
Věstník Jihočeského kraje, črístka 7, rok 2015

V,

VESTI\IK
Y,JIHOCESKEHO KRAJE

čá.tL" z Rozesláno dne 24.7.2015 Rok 2015

Obsah:
1' Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. l/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvlýšenéhonebezpečí vzriku požáru



Věstnft Jihočeského laaje' částka 7, rok 20l5

RozHoDNUTÍ
hejtmana Jihočeského kraje

č.1l2o15 ze dne 24.7.2o1s

o vyhlášení období zrrýšeného nebezpečí vzniku požáru

Podle člránku 2 písm. a) Nďízení Jihočeského kraje č. 412015 ze dne 28. květrra 2015' kter'-ým se stanoví
podmínky kzabezpečení poŽámi ochrany vdobě zv'ýšeného nebezpečí vzniku požiíru (dále jen ,,naŤizeni")
vydaného dle zákona č.133/1985 Sb., o požiírní ochraně, ve mění pozdějších předpisů, na zríkladě zrnocnění
usnesením č' 509/20l5lRK-64 Rady Jihočeského kraje a na zikladě posouzení situace a náwhu Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje

vyhlašuji

pro celé území Jihočeského kraje

oBDoBÍ zrní'ŠElvÉHo NEBE ZPr;ČÍ VZNIKU poŽÁnu

na dobu od 13.00 hod. 24. 0'7 ' 2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimaticlcých podmínek způsobených
déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysolcých teplot a dlouhodobé absence dešťoých sráŽek.

Clánek 1

omezení a opatření

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 4 odst' l nařizeni zakazlje'.

spořebovávánivoďy ze zdroje pro hašení požáru kjiným účelům, než k hašení,
používání pyrotechnichých ýroblď'
používání jiných zďroji zapálen| například létajici přríLrrí, lampiony, pochodně, svítící munice
nebo jiné osvětlovací prostředky'
jízda pami lokomotily, pokud nejsou zajlštěna bezpečnostním opaťením k zamezení vzniku
požáru,

dále se zakazlje na místech uvedených v článku 3 nařizeni:.
e) rozdělávání nebo udržovaní oteťeného ohně (například pálení klestu u hiry, spalování

hořla\,"ých látek)'
kouření (s výj imkou e lektronicloých c igaret)'
odhazoviíní hořících nebo doutnaj ících předmětů,
používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny
lapači jisker nebo jiným zařizenim zabrař'njicim vzniku poŽáru,
jízda motoroých vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma
motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo
zabezpečujicích opatření po dobu nyšeného nebezpečí variku požétru, a dáIe na jízdu
motorov5Ích vozidel po polrrích a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuá|ní
rekreaci.
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čunek 2
Sankce

Za nesplnění povinností můŽe orgiín, který porušení povinnosti zjistil, uložit pokutu dle zvlášftrího právního
předpisu7)

čunek 3
Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na uřední desce Krajského uřadu Jihočeského kraje a končí dnem
ukončení období zv.ýšeného nebezpečí vmiku poŽáru, pokud hejtnran kraje neroáodne jinak před ukončením
této doby.
Dotčené obecní uřady zveřejní toto rozhodnutí na uředních deskách.

Mgr. Jří Zimola
hejtman Jihočeského kraj e

v zastoupení
Mgr. Ivana Stráská v'r.

první náměstlq,ně hejtmana

V1ruěšeno dne 24.7.2015 v 13:00 hodin na uřední desce Krajského uřadu Jihočeského kraje.
Rozhodnutí se vyvěšuje na uředních deskách dotčených obecních uřadů v Jihočeském kraji.

7) zákon č. 200/1990Sb', o přestupcích,zákon č.l29l2000sb., o krajích
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