
a dále na jízdu motorov˘ch vozidel po polních a lesních
cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro indivi-
duální rekreaci.“

âlánek 2
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti dnem vyhlá‰ení ve
Vûstníku právních pfiedpisÛ Karlovarského kraje.

1) ProtipoÏární opatfiení pfii provozování parních lokomotiv u âesk˘ch drah.

JUDr. Josef Pavel v. r.
hejtman kraje

Ing. Jan Zborník v. r.
1. námûstek hejtmana kraje



Strana 139 Vûstník právních pfiedpisÛ Karlovarského kraje âástka 4/2006



âástka 4/2006 Vûstník právních pfiedpisÛ Karlovarského kraje Strana 140

VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Redakce: Krajsk˘ úfiad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory,
tel.: 353 502 111, fax: 353 502 123.
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00.
Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh.
V˘‰e záloh bude vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2006 ãiní 950 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieb Karlovarského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte IâO (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401


