
Roãník 2006

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

âástka 7 Rozesláno dne 27. ãervence 2006

O B S A H

3. Nafiízení, kter˘m se vyhla‰uje období déletrvajícího sucha pro území Stfiedoãeského kraje

Strana 125 Vûstník právních pfiedpisÛ PlzeÀského kraje âástka 1/2001



âástka 7/2006 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje Strana 126

Rada Stfiedoãeského kraje vydává podle § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o kra-
jích“), k provedení nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 3/2004,
ze dne 21. 4. 2004, nafiízení kraje, kter˘m se stanovují ná-
sledující omezení, opatfiení a povinnosti:

âlánek 1
V období nepfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek

a) zákaz koufiení, rozdûlávání a pouÏívání otevfiené-
ho ohnû v prostorách a na místech, kde mÛÏe do-
jít k jeho roz‰ífiení,

b) zákaz spalování hofilav˘ch látek (odpad, suchá
tráva, plevel, vûtve apod.) na volném prostran-
ství, a to zejména v blízkosti porostÛ, polí s obilo-
vinami a pícninami,

c) zákaz jízd parních lokomotiv bez pfiijat˘ch proti-
poÏárních opatfiení,

d) zákaz vjezdu motorov˘ch vozidel do lesÛ a na
polní cesty,

e) zákaz tábofiení mimo vyhrazené prostory,
f) zákaz povolování v˘jimek vlastníky lesÛ z usta-

novení lesního zákona,
g) zákaz pálení v lesích,
h) povinnost zajistit prÛjezdnost pfiíjezdov˘ch cest

do lesních porostÛ,
i) povinnost vlastníkÛ nebo uÏivatelÛ zdrojÛ vody

pro ha‰ení provûfiit jejich stav, nedostatky, které
nejdou bezprostfiednû odstranit nahlásit a zajistit
jejich následné odstranûní,

j) zaji‰tûní maximální hospodárnosti pfii pouÏívání
vodních zdrojÛ urãen˘ch pro ha‰ení poÏárÛ
(v tomto smûru je kaÏd˘ povinen strpût potfiebná
omezení).

(1) V tomto období mÛÏe orgán státní správy lesÛ
vydat rozhodnutím doãasné omezení nebo vylouãení
vstupu do lesÛ. Toto rozhodnutí vydává na základû ná-
vrhu vlastníka lesa, z vlastního podnûtu nebo na návrh
fieditele Hasiãského záchranného sboru Stfiedoãeského
kraje.

(2) Období déletrvajícího sucha rovnûÏ v pfiípadû
potfieby vyhla‰ují obce pro území obce (dále jen „obec“)
sv˘m nafiízením. Obce zajistí zapracování pfiíslu‰n˘ch

ustanovení tohoto nafiízení do sv˘ch pfiijíman˘ch obecnû
závazn˘ch pfiedpisÛ.

(3) Obce v tomto období zabezpeãí zpravidla pro-
stfiednictvím ãlenÛ jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
obce, pfiípadnû dal‰ích obãanÛ, provádûní pravidelného
(denního) monitorování dodrÏování omezení, opatfiení
a povinností uveden˘ch v tomto nafiízení.

âlánek 2
V období skliznû zemûdûlské úrody (pícnin,

obilovin, slámy a úsu‰kÛ, chmele, kukufiice apod.),
jejich posklizÀové úpravy a skladování

(1) Za období skliznû zemûdûlské úrody, posklizÀo-
vé úpravy a skladování se pro úãely tohoto nafiízení po-
vaÏuje období od zahájení hlavních pfiípravn˘ch prací
spojen˘ch se sklizní do doby, neÏ je uskladnûn˘ materiál
povaÏován za neaktivní (dokonãení dosou‰ení, ustálené
teploty uskladnûn˘ch zrnin).

