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NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina 

ze	dne	12.	července	2016
č.	10/2016

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

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	ochraně,	ve	znění	pozdějších	
předpisů	(dále	jen	„zákon	o	PO“),	toto	nařízení	kraje:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem	tohoto	nařízení	je	stanovit	podmínky	k	zabezpečení	požární	ochrany	v	době	zvýšeného	nebezpečí	vzniku	požárů	pro	fyzické	
osoby,	právnické	osoby,	fyzické	osoby	podnikající	podle	zvláštních	předpisů	a	obce.

Čl. 2
Základní pojmy

(1)	 Pro	účely	tohoto	nařízení	se	dobou	zvýšeného	nebezpečí	vzniku	požárů	rozumí	období:
a)		 sklizně	pícnin,	obilovin,	slámy	a	úsušků	včetně	jejich	posklizňové	úpravy	a	skladování,	které	začíná	dnem	1.	6.	a	končí	

dnem	30.	9.	kalendářního	roku,
b)	déle	trvajícího	nadměrného	sucha.

(2)	 Pro	účely	tohoto	nařízení	se	místem	zvýšeného	nebezpečí	vzniku	požárů	rozumí:
a)	 lesní	porost1	a	jeho	okolí	do	vzdálenosti	50	m	od	jeho	okraje,
b)	 suché	travní	porosty	umožňující	vznik	a	šíření	požáru,
c)	 plochy	zemědělských	kultur2,	které	svým	rostlinným	charakterem	umožňují	vznik	a	šíření	požáru,
d)	 sklady	pícnin,	obilovin,	slámy	a	úsušků	a	jejich	okolí	do	vzdálenosti	50	m	od	jejich	hranice.

Čl. 3
Stanovení podmínek požární bezpečnosti v období sklizně pícnin, obilovin, slámy  

a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, které začíná dnem  
1. 6. a končí dnem 30. 9. kalendářního roku

(1)	 Všeobecné	podmínky	požární	bezpečnosti	v	období	od	1.	6.	do	30.	9.	kalendářního	roku:
a)	 při	sklizni	obilovin,	slámy,	pícnin	a	úsušků	a	při	naskladňování	a	vyskladňování	píce	musí	být	zemědělské	stroje	a	jiná	

motorová	vozidla	na	výfuku	vybavena	dodatečnými	lapači	jisker.	Toto	se	netýká	zemědělských	strojů	a	jiných	motorových	
vozidel	vybavených	lapači	jisker	popř.	jiným	zařízením	již	od	výrobce,

b)	 zemědělské	stroje	podílející	se	na	sklizni	obilovin,	slámy,	pícnin	a	úsušků	musí	být	vybaveny,	kromě	hasicího	přístroje	
instalovaného	od	výrobce,	ještě	hasicím	přístrojem	s	náplní	hasiva	min.	9	l	(vodním,	popř.	pěnovým)	a	lopatou,

c)	 v	případě	založení	stohu	na	strništi	musí	být	kolem	stohu	oborán	ochranný	pruh	v	šíři	nejméně	10	m	z	důvodu	zabránění	
možného	přenosu	požáru.	Ochranný	pruh	musí	být	zbaven	hořlavých	látek,	které	mohou	přenesení	požáru	způsobit,

d)	 při	naskladnění	píce	musí	být	nejméně	jedenkrát	denně	prováděno	měření	teploty	a	dále	nejméně	jedenkrát	týdně	ve	druhém	
a	 třetím	měsíci	 po	 ukončení	 naskladňování.	Měření	 teploty	 se	 provádí	 pomocí	 instalovaných	 čidel	 nebo	 hloubkových	
teploměrů,

e)	 jestliže	se	při	kontrolním	měření	 teplot	zjistí	 ložisko	s	 teplotou	vyšší	než	65°C,	musí	se	uskladněný	materiál	vyskladnit	
a	ochladit.	Ochlazenou	píci	je	možné	zpět	naskladnit,

f)	 jestliže	se	při	kontrolním	měření	teplot	zjistí	ložisko	s	teplotou	vyšší	než	90°C,	musí	se	provést	vyskladnění	píce	za	asistence	
jednotky	požární	ochrany,

g)	 o	provedeném	měření	teplot	se	vede	písemný	záznam,	ve	kterém	je	uvedeno:	
-	 název	skladovacího	objektu,
-	 datum	a	čas	měření	teplot	všech	měřených	míst,
-	 podpis	osoby	provádějící	měření.

