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VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  M o r a v s k o s l e z s k é h o  k r a j e

Částka 1                                                                                                                                          Rozesláno dne 2. května 2017

O B S A H

1. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů

Veřejnoprávní smlouvy

1/VS/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Frýdek-Místek a městem Paskov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích

2/VS/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Pržno
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

3/VS/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Krnov a obcí Brantice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích

4/VS/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Jičín a obcí Hladké Životice
– výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny

5/VS/2017 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Klimkovice a obcí Olbramice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

6/VS/2017 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Klimkovice a obcí Zbyslavice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

7/VS/2017 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlova Studánka
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

8/VS/2017 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Ludvíkov
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Informace o uzavření veřejnoprávních smluv o plnění úkolů obecní policie
Informace o ukončení veřejnoprávní smlouvy
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1
NAŘÍZENÍ

Moravskoslezského kraje č. 1/2017
ze dne 11. 4. 2017,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 
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Rada Moravskoslezského kraje se dne 11. 4. 2017 usnesla
vydat v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, a na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů, toto nařízení: 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území
Moravskoslezského kraje nebo jeho části.

Čl. 2
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí:
a) doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou

teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek
a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci;
zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Čes -
kého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí
požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná
v rámci systému integrované výstražné služby; začá-
tek a ukončení doby zvýšeného nebezpečí vzniku po-
žáru vyhlašuje krajský úřad pro celý kraj nebo jeho
část (dále jen „období sucha“),

b) doba sklizně, posklizňových úprav a skladování obi-
lovin a pícnin (dále jen „období sklizně“).

Čl. 3
Místa zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů se
 považují:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho
okraje,

b) lesopark, park, zahrada a porosty umožňující vznik
a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m
od jejich okraje,

d) plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostli-
nným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Čl. 4
Vyhlašování doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
podle článku 2 písm. a) vyhlašuje krajský úřad a zveřejňuje na
úřední desce krajského úřadu. Krajský úřad zabezpečí zveřejnění
také v hromadných informačních prostředcích a dále bezod-
kladně předá informaci o vyhlášení Hasičskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje a starostům dotčených obcí
Moravskoslezského kraje ke zveřejnění na úředních deskách
obecních úřadů obcí, kterých se příslušná opatření dotýkají.

Čl. 5
Zabezpečení požární ochrany v období sucha 

(1) V období sucha se na místech uvedených v článku 3
zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např.
plošné vypalování suchých porostů a suché trávy,
pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství apod.),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků, pořádání ohňo-

strojů,
d) používání jiných zdrojů zapálení (např. pochodně,

svítící munice, létající lampiony apod.),
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpeč-

nostní opatření k zamezení vzniku požáru (před jízdou
parní lokomotivy se stanoví písemně požárně bezpeč-
nostní opatření k zamezení vzniku požáru od úletu
jiskry a provoz parní lokomotivy se oznámí 5 pracov-
ních dní předem včetně navržených opatření Hasič-
skému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě může takovou činnost zakázat).

(2) V období sucha se zakazuje spotřebovávání vody ze
zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení. Vlast-
ník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen
tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití
požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(3) Vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající fyzické
osoby a další dotčené subjekty hospodařící v lese zajistí v ob-
dobí sucha:
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a) volné a sjízdné lesní cesty,
b) kontrolu míst, kde se v období 5 dní před vyhlášením

období sucha provádělo spalování hořlavých látek
nebo došlo k požáru.

Čl. 6
Zabezpečení požární ochrany v období sklizně

(1) Zabezpečením požární ochrany v období sklizně se
rozumí:

a) zajistit technická a organizační opatření k zamezení
styku hořlavých materiálů (např. seno, sláma, prach)
s horkými povrchy,

b) zajistit, aby stroje a zařízení při sklizni, úpravě a skla-
dování zemědělských plodin byly provozovány a oše-
třovány v souladu s návodem výrobce,

c) vybavit žňovou techniku (veškerá technika používaná
ke sklizni, převozu, odvozu, úpravě polí) lapači jisker;
lapači nemusí být vybavena, pokud je od výrobce pro-
vedena tak, že nemůže dojít k výfuku žhavých částic,

d) před každým zahájením prací preventivně zkontrolo-
vat žňovou techniku, především elektroinstalaci a pa-
livovou soustavu, promazat třecí plochy, kde by
třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí
a následnému požáru,

