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4/2010 
NAŘÍZENÍ 

St ředočeského kraje 
 

ze dne 4. ledna 2010, 
 

kterým se stanoví podmínky k zabezpe čení požární ochrany v dob ě zvýšeného nebezpe čí vzniku požár ů 
 

 Rada St ředočeského kraje podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) záko na č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské z řízení), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona  
č. 133/1985 Sb., o požární ochran ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, (dále jen „zákon o požární 
ochran ě“) vydává toto na řízení: 
 

Čl. 1 
 

Úvodní ustanovení 
 

 (1) Ú čelem tohoto na řízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právni ckých osob a 
fyzických osob podnikajících podle zvláštních p ředpis ů (dále jen „podnikající fyzické osoby“) k 
zabezpe čení požární ochrany v dob ě zvýšeného nebezpe čí vzniku požár ů. 
  
 (2) Dobou zvýšeného nebezpe čí vzniku požár ů se pro ú čely tohoto na řízení rozumí: 
  
a) období nep říznivých klimatických podmínek, 
  
b) období sklizn ě zem ědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy a úsušk ů, chmele, kuku řice apod.), 
jejich poskliz ňové úpravy a skladování, 
  
c) období provád ění požárn ě nebezpe čných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou 
provád ěny p ři hospoda ření v lese1) a využívání p řírodního prost ředí k rekrea čním ú čel ům v období 
sucha, 
  
d) vznik mimo řádných událostí, 
  
e) topné období. 
  

Čl. 2 
 

Období nep říznivých klimatických podmínek 
 

 (1) Za období nep říznivých klimatických podmínek se pro ú čely tohoto na řízení považuje 
období déletrvajícího sucha2), v d ůsledku n ěhož vzniká v p řírodním prost ředí zvýšené nebezpe čí 
vzniku požár ů. 
  
 (2) Období déletrvajícího sucha vyhlašuje a odvolá vá hejtman St ředočeského kraje pro území 
St ředočeského kraje na ú řední desce Krajského ú řadu St ředočeského kraje. V tomto období vstupují 
v platnost následující opat ření, omezení a povinnosti: 
  
a) zákaz kou ření, rozd ělávání a používání otev řeného ohn ě v prostorách a na místech, kde m ůže dojít 
k jeho rozší ření, 
  
b) zákaz spalování ho řlavých látek (suchá tráva, plevel, v ětve apod.) na volném prostranství, a 
to zejména v blízkosti porost ů, polí s obilovinami a pícninami, 
  
c) zákaz jízd parních lokomotiv bez p řijatých protipožárních opat ření, 
  
d) zákaz vjezdu motorových vozidel do les ů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a už ivatele 
lesních a zem ědělských pozemk ů p ři jejich obhospoda řování. Neplatí rovn ěž pro fyzické a právnické 
osoby provád ějící pro vlastníky a nájemce les ů práce zajiš ťující hospoda ření v lese, 
  
e) zákaz tábo ření mimo vyhrazené prostory, 
  
f) zákaz povolování výjimek vlastníky les ů z ustanovení lesního zákona3), 
  
g) zákaz pálení klestu a k ůry v lesích (viz čl. 4 tohoto na řízení), 
  
h) povinnost zajistit pr ůjezdnost p říjezdových cest do lesních porost ů, 
  
i) povinnost vlastník ů nebo uživatel ů zdroj ů vody pro hašení prov ěřit jejich stav a nedostatky, 
které nejdou bezprost ředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné ods tran ění, 
  



j) zajišt ění maximální hospodárnosti p ři používání vodních zdroj ů ur čených pro hašení požár ů (každý 
je povinen strp ět v tomto sm ěru pot řebná omezení). 
  
 (3) V období déletrvajícího sucha m ůže orgán státní správy les ů4) vydat rozhodnutí o do časném 
omezení nebo vylou čení vstupu do lesa. Toto rozhodnutí vydává na zákla dě návrhu vlastníka lesa, 
z vlastního podn ětu nebo na návrh ředitele Hasi čského záchranného sboru St ředočeského kraje. 
  
