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PÁlENí BIOlOGICKÉHO ODPADU
V zájmu bezpeCnostl své i druhvch při pálení biologického odpadu

( listí, klest shrabaná tráv

pod.) dodržujte tato pravidla:

• Oheňvenku nerozdělávejte při silném větru.
• Ohnlltě důkladně ohraniCte (napf. kameny), při spalování je
třeba mít po ruce dostatek vodYpopř. JIné hasební látkY.
• Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce
hořlavé látkY jako např. benzín, nanu či lib.
• Oheň PO celou dobu pozorně hlldejte, aby se nevvmknul
kontrole a nedollo k Jeho nekontrolovatelnému líření a vzniku
požáru.
• Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě,
v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí.
Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlvm porostem,
tedy i na louce nebo na strništi.
• Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí bVt
zataraseny.
• Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že
nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela
vvhaslém ohništi se mohou skmat žhavé oharkY, které porvu
větru může znovu rozdmvchat a oheň roznést do okolí.
• Povinnosti obCanů a firem pr pálení odpadů stanoví i dallí
zákonné normy, např. zákon o ovzdulí, zákon o lesích, zákon o
odpadech nebo whlálkY jednotllVÍch obcí.
• Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče
prostřednictvím tísňoVÍch linek 112nebo 150 !I!
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VYPALOVÁNí POROSTŮ a SPALOvANí
HOŘLAVÝCH LÁTEK NA VOLNÉM PROSTRANSTVí
• zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění
zakazubLProvádět voalování porostů IVZickjm osobám,
podnikajícím osobám i právnickjm osobám. Při nedodržení
tohoto zákazu hrozí IVzické osobě za přestupek pokuta až do
riše 25.000, Kč, podnikatelskjm subjektům hrozí za správní
delikt pokuta aždo riše 500.000, Kč
• při galov ní hořlavých láte na volném prostranství (např.listí,
klestí, shrabané tráwl jsou právnické a podnikající IVZické
osoby povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlawch látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit
Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraJI. Za
nedodrženítéto povinnosti můžebýt uložena opět pokuta aždo
riše 500.000,- Kč.
• IVZickjm osobám doporučujeme, aby spalování hořlawch látek
rovněžpředem oznamovalyHZS.VYhnetese situaci, kdy hasiči
zbvtečněvyjedou k domnělémupožáru.
• Koznámení mgJoužívejtečíslo tísňového volání, ale telefonní
číslo 950 330 110, popř. opakované pálení můžet, hlásit po
zaregistrování na weborich stránkách palenl-hzsptcz. Při
ohlášeníje třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou
za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární
opatření a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát pokYnů
příslušníka sboru.
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