e) pravidelně kontrolovat, zda nedochází k namotávání
sena a slámy na pohyblivé části strojů,

f) vybavit žňovou techniku kromě hasicího přístroje in-
stalovaného výrobcem ještě vodním nebo pěnovým
přenosným hasicím přístrojem s minimálním obje-
mem hasiva 9 l,

g) při nasazení žňové techniky mít na poli (o velikosti
5 ha a více) k dispozici samostatnou zemědělskou
techniku, kterou je možné použít k vytvoření ochran-
ného pruhu (ochranný pruh musí být zbaven hořla-
vého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít
k přenosu požáru) proti přenosu požáru v šíři nejméně
10 metrů; u této samostatné zemědělské techniky mít
nepřetržitě přítomnu obsluhu, která je prokazatelně
poučena o tom, jak se zachovat v případě požáru a jak
použít tuto techniku k zabránění jeho šíření,

h) zajistit přednostní zahájení sklizně dozrálých obilo-
vin, řepky a GPS (Ganzpflanzenschrot – metoda
sklizně celých rostlin systémem silážování drtě) po-
rostů na ohrožených místech (např. podél veřejných
komunikací a železničních tratí) a místech, ze kterých
se může požár rozšířit do okolního prostředí (např.
lesů) do vzdálenosti 10 m od zdroje ohrožení nebo
možného rozšíření,

i) po sklizni vytvořit kolem pole ochranný pruh proti
přenosu požáru v šíři nejméně 10 m, pokud nebyl pro-
veden již před sklizní, 

j) v případě založení stohu na strništi, provést po na -
skladnění jeho oborání tak, aby vznikl ochranný pruh
proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 m,

k) mít k dispozici na místě žňových prací vhodné funkční
spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě
požáru (radiostanice, provozuschopný mobilní telefon
apod.),

l) písemně stanovit základní taktický postup při použití
prostředků určených pro provedení prvotních haseb-
ních prací v případě vzniku požáru do příjezdu jed-
notek požární ochrany a prokazatelně s ním seznámit
příslušné osoby.

(2) Při naskladňování a skladování sena a slámy je nutné
dodržet následující podmínky:

a) seno a slámu je možné skladovat
1. v objektech skladů (stodoly, seníky, půdní prostory

apod.), pro něž je tento účel prokázán dokumentací
ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze
tomuto účelu, nebo 

2. formou volných skladů (stohů) s objemem nejvýše
4 000 m3,

b) volné sklady sena nebo slámy o objemu 
1. nad 50 m3 musí být umístěny v bezpečnostní vzdá-

lenosti stanovené zvláštním právním předpisem1),
2. do 50 m3 se posuzují ve smyslu zvláštního předpisu2),

c) prověřit před naskladňováním vybavení skladu přede-
psanými věcnými prostředky požární ochrany (např.
druh a počet hasicích přístrojů a jejich rozmístění),
provozuschopnost dosoušecích ventilátorů a stav
elektrických rozvodů, jakož i stav signalizačních za-
řízení v případě instalace automatického měření
teplot,

d) před naskladňováním odstranit případnou nahnilou
vrstvu starého materiálu,

e) prokazatelně seznámit před naskladňováním pracov-
níky s povinnostmi na úseku požární ochrany a proti-
požárními opatřeními, 

f) zabezpečit, aby při naskladňování vzduchovými do-
pravníky do skladů a půdních prostorů stájí seno
a sláma neprocházela přes oběžné kolo dopravníku,

g) zabezpečit měření teploty při uskladňování sena a slámy,
h) zabránit zatékání vody do objektů s uskladněným

materiálem.

(3) Pro měření teplot uskladněného sena a slámy se sta-
noví následující podmínky:

a) teplota uskladněného sena a slámy se měří do hloubky
poloviny uskladněného sena a slámy, nejméně však
do hloubky 2,5 m, a to: 
1. jedenkrát denně v prvním měsíci po naskladnění, 
2. jedenkrát týdně v druhém a třetím měsíci po na -

skladnění,
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1) Příloha č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění
vyhlášky č. 221/2014 Sb. 

2) § 11 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
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b) teplota se měří zejména v místech, kde vychází 
z uskladněného sena a slámy pára nebo kde je cítit
zápach přehřáté píce; základní jednotkou měření je
dosoušecí sekce (část halového seníku, vybavená do-
soušecím zařízením s možností řízení procesu dosou-
šení; největší objem sekce je 2 000 m3), teplota se
měří nejméně na 6 místech v jedné dosoušecí sekci
seníku,

c) jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena
a slámy zjistí zvýšení teplot nad hodnotu:
1. 65 °C, musí se přehřáté seno a sláma vyskladnit

a ochladit (ochlazené a zkontrolované seno a slámu
lze vrátit do skladu), 

2. 90 °C, musí se vyskladnění a ochlazení sena a slámy
provést za asistence jednotky požární ochrany.