(2)	 Mimořádné	podmínky	požární	bezpečnosti	v	období	od	1.	6.	do	30.	9.	kalendářního	roku:
a)	 v	 období	 sklizně	 úrody,	 kdy	 se	 klimatické	 podmínky	 vyznačují	 vysokou	 teplotou	 ovzduší,	 dlouhodobým	 nedostatkem	

srážek	a	s	tím	související	nízkou	vlhkostí	v	půdě	a	vegetaci	(jedná	se	o	dobu,	pro	kterou	je	v	platnosti	výstraha	Českého	
hydrometeorologického	ústavu	na	„nebezpečí	požáru“	nebo	„vysoké	nebezpečí	požáru“,	a	období	déle	trvajícího	nadměrného	
sucha	oznámeného	hejtmanem	Kraje	Vysočina),	musí	být	při	sklizni	obilovin	a	pícnin	učiněna	nezbytná	preventivní	opatření 
 

1	 	§	2	zákona	č.	289/1995	Sb.,	o	lesích	a	o	změně	a	doplnění	některých	zákonů	(lesní	zákon)
2	 	§	3	NV	307/2014	Sb.,	o	stanovení	podrobností	evidence	využití	půdy	podle	uživatelských	vztahů
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k	zamezení	 šíření	požáru	na	 sousední	pozemky	zejména	s	 lesními	porosty	nebo	 jinými	vegetačními	porosty,	které	 jsou	
schopné	přispívat	k	rozšíření	požáru,	zvyšovat	jeho	intenzitu	a	plochu.	Za	tímto	účelem:
-	 je	prvořadým	preventivním	opatřením	k	zabránění	šíření	požáru	na	sousední	pozemky	(schopné	dále	šířit	požár)	provedení	

bezpečnostních	ochranných	pásů.	Z	tohoto	důvodu	musí	být	sklizeň	zahájena	nejprve	na	okrajích	hranic	pozemků,	kde	
souběžně	se	sklizní	na	těchto	místech	dojde	k	orbě	a	tím	k	vytvoření	ochranných	bezpečnostních	pásů	bez	hořlavých	
látek	o	minimální	šířce	5	m.	Teprve	po	zřízení	bezpečnostních	ochranných	pásů	může	dojít	k	pokračování	sklizně	úrody,

-	 v	případě	sklizně	obilovin	a	pícnin	na	ploše	větší	než	30	ha,	musí	být	na	poli	po	celou	dobu	k	dispozici	mobilní	zásobník	
hasební	vody	s	minimálním	objemem	2000	litrů	(fekální	vůz,	cisterna	na	vodu	apod.	s	vlastním	pohonem	nebo	připojená	
za	tažné	vozidlo).	Zařízení	musí	umožňovat	použití	vody	pod	tlakem	pomocí	hadic,	u	obou	zařízení	musí	být	nepřetržitě	
přítomna	znalá	obsluha.

Čl. 4
Stanovení podmínek požární bezpečnosti v období déle trvajícího nadměrného sucha 

(1)	 Začátek	a	konec	období	déle	trvajícího	nadměrného	sucha	oznamuje	hejtman	Kraje	Vysočina	na	úřední	desce	Krajského	úřadu	
Kraje	Vysočina	na	základě	doporučení	odborných	orgánů.

(2)	 V	období	déle	trvajícího	nadměrného	sucha	oznámeného	hejtmanem	Kraje	Vysočina	je	na	místech	uvedených	v	Čl.	2	odst.	2	
zakázáno:
a)	 rozdělávání	ohně	a	odhazování	hořících	nebo	doutnajících	předmětů,	
b)	 kouření	(s	výjimkou	elektronických	cigaret),
c)	 používání	pyrotechnických	výrobků,	
d)	 používání	jiných	zdrojů	zapálení	(např.	létající	přání,	lampióny,	pochodně),
e)	 jízda	parní	lokomotivy,	pokud	nejsou	zajištěna	bezpečnostní	opatření	k	zamezení	vzniku	požáru.

(3)	 V	období	déle	trvajícího	nadměrného	sucha	oznámeného	hejtmanem	Kraje	Vysočina	je	dále	zakázáno:
a)	 spotřebovávání	vody	ze	zdroje	pro	hašení	požárů	k	jiným	účelům	než	k	hašení,
b)	 jezdit	motorovými	vozidly	ve	volné	přírodě	mimo	silniční	komunikace	(toto	ustanovení	se	nevztahuje	na	jízdu	motorových	

vozidel,	která	jsou	určena	k	pracovní	a	hospodářské	činnosti	v	lesích	a	na	poli	a	dále	na	jízdu	motorových	vozidel	po	polních	
a	lesních	cestách	ke	stavbám	pro	bydlení	a	stavbám	pro	individuální	rekreaci).

