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nnŘíznNí

§tředočeského kraje č. 3 12020
ze dne 20. 4,2020,

o stanovení podmínek k zabezpečenípožární
ochrany

v době zvýšeného nebezpečí vzniku požára

Rada Středočeského krajejako orgárr příslušný poclle 7
§
l písrl. k) zákona č. 12912000 Sb., tl krajích
(krajské zi,ízerú'1, ve zněni pozdějšich přeclpisů, a k proveclení § 27 oclst. 2 písm. b) bodu 3 zákonač. 133/1985 Šb., o požární ochraně, ve zněni pozdějších předpisů, (dálejen
,,zákon
o požárni ochranč") vyciává toto nařízení:

a § 59 odst.

čt. t

Dolra zvýšenéhonebezpečívzniku požáru
Dobou zvýšeného nebez-pečívzniku požáru se tozutrrí:
doba, po kterou je v platllosti výsh.aha Českéhohydrometeo;:ologickélro ústavu na,,nebezpečípožáru.'
nebo ,,vysoké nebezpečí požáru*, zveřeiněná v r.álrrci
systému integrované výstražnéslužby,
b) doba, 1lo kterou je v účinnostivylrllršerrí,,d,oby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.. Kr.ajským úř.adem
Str"edočeského kraj e na základě cloporuč ení odborného olgánu (rrapř.. Hasičskéhozáchtanrrého sbonr
Středočeského kraje, Odboru životního prostředí
a zemědělství apod.),
c) období sk]izně zemědělské úrody Qlícnin, obilovin,
slámy apod.) a její post<lizňové úpravy a skladování
(dále jerr,,období §klizně''; tl.

pečívzniku požáru a o závaztrcsti tolroto nařízerrí způsoberrr
v rnístě obvyklýrn.

čt.:

Místo zvýšeného požárního nebezpečí
Za misto se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se po-

važrrje v době zvýšenóho nebezpečívzniku požárrr;

a)

b) souvistý rostlinný porost unrožňu.|icídalšíšíření

a)

c)

d)

lenosti 100 rrr,
stohy sena a slámy2)

a

jejich okolí do vzdálenosti 100 rn.

č1.1

(1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
dle
písnr. a) a b) se zakazuje:

čl. 1

a)

používániz,ábavni pyrotechniky,

c)

používánívody ze zdroje pro hašení požáru kjirrýnr

b) vypouštění,,lampionůštěsti..3),

čl.z

účelům,než k hašení,
mot<lrových vozidel na polní cesty; zákaz nrplatí pro vlastníky a uživatele zeměclělských pozemků při jejich oblrospodar'ování,
vjezd nrotorových vozi<lel na lesní cesty; zákaz. ne-

d) vjezd

e)

f)

1rovažqe období od zahájcni hlwních pŤípravných prací spójcných sc sklizni ,Ío ,iuUY,
šeni, ustáiené teplo§, uskladnčnýclr zínin).

vzduchu otevřenýnr olrněm z hoilavé látky, unlístěné v podvěsu zařizeni.

pož-ánt,

zemědělské obděiávané plochy, na rrichžjsou pěstovány kultuly, které jsou ve stavu rnožného vzníceni,
zej rnéna dozráv ajici obi l ovirry a j ej i ch oko lí do v
zdá-

Zakázané činnosti a protipožární opatření

Informačnípovinnost
Infornraci o začátku a ukončerrí období zvýšenéhonebezpeči vzniku požárv dle č1. 1 pism. a) a b) uveřejňuje Krajský úřad Středočeského kraje na úl'erjni clesce krajského úřadu. O dosažení shrpně rizika nebezpeči pož.áru a vyhlášeni
doby zv.ýšeného nebezpečívznikrr požáru jsou obce iníbrrnovány cestou Krajského operačního a irrfornračnílro stř.ediska
Integrovaného záctu.annélro systému Středočeskéhokr.aje,
Dotčenéobecní úřady zvei'ejní inlormaci o t]osaženérri stupni
rizika nebezpeči požáru či vyhlášení doby zvýšeného nebez-

lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně

50 m,

platí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při
jejich obhospodai.ování a v souvislosti s péčio zvěr',
zastavení niotorových vozidel na místech, kcle by se
spodní část vozidla molrla dostat do styku s lehce
vznětlivými rnateriály, napt. suchou trávou, slámou,
strništěrn, podrostenr, Iistírn, roziitýrrr palivem apod.