(2) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fy-
zické osoby podnikající v zemûdûlství jsou povinny v ob-
dobí pfied zahájením skliznû:

a) provûfiit technick˘ stav strojÛ a zafiízení, vãetnû
kontroly vybavení pfienosn˘mi hasicími pfiístroji;
pracovní stroje se spalovacími motory lze pouÏí-
vat k manipulaci s hofilav˘m materiálem (stohy,
sklady apod.), pouze jsou-li opatfieny funkãním
lapaãem jisker, nejedná-li se o stroje s trvale za-
budovan˘m lapaãem jisker nebo o stroje s pfie-
plÀovan˘mi motory,

b) vybavit pracovní stroje samojízdné pro sklizeÀ
obilí a pícnin jedním nebo nûkolika hasicími pfií-
stroji s celkovou náplní nejménû 6 kg,

c) ovûfiit zda stroje a zafiízení jsou pouÏívány v sou-
ladu s prÛvodní dokumentací stanovenou v˘rob-
cem; zajistit, aby osoby, které jsou povûfieny ob-
sluhou tûchto strojÛ a zafiízení, byly prokazatelnû
seznámeny s pfiedpisy upravujícími tuto ãinnost,

d) provést kontrolu stavu objektÛ urãen˘ch ke skla-
dování nebo pro zpracovávání materiálu a od-
stranit zji‰tûné závady; pfii této kontrole se zamû-
fiit zejména na zamezení zatékání de‰Èové vody
do objektu, na stav elektroinstalace a hromosvo-
dÛ, na vybavení pfienosn˘mi hasicími pfiístroji,
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oznaãení pfiíslu‰n˘mi bezpeãnostními tabulkami
(napfi. zákaz koufiení, zákaz vstupu s otevfien˘m
ohnûm apod.), na moÏnost zamezení vstupu ne-
povolan˘ch osob (uzavfiení objektu, popfi. ozna-
ãení zákazem vstupu),

e) provést kontrolu provozuschopnosti v‰ech zdro-
jÛ poÏární vody urãen˘ch pro likvidaci poÏárÛ ve
v˘‰e uveden˘ch objektech (napfi. hydranty, po-
Ïární nádrÏe), vãetnû jejich oznaãení a pfiístupÛ
k nim,

f) provést kontrolu stavu pfiíjezdov˘ch komunikací
k objektÛm a vodním zdrojÛm,

g) u zji‰tûn˘ch závad a nedostatkÛ zabezpeãit jejich
odstranûní nebo pfiijmout náhradní opatfiení.

(3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby pod-
nikající v zemûdûlství jsou dále povinny v období pfied
zahájením skliznû:

a) stanovit písemnou formou organizaãnû technic-
ká opatfiení k zaji‰tûní poÏární ochrany pfii skliz-
Àov˘ch pracích,

b) provést ‰kolení osob podílejících se na sklizÀo-
v˘ch pracích a osob zaji‰Èujících stfieÏení objektÛ
v pfiimûfieném rozsahu,

c) provést preventivní poÏární prohlídky ve v‰ech
v˘robních a skladovacích objektech,

d) provûfiit funkãnost ohla‰oven poÏárÛ nebo míst
pro ohlá‰ení poÏárÛ v návaznosti na poÏární po-
plachové smûrnice.

(4) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fy-
zické osoby jsou povinny v prÛbûhu skliznû:

a) zajistit, aby materiál byl skladován, pfiípadnû
zpracováván pouze v objektech k tomu urãen˘ch,

b) zajistit dodrÏování zákazu koufiení v prÛbûhu skliz-
nû na poli, pfii manipulaci a skladování materiálu,

c) pfii skupinovém nasazení ÏÀové techniky (více
jak 3 sklízecí stroje) zajistit, aby na poli byl k dis-
pozici traktor s pluhem (obdobn˘ pracovní stroj)
pouÏiteln˘ k zamezení ‰ífiení pfiípadného poÏáru,

d) zajistit skladování a kontrolu skladovaného ma-
teriálu u pícnin a slámy podle zásad uveden˘ch
v pfiíloze ãíslo 1 tohoto nafiízení; u zrnin zajistit
prokazatelné mûfiení teplot uskladnûného mate-
riálu, tak aby provedená mûfiení dostateãn˘m
zpÛsobem monitorovala uskladnûné zrniny;
v pfiípadû pokraãujícího nárÛstu teplot nad hod-
noty okolního prostfiedí pfiijmout úãinná opatfie-
ní vãetnû moÏnosti vyskladnûní,

e) ve‰keré poÏárnû nebezpeãné práce (svafiování,
fiezání apod.) provádût na zvlá‰tní povolení.

(5) Fyzick˘m osobám, právnick˘m osobám a podni-
kajícím fyzick˘m osobám je zakázáno:

a) plo‰nû spalovat slámu na polích,

b) rozdûlávat oheÀ do vzdálenosti 100 m od stohÛ
a dozrávajícího obilí.