Čl. 5
Sankce

(1)	 Porušení	tohoto	nařízení	je	postihováno	v	souladu	s	obecně	závaznými	platnými	právními	předpisy.3 4

(2)	 Hasičský	záchranný	sbor	Kraje	Vysočina	kontroluje	plnění	tohoto	nařízení	na	úseku	požární	ochrany.5

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

(1)	 Tímto	 nařízením	nejsou	 dotčeny	 povinnosti	 právnických	 osob,	 podnikajících	 fyzických	 osob	 a	 fyzických	 osob	 vyplývající	
z	platných	právních	předpisů.

(2)	 Toto	nařízení	ruší:
a)	 Nařízení	Kraje	Vysočina	č.	7/2016,	kterým	se	stanoví	podmínky	k	zabezpečení	požární	ochrany	v	době	zvýšeného	nebezpečí	

vzniku	požárů	a
b)	 Nařízení	 kraje	Vysočina	 č.	 2/2010,	 kterým	 se	vydává	 závazná	 část	Plánu	oblasti	 povodí	Horní	Vltavy	pro	území	kraje	

Vysočina,	závazná	část	Plánu	oblasti	povodí	Dolní	Vltavy	pro	území	kraje	Vysočina,	závazná	část	Plánu	oblasti	povodí	
Horního	a	středního	Labe	pro	území	kraje	Vysočina	a	závazná	část	Plánu	oblasti	povodí	Dyje	pro	území	kraje	Vysočina.

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

V	Jihlavě	dne	12.	července	2016

 
 .............................................. ..............................................
 MUDr. Jiří Běhounek v.r. Ing. Vladimír Novotný v.r.
	 hejtman	Kraje	Vysočina		 											náměstek	hejtmana	Kraje	Vysočina

3	 §	46	odst.	1	zákona	č.	200/1990	Sb.	o	přestupcích,	ve	znění	pozdějších	předpisů
4	 §	11	zákona	č.	129/2000	Sb.	o	krajích	(krajské	zřízení),	ve	znění	pozdějších	předpisů
5	 §	26	odst.	2	písm.	c)	zákona	č.	133/1985	Sb.,	o	PO
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 KRAJSKÝ	ÚŘAD	KRAJE	VYSOČINA
	 Mgr.	Ing.	Zdeněk	Kadlec,	dr.	h.	c.
	 ředitel
	 Žižkova	57,	587	33		Jihlava,	Česká	republika

Váš	dopis	značky/ze	dne:		
Číslo	jednací:		KUJI	47375/2016,	OOSČ	459/2016/4		OOSC
Vyřizuje/telefon:		JUDr.	Alena	Kuchařová/564	602	258	
V	Jihlavě	dne:		28.	6.	2016

Zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Kraje Vysočina

Podle	§ 31 odst. 1	zákona	č.	129/2000	Sb.,	o	krajích	(krajské	zřízení),	ve	znění	pozdějších	předpisů	(dále	jen	„zákon	o	krajích“),	
činí	počet	členů	zastupitelstva	v	kraji	s	počtem	obyvatel

a)	do	600	000	obyvatel	 	 	 	 	 45	členů

b)	nad	600	000	do	900	000	obyvatel	 	 	 55	členů

c)	nad	900	000	obyvatel	 	 	 	 	 65	členů

Podle	§ 31 odst. 2	zákona	o	krajích	je	pro	stanovení	počtu	členů	zastupitelstva	rozhodující	počet	obyvatel	kraje	k	1.	lednu	roku,	
v	němž	se	volby	konají.

Vzhledem	k	tomu,	že	Kraj	Vysočina	měl	ke	dni	1.	1.	2016	celkem	509	475	obyvatel,	oznamuji	v	souladu	s	§ 31 odst. 3	zákona	
o	krajích,	že	v	podzimních	volbách	do	Zastupitelstva	Kraje	Vysočina	bude	voleno	45 členů zastupitelstva kraje.

Mgr.	Ing.	Zdeněk	Kadlec,	dr.	h.	c.,	v.r.
ředitel	úřadu
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