,jř

,Írtlomer1' nlatcri/tl považclváll za ncaktivní (clokončcní dosou-
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(2) V době zvýšeného nebezpečí v;rnikrr požáru
dle čl. l
písm. a) a b) se na místě se zvýšeným nebez4ečírn
vzrriku požáru mimo ustanovení č1, 4 odsl. l dáie zakazrrie:
a) rczclělávání nebo udržování otevřeného ohnč (např.
pálení klestu a kůry, spalovárrí hořlavých látek na
volné,m prostranství),

b)

c)

nad hcldnoty oko]rrílro prostředí přijmout účinná
opatření včetně možnosti vyskladnění,
g) je rrutno sklizeň obilovin na poli zahájit obsekáníln
pole v rizikových rnístech (rrapř. podéi lesů, veře.jných komunikaci, železničníchtratí a přilehlých p<iií
s obilovinami) l, šiři min. 20 m a provést účinná
opatr"erri proti šírlerrípřípadného požátu (např.
sběrem slánry v posečenénr prultr"r, zoránitn či zdiskovárrím posečerróho pruhu apod.),

jizdaparní lokomotivya),
výjirrrek vlashríky lesťl z ustatrovetrí les-

d) povolování

nílro z;ákona5l.
(3)

Vobdobi skliznězenrědělské

a)

úro<ty

h) je nutno mít k dispozici

[čl. 1 písrn. c) to-

se na místě se zvýšenýrn nebezpečím vzrriku požáru
dle čl. 3 písm. c) a d) zakazr,rje:

7, rozděIávátti nebo rtclržovaníotevř.erróho ohně,

2,
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nrětení tlonitorovala dostatečným způsobenr uskladněni z,rniny; v případě poktačujicího rrárusťu teplot

korrřerrí (s výjimkou elektrolrických cigaret),

Iroto nařízení]

kraje

vypouštění,,1arnpionr.i štěsti'.3),

3. korrření v pruběhu sklizně na poli, při rnanipulaci
a skladování materiálu. V přípa<iě kout"ení y uzavřených kabinách vozidel zajišťujícichsklizeň

i)

sarnostal.tnou zernědělskou
techniku, kterouje možnépoužítk vytvoření ochranného pruhr"l proti př.enosu požáru zoráním či zdiskovárrím v šíři nejméně 20 rn, U této techniky mit nepi,etržitě přitorrnotl aznalou obsluhu, Pokurl se jedná
o pole o výrněře 50 ha a větší,mit na poli k dispozici
tuto techtriku ve dvojnásobnérrr množství,
při provádění sklizně lozdělit pole ochranným pruhenr v šíři20 m dle pism. g) pr.oti přenosu požáruna
části o max, veiikosti 50 ha.

a přepravu rnateriálu, je nutno učinit taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru od popela či
nedopa'lku cigal.ety, např.. vybavením vozidel popelníky s vodní náplní,
čl. s
b) musí být motorové vozidlo používanépři přepravě
kontrola a sankce
hořlavých stébelnatých iátek, při žnichasklizni úro<iy, při iízdě po poli nebo při práci v místech sklado(1) I(ontrolu dodržování tohoto nařizení provádí podle
várií vybaveno lapačern jisker. nebo jiným obclobným
zvláštnílro právniho přeclpistr7) }Iasičský zácluanný sbor Sti.ezařizen.im,
dočeskéhokraje.
c) musí byt žňová techrrika vybavena v sottlarlu s návodem výr.obce doporučerrým počtem hasicích pt'ístro(2) Přestupky a jiné správní delikty projetlnává podle
jů6). V připadě strojů uvcclených cto provozu před
zvláštnílro právního předpisu8) Hasičský záchranný sbor Sti.eplatnosti kodexu technických norem se vyžaduje hadočeskéhokraje.
sicí přístroj s nejrnérrě 6 kg hasiva urlísttlěný v biizkosti pr.acovního stariovištčobsluhy,
cl) jsou právnické a podrrikajícífyzické osoby povinny
čt. e
stanovit písetlnou formou organizačně technická
zrušovací a závěr ečná ustanovení
opatření k zajištěnípož-ámi oclrrany při sklizňových
pracich. Opatřeni musí být stanovena již píedzahitle(1) Nařizení StŤedočeskéhokra|e č. 512017 ze
dne
nim sklizně,
26. ledna 2017 , o stanovení podnrínek k zabezpečeni požát-lli
e) je nutno zajístit, aby byl mateťiál skladován, případ- ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru, včetně
ně zprar;ováván pouze v objekteclr k tomu určerrýoh,
přilo1ry se zrušuje.
í) jsou prlrvnické a podnikajícíýzické osoby povinny

zajistit :skladování a kontrolu skla<iovaného materiálu u picnin a slárrry podle zásad uveiiených v příloze
tohoto nařízení; u zrnin zajistit pr.clkazatelrrě rněření
teplot r.rskladněného materiálu tak, aby pr.ove<lená

(2) Toto naíizeni bylo vycláno usnesením Raciy Středočeskéhokraje č. 004-16l2020lRK ze clne 20.4.2020 a nabývá účinnostipatnáctýrn dnem následujícím po dni jeho výhlášení ve Věstriíku právních přeclpisů Stredočeskéhokr.aje.

lng. Jaroslava Pokorná Jermanová v.

r.

hejtmanka

patní lokornotivy s ohněnl na roŠtusalnotné nebo s viakern. která nev}víjejí
ta"zr;,, -íl;;k,;; ř tažená nebo sunutá vozirllenr.jiné trakce.
§ 20 odsl, l pisrn, k} zákorra c, 28glzít05 Sb., o lesích a o zrnénč_a doóln;ní nět<tcrl,ctr
zttont 1icsni zákon), vc znčni pozdčjšichpřcdpisů,
n) ČsN EN
lso 4254-7 ZenrČrlelské strcje * Bezpečnost - ČÍi.ti sr.tir""i mlátičky, sklizecí řezačky
a sk]ízeče bavlrry.
7'

')

§2óodst.2písm,c)zákonač, l33/l985Sb.,tipožárnirlchratlě.vezněnípozttějiiohpřecipisů.

