OZNAM PRE OBČANOV
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Brezne, ako príslušný orgán, upozorňuje právnické osoby, fyzické
osoby podnikateľov a všetkých občanov na prísny zákaz vypaľovania
trávnych porastov, kríkov, stromov ako aj zakladanie ohňa v priestoroch a
miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru, taktiež prísny zákaz
sypania popola do kontajnerov na komunálny odpad. Mesiac marec a apríl
je obdobie, keď vzniká v prírode najviac požiarov, ktoré každoročne zničia
alebo poškodia veľkú plochu lesov. Tieto požiare vznikajú hlavne pri
vypaľovaní starej a suchej trávy, bylín, kríkov a spaľovaní zvyškov po
jarnom upratovaní.
Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä
faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie
záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred
požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť.
Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená
sankcia až do výšky 16 597 € a občanom až do výšky 331 €. V rámci
blokového konania uloženie pokuty do výšky 100,- Eur.
Vypaľovanie sa podľa § 8 písm. a) aj §14 ods. 2 písm. b) zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov zakazuje.
Všetci občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov
v lesných porastoch a v ich blízkom okolí a vypaľovania trávnych porastov,
kríkov a stromov.
Touto cestou upozorňujeme na skutočnosť, že spaľovať tuhé
horľavé látky je možné len mimo času zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru, avšak iba pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných
opatrení v súlade s novelou zákona o ochrane pred požiarmi.
Touto cestou žiadame všetkých občanov o dodržiavanie zásad
protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou
a likvidáciou požiaru.
V prípade zistenia požiaru volajte na telefónne číslo ohlasovne požiaru v obci:
0903 552 108
0905 421 993
alebo telefónne číslo 150 Hasičský a záchranný zbor

