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164 
 

NAŘÍZENÍ 
Jihomoravského kraje 

ze dne 13.5.2004, 
 

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany 
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

 
 
 Rada Jihomoravského kraje vydává      
na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona        
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s § 7 nařízení 
vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona      
o požární ochraně, ve znění nařízení vlády      
č. 498/2002 Sb., a v souladu s  § 7 a § 59 odst. 
1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
toto nařízení: 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
 Nařízení stanoví podmínky zabezpečení 
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí 
vzniku požáru. 

Čl. 2 
Doba, místa a okolnosti zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru 
 
 (1) Dobou   zvýšeného    nebezpečí    
vzniku požáru je 

a) období nadměrného sucha 
s dlouhodobým nedostatkem srážek 
a případně s  dlouhodobě vysokou  
teplotou  vzduchu (dále jen ,,období 
nadměrného sucha“), 

b) období sklizně, posklizňových úprav 
a naskladňování pícnin a obilovin (dále 
jen „období sklizně“), 

c) topné období. 

 (2) Místem se zvýšeným nebezpečím 
vzniku požáru v období nadměrného sucha 
a období sklizně se rozumí 

 

a) lesní porosty1) a jejich bezprostřední 
okolí do vzdálenosti 50 metrů,  

b) suché travní porosty,  
c) plochy zemědělských kultur,  
d) sklady sena, slámy a obilovin, 
e) další místa, na nichž se provádějí 

činnosti dle odst. 1 písm. b). 
 

 (3) Topným obdobím je období, kdy jsou 
v důsledku poklesu venkovních teplot 
používány tepelné spotřebiče určené 
k vytápění a ohřevu. Zpravidla se jedná 
o období od 20. října do 20. března 
kalendářního roku. 

Čl. 3 
Vyhlašování 

 
 Období zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru dle čl. 2 odst. 1. písm. a) vyhlašuje 
a odvolává hejtman na úřední desce krajského 
úřadu. Dotčené obecní úřady zveřejní toto 
vyhlášení způsobem v místě obvyklým. 

Čl. 4 
Stanovení podmínek požární bezpečnosti 

v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
 
 (1) V období nadměrného sucha je 
v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku 
požáru zakázáno 

a) rozdělávat nebo udržovat otevřený 
oheň, 

b) kouřit, 
c) odhazovat hořící nebo doutnající 

předměty, 

                                                 
1) § 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné 
obdobné výrobky. 

 (2) Právnické a podnikající fyzické 
osoby provádějící práce v období sklizně 
v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku 
požáru jsou povinny zpracovat písemně 
organizaci zabezpečení požární ochrany pro 
práce prováděné v období sklizně v místech se 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a to 
s náležitostmi stanovenými zvláštním právním 
předpisem.2) 

 (3) V topném období je každý povinen 
a) k rozmrazování používat jen bezpečných 

postupů, bez užití otevřeného ohně, 
b) ukládat popel pouze vychladlý, a to do 

nehořlavých nádob; do nádob pro svoz 
odpadu lze uložit popel jen za 
předpokladu, že nemůže dojít k požáru, 

c) udržovat používané tepelné spotřebiče 
určené k vytápění a ohřevu a komínová 
tělesa v bezvadném stavu. 

Čl. 5 
Sankce 

 
 (1) Porušení  povinností stanovených  
tímto nařízením fyzickými osobami lze 
postihovat   jako přestupek.3) 

 (2) Porušení  povinností stanovených  
tímto nařízením právnickými a podnikajícími 
fyzickými osobami  při výkonu jejich 
podnikatelské činnosti lze postihovat jako jiný 
správní delikt.4) 

Čl. 6 
Zrušovací  ustanovení 

Zrušuje se nařízení Jihomoravského 
kraje č. 2/2003 ze dne 15.5.2003, kterým se 
stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru. 

 

                                                 
2) § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci). 

3) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4) § 11 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 7 
Společná a závěrečná ustanovení 

 (1) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
povinnosti  fyzických osob,  právnických  osob  
nebo podnikajících fyzických osob dle 
zvláštních právních předpisů.5) 

 (2) Toto nařízení nabývá   účinnosti 
patnáctým dnem následujícím po dni jeho 
vyhlášení ve  Věstníku právních předpisů 
Jihomoravského kraje. 

(3) Toto nařízení Jihomoravského kraje 
bylo schváleno usnesením Rady 
Jihomoravského kraje č. 5095/04/R145 dne 
13.5.2004.   

 
 
 

Ing. Stanislav Juránek, v.r. 
hejtman   
 
Ing. František Polách, v.r. 
náměstek hejtmana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
5) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., 
zákon č. 289/1995 Sb. 
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