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Rada Pardubického kraje podle § 7 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dá-
le jen „zákon o krajích“), k provedení § 27 odst. 2 písm. b)
bod 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),
vydává toto nařízení:

ČÁST PRVNÍ

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 sucha s nedostatkem srážek a případně s vyso-

kou teplotou vzduchu (dále jen „období nadměrného
sucha“) spojeného s vyhlášením a trváním výstrahy
Českého hydrometeorologického ústavu pro Pardubic-
ký kraj, popřípadě jeho vymezenou část, stupně – ne-
bezpečí požárů nebo stupně vysoké nebezpečí požárů,

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

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

a) lesní porosty1) a jejich bezprostřední okolí do vzdále-
nosti 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).

Čl. 3
Informační povinnost

Informaci hejtmana Pardubického kraje o začátku období
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 2 odst. 1 písm. a)

a ukončení tohoto období uveřejňuje Krajský úřad Pardu-
bického kraje na úřední desce krajského úřadu a dále zabez-
pečí její odeslání dotčeným obcím Pardubického kraje. Do-
tčené obecní úřady zveřejní tuto informaci způsobem v místě
obvyklým.

ČÁST DRUHÁ

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,
d) provozovat parní lokomotivy na území kraje bez

přijatých podmínek požární bezpečnosti zpracova-
ných v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem2),

e) vjíždět motorovým vozidlům na lesní, polní cesty a su-
ché travní porosty, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří
zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů a dále motorových vozidel používaných
k přepravě píce při sklizni a úrody při žních; tato vo-
zidla jsou při jízdě po poli nebo při práci v místech
skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdob-
ným zařízením,

f) odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným
účelům,

g) 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 stanovit podmínky požární bez-
pečnosti v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpi-
sem2) a tyto zapracovat písemně do organizace zabezpečení
požární ochrany pro práce prováděné v období sklizně v mís-
tech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a to s náleži-
tostmi stanovenými zvláštním právním předpisem.3)

1
NAŘÍZENÍ

Pardubického kraje č. 1/2013
ze dne 26. 7. 2013,

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

1) § 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
3) § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
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ČÁST TŘETÍ

Čl. 5
Sankce

(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fy-
zickými osobami lze postihovat jako přestupek.4)

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením
právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výko-
nu jejich podnikatelské činnosti lze postihovat jako jiný
správní delikt.5)

Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti fyzických
osob, právnických osob nebo podnikajících fyzických osob
dle zvláštních právních předpisů.6)

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve
Věstníku právních předpisů Pardubického kraje. Tímto dnem
ruší nařízení Pardubického kraje č. 1/2006 z 27. července 2006,
kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

(3) Toto nařízení Pardubického kraje bylo schváleno usne-
sením Rady Pardubického kraje dne 26. 7. 2013.

4) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 11 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
6) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., zákon č. 289/1995 Sb.

JUDr. Martin Netolický Ph.D. v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek MBA. v. r.
1. náměstek hejtmana




