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Vážený pán
primátor, starosta
OPATRENIA
na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a k vypaľovaniu trávy
Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a značnému nárastu
požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Humennom Vás upozorňuje na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov
(ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev a prírodného prostredia) pred požiarmi.
Práve fyzické osoby figurujú v štatistikách ako najčastejšia „príčina“ vzniku lesných
požiarov. Ide hlavne o nedbanlivostné konanie pri používaní a zakladaní ohňa v prírode, o
vypaľovanie suchej trávy a porastov a pod. Fyzickým osobám – čiže nám všetkým - je
potrebné pripomenúť základné povinnosti, ktoré súvisia s ochranou lesov pred požiarmi.
Spravidla ide o jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia v letnom,
resp. jesennom období, aj keď „vďaka“ zmenám klimatických podmienok nie sú požiare
lesných a trávnatých porastov výnimkou ani v ostatných častiach roka.
Zo strany obce. je nutné realizovať nasledovné opatrenia:
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku ochrany lesov pred požiarmi , ktoré vyplývajú pre obec
ustanovené v § 15 ods. 1 písm. g), zákona o ochrane pred požiarmi, ktorý ustanovuje obcí
„ plniť úlohy právnickej osoby vo vzťahu k vlastnému majetku“, ktorým lesy v mnohých
prípadoch sú a taktiež ustanovenia § 23 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov . Prostredníctvom prehliadkových skupín obce je
potrebné vykonať preventívne protipožiarne kontroly u vlastníkov, správcov a užívateľov
lesov, ktorý nie sú zaradení do výkonu Štátneho požiarneho dozoru Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Humennom, ktorý Vám bol zaslaný začiatkom tohto roka.
Taktiež doporučujeme túto problematiku prejednať v orgánoch obce v spolupráci s DPO,
Mestskou políciou, Lesnou strážou, Združeniami ochrany prírody resp. Poľovným združením
a pod.
Ďalej je nutné aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým
stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci. Je potrebné preveriť
akcieschopnosť Obecného hasičského zboru a pripravenosť techniky na zdolávanie
požiarov v prírodnom prostredí. V prípade potreby a podľa uváženia zabezpečiť v
najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov stálu pohotovostnú službu v hasičských
zbrojniciach. Je nutné zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívnu výchovno-vzdelávaciu a
propagačnú činnosť v obci zameranú na ochranu lesov pred požiarmi. Jedná sa hlavne o
dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov, dodržiavanie zákazu vstupu do lesa, dodržiavanie zákazu vypaľovania trávy a
suchých porastov a zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Je potrebné zintenzívniť kontrolu miest a priestorov, v ktorých každoročne dochádza k
pravidelnému vypaľovaniu suchej trávy. Na uvedenú kontrolu je vhodné využiť preventivárov
obcí, príslušníkov mestskej polície, príslušníkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany resp. ďalších
pracovníkov.
Za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi je potrebné postupovať v súlade
s platnou legislatívou ( zistené skutočnosti oznamovať na Okresné riaditeľstvo HaZZ v
Humennom) .
Veríme, že spoločným úsilím a spoluprácou orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred
požiarmi zabránime vzniku požiarov a strát na majetku a životoch.
V prílohe Vám zasielam rozhlasovú reláciu, s ktorou je potrebné oboznámiť občanov.
V prípade dlhodobého teplého počasia, možno reláciu odvysielať aj viackrát.
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Príloha: Relácia pre obecný rozhlas

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období - relácia !
Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov,
ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené
neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Vzhľadom k značnému
nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Humennom dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby
a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz :
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného
súhlasu pre právnické osoby alebo fyzické osoby -podnikateľov.
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve pre fyzické osoby za dodržania
podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v
znení neskorších predpisov .
V zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická
osoba nesmie:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov !!!
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
- rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov
Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je
činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy. Zdanlivo taká
bezpečná činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov, môže spôsobiť neblahé následky.
Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody
nielen na životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody,
napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či
panika.
V posledných rokoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare suchej
trávy, krovín, lesných porastov, ale aj odpadov. Teplé jarné počasie láka ľudí k spaľovaniu
biologického
Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred
požiarmi striktne zakázané !
V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až
do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € , právnickej osobe alebo
fyzickej osobe -podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .
Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré vo
väčšine prípadov upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – a
niekedy aj zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je
možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do
zberných dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je veľmi dôležitá ! Ak začne
horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v
zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite voláme hasičov !
Telefónne číslo je 150 alebo 112 !