âlánek 3
Pfii provádûní poÏárnû nebezpeãn˘ch ãinností 

v lesích a vyuÏívání pfiírodního prostfiedí 
k rekreaãním úãelÛm

(1) Za období zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru
se pro lesy a vyuÏívání pfiírodního prostfiedí k rekreaã-
ním úãelÛm povaÏuje období nepfiízniv˘ch klimatick˘ch
podmínek.

(2) Bûhem tohoto období v souvislosti s ãinnostmi
provádûn˘mi pfii hospodafiení v lese, je zakázáno rozdû-
lávání ohÀÛ a pálení klestu, nezpracovatelného dfievní-
ho odpadu a kÛry v lesních porostech, na lesních i ne-
lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od lesa (dále jen
„pálení“). To neplatí, jsou-li, v souladu se zvlá‰tním zá-
konem, orgánem státní správy lesÛ nafiízena jiná opat-
fiení. V˘jimky ze zákazu pálení v období pro vznik po-
Ïáru nepfiíznivém, tj. v období sucha, mÛÏe povolit
fieditel Hasiãského záchranného sboru Stfiedoãeského
kraje.

(3) Za úãelem zaji‰tûní preventivních opatfiení proti
vzniku lesních poÏárÛ v souvislosti s ãinnostmi provádû-
n˘mi pfii hospodafiení v lese, musí právnická osoba, pod-
nikající fyzická osoba nebo fyzická osoba pfii pálení vÏdy
dodrÏovat tato poÏárnû bezpeãnostní opatfiení:

a) oznámit pfied zahájením pálení den, dobu, místo
pálení a jméno osoby odpovûdné za pálení územ-
nû pfiíslu‰nému operaãnímu a informaãnímu stfie-
disku Hasiãského záchranného sboru Stfiedoães-
kého kraje,

b) zajistit, aby pálení provádûla nejménû dvouãlen-
ná skupina s urãením odpovûdné osoby, která
musí b˘t star‰í osmnácti let; dvouãlenná skupina
mÛÏe provádût pálení maximálnû na 3 ohni‰tích
souãasnû,

c) osoby provádûjící pálení se musí seznámit s pra-
covním postupem pálení, se zpÛsobem pfiivolání
pomoci a zvlá‰tnostmi pracovi‰tû z hlediska po-
Ïární ochrany a musí mít na pracovi‰ti potfiebné
pracovní prostfiedky,

d) místo pro ohni‰tû nesmí b˘t umístûno v blízkosti
such˘ch travin, na ra‰elini‰tích, na pafiezech a ji-
n˘ch poÏárnû nebezpeãn˘ch místech, nesmí b˘t
blíÏe neÏ ve vzdálenosti 20 metrÛ od jehliãnat˘ch
porostÛ první vûkové tfiídy (do 20 let),

e) místo pro ohni‰tû musí b˘t v dobû bez snûhové
pokr˘vky izolováno pruhem ‰irok˘m nejménû
1 metr, kde se odstraní ve‰ker˘ hofilav˘ materiál
aÏ do úrovnû minerální pÛdy,
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f) zahájit pálení je moÏné pouze v první polovinû
pracovní smûny,

g) prostor, ve kterém je provádûno pálení, lze opus-
tit aÏ po úplném uha‰ení a fiádném ochlazení oh-
ni‰tû; zuhelnatûlé zbytky je nutno shrnout mini-
málnû o pÛl metru od okraje ohni‰tû smûrem do
jeho stfiedu,

h) po provedeném pálení musí b˘t jednotlivá ohni‰-
tû po dobu 5 dnÛ nebo do doby vydatného de‰tû,
alespoÀ jednou dennû kontrolována; tato povin-
nost odpadá pfii pálení za snûhové pokr˘vky,

i) pálení je zakázáno zahajovat, pfiípadnû musí byt
ukonãeno, za silného vûtru,

j) udrÏovat sjízdné hlavní lesní komunikace k zaji‰-
tûní pfiíjezdu poÏární techniky.

