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Vec
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – usmernenie k hliadkovacej činnosti
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchraného zboru vo Svidníku v súlade s § 4 písm. b) a s
§ 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlásilo odo dňa 20.06.2022
„Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ v územnom obvode okresu Svidník a Stropkov.
Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bolo najmä:
-

suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní,

-

zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe
nasledujúcich dní

-

požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva
v lesoch Slovenským hydrometerologickým ústavom.

Zásadný vplyv na počet lesných požiarov majú nepriaznivé klimatické podmienky z hľadiska
rizika vzniku lesných požiarov v letných mesiacoch.
V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami a vzhľadom na pretrvávajúcu klimatickú
situáciu – extrémne teploty vysoko nad dlhodobým priemerom, a zrážkovo podnormálne
podmienky
dôrazne žiadame
vlastníkov, správcov alebo užívateľov lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi
o dodržiavanie povinností.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred
požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:
zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť - najmä v dňoch
pracovného pokoja a v mimopracovnom čase.
-

pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s
určením trasy pochôdzok
a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má
hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s
ohlasovňou požiarov,

-

zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste
v závislosti od plochy lesných porastov,

-

-udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje
bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.

-

vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, ktoré sa používajú na
spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť ich účinným
zachytávačom iskier.

Vzhľadom na vývoj klimatickej situácie DOPORUČUJEME zriaďovateľom
DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV OBCÍ poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní
hliadkovacej činnosti členmi Dobrovoľných hasičských zborov obcí najmä v mimopracovnom
čase a v dňoch pracovného pokoja.
Na zabezpečenie postupu pri realizácii úloh súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi
v súlade s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov bude Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku vykonávať
hliadkovaciu činnosť.
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