mNISTERSTvo vNÚTRA SLovENSKE] EEpuBLIKÝ
OKRESNÉ RIADITEĽSTV0 HASIČSKÉH0 A ZÁC"NNÉH0 ZB0RU
KOŠĽCE-OK®LIE
Rožňav§ká 259 045 01 Mo]dava nad Bodvou
V Moldave nad Bodvou dňa 01.07.2022
č.p.:ORHŽ-KS1-769-001/2022

v zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/200] Z.z. o ochrane pred požiamii v znenĺ neskorších
pqedpisov a § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 121#002 Z.z. o požiamej prevencii v menĺ
neskoršĺch predpisov Okresné riaditel'sWo Hasičského a záchranného zboru Košice®kolie

VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉH0 NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch

v územm®m obvode okresu KošÍ€e-oko]ie
od 01.07.2022 od Ľ2,00 h®d. do odvolania
V čase zvýšeného nebepečenstva vzniku požiaru je každý pwinný dodľžiavať zásady
protipožiÉmgj beEpečmsti,
Fyzi€kým osobám podľa § 14 ods. 2 pĺsm. a) až c), právnickým osobám a Íýzickým
osobám-podnikateľom podľa § 8 písm. a} äž c) zákona čR 314#001 Z.z. o ochrane pred
požiami v znení neskúľších ppedpisov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch sa

zakazuie nrimä:
•

fijffiť a používať otvoreĽiý plameň, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku

•
•

vypápovať pQrasty bylín, krik®v a stromw,
zakladať oheň v prigstomch alebo na miestach, kde hrozí mbezpgčenstvo jeho šírenia,

•

spaľovať horľavé látky na voľnom priestr@nstve v čase z`qĺšeného nebezpečenstva

požiaru

vzmiku požia"
Vlastnĺci, správcwia, užívatelia d€bo obhospodarwatelia lesov a lesmých pozemkov
v súvislosti s ochramou lesa pred požiarom sú podľa § 6b ods.1 pĺsm. a}, c) ad) zákona
č. 314ŕ2001 Z*z. v znení neskorších predpisov vnadväznosti na § 10 ods. 2 vy"ášky

Minist€nstva vmútm Slwensk€j rqúbliky č. 121#002 Zz. v znení neskorších prebisw
pwinnĺ näjmä :
• zab€zp€čovat' v l€soch hliadkovaciu činnost' najmä v dň
pracovného pokoja
a v mimopraewnom čase podľa vypracovqného časového hdimpFnOgramu.
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