(4) Měření teplot nemusí být prováděno, pokud bude pro-
kázáno, že vlhkost sena a slámy je nižší než 15 %.

(5) Údaje z měření teplot a vlhkosti naskladňovaného ma-
teriálu musí být prokazatelně zaznamenávány; za prokaza-
telný se považuje chronologicky vedený písemný záznam
v knize měření s uvedením označení skladového objektu, data
a času, všech naměřených hodnot a podpisem osoby, která mě-
ření prováděla; za záznam se považuje i záznam z elektronic-
kého měřícího zařízení za předpokladu, že současně jsou
zaznamenávány údaje o naskladnění (datum, množství). Zá-
znamy o měření se uschovávají nejméně po dobu 6 měsíců od
ukončení naskladňování.

Čl. 7
Sankční ustanovení 

Porušení povinností stanovených tímto nařízením k za-
bezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů

a) fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek3), a
b) právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při

výkonu jejich podnikatelské činnosti lze postihovat
jako správní delikt4).

Čl. 8
Zrušovací ustanovení 

Tímto nařízením se zrušuje nařízení Moravskoslezského
kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
ve znění pozdějších nařízení kraje.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení 

(1) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti týkající
se zabezpečení požární ochrany stanovené zvláštními práv-
ními předpisy5).

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje. 
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prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. v. r.
hejtman kraje 

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo v. r.
1. náměstek hejtmana kraje

3) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 11 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 289/1995, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní

zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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1/VS/2017
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Frýdek-Místek a městem Paskov

– výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích

Rozhodnutí, č. j. MSK 142986/2016, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením
této smlouvy, nabylo právní moci dne 14. 12. 2016.
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2/VS/2017
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Pržno

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 147340/2016, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením
této smlouvy, nabylo právní moci dne 16. 12. 2016.
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3/VS/2017
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Krnov a obcí Brantice

– výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích

Rozhodnutí, č. j. MSK 139893/2016, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením
této smlouvy, nabylo právní moci dne 7. 12. 2016.
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4/VS/2017
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Jičín a obcí Hladké Životice

– výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny

Rozhodnutí, č. j. MSK 145365/2016, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením
této smlouvy, nabylo právní moci dne 23. 12. 2016.
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5/VS/2017
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Klimkovice a obcí Olbramice

(uveřejněné v částce 1/2004 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 5/VS/2004)
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 23348/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením
tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 18. 3. 2017.
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6/VS/2017
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Klimkovice a obcí Zbyslavice

(uveřejněné v částce 1/2004 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 6/VS/2004)
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 23351/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením
tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 18. 3. 2017.

Strana 17                                                Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 1/2017

VMOR_1_1-24_33-000  28.4.17  8:13  Stránka 17



7/VS/2017
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlova Studánka

(uveřejněné v částce 3/2012 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 21/VS/2012)
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 154586/2016, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením
tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 30. 12. 2016.
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8/VS/2017
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Ludvíkov

(uveřejněné v částce 1/2013 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 9/VS/2013)
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 162824/2016, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením
tohoto dodatku, nabylo právní moci dne 31. 12. 2016.
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Informace o veřejnoprávních smlouvách, 
u nichž není stanovena povinnost zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje a k jejichž uzavření udělil souhlas

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rýmařov a obcí Ryžoviště
– plnění úkolů obecní policie 
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 7. 3. 2017.

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Šilheřovice
– plnění úkolů obecní policie
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 5. 4. 2017.

Informace o veřejnoprávních smlouvách,
k jejichž uzavření udělil souhlas Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

a jejichž platnost byla ukončena výpovědí

Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Ostrava a obcí Stará Ves nad Ondřejnicí na výkon přenesené působnosti podle
zákona o pozemních komunikacích uzavřená dne 9. 6. 2016, platnost ukončena ke dni 1. 1. 2017.
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vydává: Moravskoslezský kraj
Redakce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 240, fax: 595 622 168
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. Výše záloh bude
vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2017 činí 600 Kč bez DPH; 690 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Moravskoslezského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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