8) § 2ó odst. 2 pisrn.
nt) zákona č. 1]3/t985 Sb,, o požárni ochraně, ve zněni1loztlilsicti'pieápist.
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Příloha
k nařízeníStředočeského kraje č. 312020
Podmínky pro skladování pícnin a slámy
(1) Skladování slárny nebo pícriin ve stozích/volných skládkáclr:
volné skladY PÍce a siárrrY s objernern do 50 m3 (včetně baiíků
sena a slárrry) lze umisťovat pouze ve vzdálenosti mi_
nimálně 20 rn od lrt'anic se sor,rseriním pozetnketn a ocl objektťr; ve
vzdáIenosti menšínež 20 rn je možnévolné sklady
umístit Poirze se sorthlasem vlastníka pozernku nebo obj&tu nebo
urnožňr"ije-li to stavebrrí pr.ovedeni objekttr9r,
b) v případě zaloŽerrÍ_stohu na sh.riŠti rriusí být po <]okončení naskladřrovárrí provede jelio
no
oborárri o šíři nejrrréně 20 rrr,
tento Pruh musi být zbayenhor"lavého materiálu v takové
míře, aby trerrrohlo dojít k přenosu požáru,
c) do vzdálenosti 20 rn od stohŮ a volrrýclr sklá<Jek je zakázáno nrarripirlovat s otevřerrým
olrněn a kouřit.

a)

(2) Právnické osobY a Podnikající fyzické osoby zajistí, aby při
skladování
a sklaclování včetně prokazatelného nrěření teploty v násleciujícímrozsahu:

a)
b)

c)

pice byla tlodržována technologie dtlsoušerrí

tePlota PÍce se měří naPř. tePelnýlni Čidly. hloitbkovými teploměry
nejrnéně v polovině výšky naskladněné píce,
tePlota se měi'Í ne.lméně na Šesti rnistechJerlnó dosoušecí sekce seníku;
za sekci se považrrje část seníku o objemu do
v objektech s objenrelrr menšímttež2000 tn3 se měření p.ouádl írnrěrně
velikosti selriku k jedlré stanovetré
].19j ""'
ĎL§Ll,

měření teplot se provádí lxza24 hoclin po tlobu 1 niěsíce o<l naskiarlrrění,
c]ále lx týclně ve 2. a 3. měsíci o<j nasklad_
nění; rněřící body je rrutlro prťrběžně mělrit,
d) Plováctí sc fýzická kontrola (vizuálni,pachová) v případě skladovárrí slámy nebo jeJi
serro a sláma ukládátra v balí_
cích vc skladu, a to v ranních hodinách v irrteryalech poclle pi,edchozího
odstavce, pr.ičemž se ověřuje, zd,a ned,ocházi
k zapaYeni rrskladněnélro mateťiálu; dojde-li k zapaťení, *uri Uirt místo zahříválri
identifikováno a zajištěno provedení konllo]ního měr'en í teploměrem,
připadrrě fyzická kontrola nemusí být prováděna, pokud bude prokázárro,
že vlhkost píce (slámy) je niž_
') gf :1"Ji::*ot
nez L) 'j4l,
ť) měřeni tePlot, fYzická kontrola, dále i prťrkazrré doklady o vlhkosti naskladriovaného
materiálu musí být prokazatelně
zaznanlenávánY; za Prokazatelrré se povaŽu.je cbronologicky veclený píserrrnÝ
záznaln v knize měření s uvedením
oznaČenískladového objektu, data, času, všech rrarněřených hodrrot á pilpo.;"nilrr
podpisu osoby, která rněření provádéla za, záznam se PovaŽuje i záznatn z elektronického měřicího zaYízeni za předpokladu,
že současně je zaznamená_
váno i datrrnr jednotlivých zaČátkťLrraskla<lnění (clattrnr. množství, sekce);
záznamse uchovává nejméně je<ien rok
nebo clo úplnéhovyskladnění nrateriálu,

g)

h)

Při nanrěření tePloťY nad (l5 oC je nuhto učinit neoclkladná opatření jako např. přeiožení nebo vyskladnění přehřáté
píce,
u skladťr s dosouŠecítnzaÍÍzeninvypnutí ventilátoťťl; přeložení neúo
vyskladrrěrrí se provádí za asistence jednotky poŽátni ochranY a PříPati se neodkladně oznámí rnistně příslušnérnuoperačnímu
a infonrračnímu středisku lrasičského
záchrarrného sboru kraje,
ochlaze;ná a Překontrolovaná

z,áznanl do knihy rněření,

n, ČSN 73 0802,

čsN 73

0804

Pice se mŮže vrátit zpět rlo skiadu; o provedenétn opatř-ení se provecle prokazatelný