(4) Pro rozdûlávání ohÀÛ v pfiírodním prostfiedí jsou
stanovena následující opatfiení:

a) je zakázáno rozdûlávat oheÀ v lese a do vzdále-
nosti 50 m od okraje lesního pozemku (v˘jimku
na lesních pozemcích mÛÏe povolit vlastník lesa),
do vzdálenosti 100 m od dozrávajícího obilí, na
ra‰elinov˘ch pozemcích a ve vysoké trávû,

b) v rekreaãních zafiízeních, dûtsk˘ch táborech a ve-
fiejn˘ch tábofii‰tích (dále jen „rekreaãní zafiíze-
ní“) lze ohni‰tû rozdûlávat jen na vyhrazeném
prostoru; rozdûlávání ohÀÛ je zakázáno v tûsné
blízkosti stanÛ a obytn˘ch pfiívûsÛ,

c) pro provozování ohni‰tû v rekreaãních zafiízeních
musí b˘t urãena osoba zodpovûdná za dozor
a nesmí b˘t provozováno za silného vûtru,

d) provozovatel rekreaãních zafiízení je povinen za-
jistit zpracování a realizaci organizaãnû technic-
k˘ch opatfiení k zaji‰tûní poÏární ochrany; tato
technická opatfiení musí zvefiejnit zpÛsobem
v místû obvykl˘m, a to tím zpÛsobem, aby bylo
umoÏnûno seznámení v‰ech uÏivatelÛ rekreaã-
ních zafiízení se stanoven˘mi opatfieními; souãás-
tí organizaãnû technick˘ch opatfiení k zaji‰tûní
poÏární ochrany v rekreaãních zafiízeních musí
b˘t zaji‰tûní prÛjezdnosti pfiíjezdov˘ch cest; orga-
nizaãnû technická opatfiení musí zohledÀovat
místní úpravu poÏární ochrany - poÏární fiád obce
a jiná obecnû platná nafiízení (napfi. povolovací
fiízení pro rozdûlávání ohÀÛ).

(5) V˘‰e uvedená preventivní opatfiení je potfiebné
v pfiimûfiené mífie zaji‰Èovat i mimo vyhlá‰enou dobu
zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ.

âlánek 4
Pfii vzniku mimofiádn˘ch událostí

(1) Za mimofiádné události se zv˘‰en˘m nebezpeãím
vzniku poÏárÛ se pro úãely tohoto nafiízení povaÏují ha-
várie produktovodÛ a dopravních prostfiedkÛ pfiepravu-
jících nebezpeãné látky, hromadné dopravní nehody
a bezprostfiední nebezpeãí úniku hofilav˘ch, hofiení pod-
porujících nebo toxick˘ch plynÛ a látek.

(2) Pro mimofiádné události dle odst. 1 jsou stanove-
na následující opatfiení:

a) souãinnost sloÏek Integrovaného záchranného
systému Stfiedoãeského kraje (dále jen „IZS“)
zabezpeãuje operaãní a informaãní stfiedisko IZS
(operaãní a informaãní stfiedisko HZS Stfiedoães-
kého kraje),

b) sloÏky IZS zabezpeãují ochranu osob a majetku
pfied následky mimofiádné události,

c) kaÏd˘ je povinen strpût omezení a provést nezbyt-
ná nutná opatfiení v souvislosti s ochranou osob
a majetku pfied následky mimofiádné události.

âlánek 5
Sankce

(1) Poru‰í-li právnická osoba nebo podnikající fyzic-
ká osoba povinnosti stanovené tímto nafiízením, mÛÏe jí
b˘t uloÏena pokuta podle § 11 zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Poru‰í-li fyzická osoba povinnosti stanovené tím-
to nafiízením, dopustí se pfiestupku podle ustanovení § 46
odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, a mÛÏe jí b˘t uloÏena sankce podle
ustanovení § 46 odst. 3 téhoÏ zákona.

âlánek 6
Spoleãná, pfiechodná a závûreãná ustanovení

(1) DodrÏováním povinností uloÏen˘ch tímto nafií-
zením nejsou dotãeny povinnosti právnick˘ch osob
a podnikajících fyzick˘ch osob vypl˘vající ze zákona
o poÏární ochranû.

(2) Toto nafiízení bylo schváleno usnesením Rady
Stfiedoãeského kraje ã. 057-21/2006/RK ze dne 24. 7. 2006
a nab˘vá úãinnosti dnem vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ kraje.

