
Roãník 2006

Vûstník
p r áv n í c h  p fi e d p i s Û  P a r d u b i c k é h o  k r a j e

âástka 5 Rozesláno dne 28. ãervence 2006

O B S A H

1. Nafiízení Pardubického kraje, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany 
v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru
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Rada Pardubického kraje podle § 7 zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o krajích“), k pro-
vedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona ã. 133/1985 Sb.,
o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále
jen „zákon o poÏární ochranû“), vydává toto nafiízení:

âÁST PRVNÍ

âl. 1
Úvodní ustanovení

Nafiízení stanoví podmínky zabezpeãení poÏární
ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru.

âl. 2
Doba, místa a okolnosti zv˘‰eného nebezpeãí 

vzniku poÏáru

(1) Dobou zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru je
a) období nadmûrného sucha s dlouhodob˘m nedo-

statkem sráÏek a pfiípadnû s dlouhodobû vysokou
teplotou vzduchu (dále jen „období nadmûrného
sucha“),

b) období skliznû, posklizÀov˘ch úprav a nasklad-
Àování pícnin a obilovin (dále jen „období skliz-
nû“).

(2) Místem se zv˘‰en˘m nebezpeãím vzniku poÏáru
v období nadmûrného sucha a období skliznû se rozumí

a) lesní porosty1) a jejich bezprostfiední okolí do
vzdálenosti 50 metrÛ,

b) suché travní porosty,

c) plochy zemûdûlsk˘ch kultur,

d) sklady sena, slámy a obilovin,

e) dal‰í místa, na nichÏ se provádûjí ãinnosti dle
odst. 1 písm. b).

âl. 3
Vyhla‰ování

Období zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru dle ãl. 2
odst. 1 písm. a) vyhla‰uje a odvolává hejtman na úfiední
desce krajského úfiadu. Dotãené obecní úfiady zvefiejní
toto vyhlá‰ení zpÛsobem v místû obvykl˘m.

âÁST DRUHÁ

âl. 4
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti v dobû 

zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru

(1) V období nadmûrného sucha je v místech se zv˘-
‰en˘m nebezpeãím vzniku poÏáru zakázáno

a) rozdûlávat nebo udrÏovat otevfien˘ oheÀ,

b) koufiit,

c) odhazovat hofiící nebo doutnající pfiedmûty,

d) provozovat parní lokomotivy na území kraje bez
pfiijat˘ch podmínek poÏární bezpeãnosti zpraco-
van˘ch v rozsahu stanoveném zvlá‰tním právním
pfiedpisem2),

1
NA¤ÍZENÍ

Pardubického kraje ã. 1/2006
ze dne 27. ãervence 2006,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany 
v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru

1) § 2 písm. c) zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
2) § 15 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).



Strana 199 Vûstník právních pfiedpisÛ Pardubického kraje âástka 5/2006

e) vjíÏdût motorov˘m vozidlÛm na lesní, polní cesty
a suché travní porosty, vyjma vozidel vlastníkÛ
lesÛ, ktefií zabezpeãují opatfiení pro dobu zv˘‰e-
ného nebezpeãí vzniku poÏárÛ a dále motoro-
v˘ch vozidel pouÏívan˘ch k pfiepravû píce pfii
sklizni a úrody pfii Ïních; tato vozidla jsou pfii
jízdû po poli nebo pfii práci v místech skladování
vybavena lapaãi jisker nebo jin˘m obdobn˘m za-
fiízením,

f) odebírat vodu ze zdrojÛ pro ha‰ení poÏárÛ k ji-
n˘m úãelÛm,

g) pouÏívat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné
v˘robky.

(2) Právnické a podnikající fyzické osoby provádûjí-
cí práce v období skliznû v místech se zv˘‰en˘m nebez-
peãím vzniku poÏáru jsou povinny stanovit podmínky
poÏární bezpeãnosti v rozsahu stanoveném zvlá‰tním
právním pfiedpisem2) a tyto  zapracovat písemnû do
organizace zabezpeãení poÏární ochrany pro práce pro-
vádûné v období skliznû v místech se zv˘‰en˘m nebezpe-
ãím vzniku poÏáru a to s náleÏitostmi stanoven˘mi
zvlá‰tním právním pfiedpisem.3)

âÁST T¤ETÍ

âl. 5
Sankce

(1) Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto nafiíze-
ním fyzick˘mi osobami lze postihovat jako pfiestupek.4)

(2) Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto nafiíze-
ním právnick˘mi a podnikajícími fyzick˘mi osobami pfii
v˘konu jejich podnikatelské ãinnosti lze postihovat jako
jin˘ správní delikt.5)

âl. 6
Spoleãná a závûreãná ustanovení

(1) Tímto nafiízením nejsou dotãeny povinnosti fyzic-
k˘ch osob, právnick˘ch osob nebo podnikajících fyzic-
k˘ch osob dle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.6)

(2) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti dnem vyhlá‰ení
ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Pardubického kraje.

(3) Toto nafiízení Pardubického kraje bylo schváleno
usnesením Rady Pardubického kraje dne 27. 7. 2006.

3) § 30 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
4) § 46 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
5) § 11 odst. 1 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
6) Napfiíklad zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vyhlá‰ka ã. 246/2001 Sb., zákon ã. 289/1995 Sb.

Ing. Michal Rabas v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek v. r.
1. námûstek hejtmana
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