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Vec
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014

Vážení občania,

Situácia vo vývoji požiarovosti v lesoch sa oproti minulému roku výrazne nezmenila. V lesoch
Zilinského kraja vzniklo v roku 2013 celkom 81 požiarov s priamou škodou
27 475,-€. Najviac požiarov bob v auguste (26), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj
v mesiacoch júl (17) a apríl (12). Najčastejšími príčinami pri lesných požiaroch bob zakladanie
ohňov vprírode (26 požiarov) a spal‘ovanie odpadu a odpadkov (18 požiarov). Okrem škód na
lesnom poraste je hasenie lesných požiarov spojené s veľkými finančnými nákladmi.

Je to príliš veľká daň, ktorú musí zaplatit‘ celá naša spoločnosť za nezodpovednost‘ a nedbalosť
občanov, ktorí nedodržiavajú protipožiarne zásady pri založení ohňa v prírode abebo svojvoľne
vypaľujú suchú trávu, krovie a burinu na svojich pozemkoch a záhradách v blízkosti lesov. Táto
činnost‘ je zákonom (Č. 3 14/2001 Z.z.) o ocbrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov prísne
zakázaná. Porušenie tohto zákazu sa považuje za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, za
ktorý móže byt‘ občanovi uložená pokuta až do výšky 331,-€.

Vážení spoluobčania, vyzývanie Vás k účirlnej spolupráci! V prípade, že zistíte porušovatel‘ov
uvedených zákazov vypaľovania tráv, alebo zakladania obňa na nedovolených miestach a, oznámte
ich pracovníkom alebo poslancom príslušných obecných úradov. Dosiahneme tým nielen to, že sa
porušovateľ bude v plnej miere zodpovedat‘ za následky svojho nedbalého a ľahkovážneho konania,
ale vystríha to ostatných pred obdobným konaním, čím sa zabráni vzniku d‘alších požiarov!

Niekol‘ko odporúčaní, ako predíst‘ vzniku požiaru v lese:
V nezakladajte oheň za silného vetra, vel‘kého sucha
V nezakladajte oheň v blízkosti lesa, pod vetvami stromov, na koreňoch stromov, na suchom

lístí, v blízkosti suchej trávy
V oddel‘te ohnisko od okolitého prostredia (vyhlbením diery, obložením kameňmi, pieskom)
V oheň nenechávajte bez dozoru
V majte k uhaseniu obňa dostatočné množstvo vody
V oheň dókladne uhaste dostatočným množstvom vody a ubezpečte sa, že skutočne nehrozí

jeho samovol‘né rozhorenie (z ohniska sa nesmie dymit‘, popol a póda pod ohniskom musí
byt‘ studená)

V nehádžte do ohňa výbušné predmety
V oheň neroznášajte po okolí
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