Ing. Petr Bendl v. r.
hejtman

Karel Vy‰ehradsk˘ v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 3/2006

Podmínky pro skladování pícnin a slámy

(1) Skladování slámy nebo pícnin ve stozích/voln˘ch skládkách:
a) za stoh se povaÏuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více m3; za jeden stoh se povaÏuje i skupina vol-

n˘ch skládek, jejichÏ celkov˘ objem nesmí b˘t vût‰í neÏ 4 000 m3; na jejich umisÈování platí zvlá‰tní pfiedpis,1)

b) volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m3 (vãetnû balíkÛ sena a slámy) lze umisÈovat pouze ve vzdálenosti
min. 10 m od hranic se sousedním pozemkem a od objektÛ; ve vzdálenosti men‰í neÏ 10 m je moÏné volné
sklady umístit pouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu, nebo umoÏÀuje-li to stavební provedení
objektu,2)

c) v pfiípadû zaloÏení stohu na strni‰ti musí b˘t po dokonãení naskladÀování provedeno jeho oborání o ‰ífii nej-
ménû 10 m,

d) do vzdálenosti 12 m od stohÛ a voln˘ch skládek je zakázáno manipulovat s otevfien˘m ohnûm, koufiit; tento
zákaz musí b˘t vyznaãen pfiíslu‰n˘mi tabulkami.

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby pfii skladování píce byla dodrÏována technologie do-
sou‰ení a skladování vãetnû prokazatelného mûfiení teploty v následujícím rozsahu:

a) teplota píce se mûfií napfi. tepeln˘mi ãidly, hloubkov˘mi teplomûry nejménû v polovinû v˘‰ky naskladnûné pí-
ce,

b) teplota se mûfií nejménû na ‰esti místech jedné dosou‰ecí sekce seníku; za sekci se povaÏuje ãást seníku o ob-
jemu do 2 000 m3; v objektech s objemem men‰ím neÏ 2 000 m3 se mûfiení provádí úmûrnû velikosti seníku
k jedné stanovené sekci,

c) mûfiení teplot se provádí 1 x za 24 hod. po dobu 1 mûsíce od naskladnûní, dále 1 x t˘dnû ve 2. a 3. mûsíci od na-
skladnûní, mûfiící body je nutno prÛbûÏnû mûnit,

d) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v pfiípadû skladování slámy nebo je-li seno a sláma ukládána
v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech podle pfiedchozího odstavce, pfiiãemÏ se ovûfiuje, zda
nedochází k zapafiení uskladnûného materiálu; dojde-li k zapafiení, musí b˘t místo zahfiívání identifikováno
a zaji‰tûno provedení kontrolního mûfiení teplomûrem,

e) mûfiení teplot pfiípadnû fyzická kontrola nemusí b˘t provádûna, pokud bude prokázáno, Ïe vlhkost píce (slá-
my) je niÏ‰í neÏ 15 %,

f) mûfiení teplot, fyzická kontrola, dále i prÛkazné doklady o vlhkosti naskladÀovaného materiálu musí b˘t pro-
kazatelnû zaznamenávány; za prokazatelné se povaÏuje chronologicky veden˘ písemn˘ záznam v knize mû-
fiení s uvedením oznaãení skladového objektu, data, ãasu, v‰ech namûfien˘ch hodnot a podpisem osoby, která
mûfiení provádûla; za záznam se povaÏuje i záznam z elektronického mûfiícího zafiízení za pfiedpokladu, Ïe sou-
ãasnû je zaznamenáváno i datum jednotliv˘ch zaãátkÛ naskladnûní (datum, mnoÏství, sekce); záznam se ucho-
vává nejménû jeden rok nebo do úplného vyskladnûní,

g) pfii namûfiení teploty nad 65 °C je nutno uãinit neodkladná opatfiení jako napfi. pfieloÏení nebo vyskladnûní
pfiehfiáté píce, u skladÛ s dosou‰ecím zafiízením vypnutí ventilátorÛ; pfieloÏení nebo vyskladnûní se provádí za
asistence jednotky poÏární ochrany a pfiípad se neodkladnû oznámí na místnû pfiíslu‰né operaãní a informaã-
ní stfiedisko Hasiãského záchranného sboru Stfiedoãeského kraje,

h) ochlazená a pfiekontrolovaná píce se mÛÏe vrátit zpût do skladu; o provedeném opatfiení se provede prokaza-
teln˘ záznam do knihy mûfiení.

1) Pfiíloha ã. 1 vyhlá‰ky ministerstva vnitra ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka
o poÏární prevenci).

2) âSN 73 0802, âSN 73 0804.
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Vydává Stfiedoãesk˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
tel.: 257 280 100, fax: 257 280 203
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
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 650 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieb Stfiedoãeského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech:
246 040 441, 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (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, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401