 (4) Období déletrvajícího sucha vyhlašují rovn ěž v p řípad ě pot řeby obce svým na řízením pro 
území dané obce. Obce zajistí zapracování p říslušných ustanovení tohoto na řízení do jimi vydávaných 
právních p ředpis ů. 
  
 (5) Obce zabezpe čí v tomto období zpravidla prost řednictvím člen ů jednotky sboru 
dobrovolných hasi čů obce, p řípadn ě dalších ob čanů, provád ění pravidelného denního monitorování 
dodržování omezení, opat ření a povinností uvedených v čl. 2 odst. 2 tohoto na řízení. 
  

Čl. 3 
 

Období sklizn ě zem ědělské úrody, její poskliz ňová úprava a skladování 
 

 (1) Za období sklizn ě zem ědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy a úsušk ů, chmele, kuku řice 
apod.), poskliz ňové úpravy a skladování se pro ú čely tohoto na řízení považuje období od zahájení 
hlavních p řípravných prací spojených se sklizní do doby, než j e uskladn ěný materiál považován za 
neaktivní (dokon čení dosoušení, ustálené teploty uskladn ěných zrnin). 
  
 (2) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající f yzické osoby v zem ědělství jsou v období 
před zahájením sklizn ě povinny: 
  
a) prov ěřit technický stav stroj ů a za řízení, v četn ě kontroly vybavení p řenosnými hasicími 
přístroji; pracovní stroje se spalovacími motory lze používat k manipulaci s ho řlavým materiálem 
(stohy, sklady apod.) pouze jsou-li opat řeny funk čním lapa čem jisker, nejedná-li se o stroje s trvale 
zabudovaným lapa čem jisker nebo o stroje s p řepl ňovanými motory, 
  
b) vybavit pracovní stroje samojízdné pro sklize ň obilí a pícnin jedním nebo n ěkolika hasicími 
přístroji s celkovou náplní nejmén ě 6 kg, 
  
c) ov ěřit, zda stroje a za řízení jsou používány v souladu s pr ůvodní dokumentací stanovenou výrobcem 
a zajistit, aby osoby, které jsou pov ěřeny obsluhou t ěchto stroj ů a za řízení, byly prokazateln ě 
seznámeny s p ředpisy upravujícími tuto činnost, 
  
d) provést kontrolu stavu objekt ů ur čených ke skladování nebo pro zpracovávání materiálu  a odstranit 
zjišt ěné závady; p ři této kontrole se zam ěřit zejména na zamezení zatékání deš ťové vody do objektu, 
na stav elektroinstalace a hromosvod ů, na vybavení p řenosnými hasicími p řístroji, ozna čení 
příslušnými bezpe čnostními tabulkami (nap ř. zákaz kou ření, zákaz vstupu s otev řeným ohn ěm apod.), 
na možnost zamezení vstupu nepovolaných osob (uzav ření objektu, pop ř. jeho ozna čení zákazem vstupu), 
  
e) provést kontrolu provozuschopnosti všech zdroj ů požární vody ur čených pro likvidaci požár ů ve 
výše uvedených objektech (nap ř. hydranty, požární nádrže), v četn ě jejich ozna čení a p řístup ů k nim, 
  
f) provést kontrolu stavu p říjezdových komunikací k objekt ům a vodním zdroj ům, 
  
g) zabezpe čit u zjišt ěných závad a nedostatk ů jejich odstran ění nebo p řijmout náhradní opat ření. 
  
 (3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zemědělství jsou v období p řed zahájením 
sklizn ě dále povinny: 
  
a) stanovit písemnou formou organiza čně technická opat ření k zajišt ění požární ochrany p ři 
skliz ňových pracích, 
  
b) provést školení o požární ochran ě osob podílejících se na skliz ňových pracích a osob zajiš ťujících 
st řežení objekt ů v p řiměřeném rozsahu 5), 
  
c) provést preventivní požární prohlídky ve všech v ýrobních a skladovacích objektech, 
  
d) prov ěřit funk čnost ohlašoven požár ů nebo míst pro ohlášení požár ů v návaznosti na požární 
poplachové sm ěrnice. 
  
 (4) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající f yzické osoby jsou v pr ůběhu sklizn ě 
povinny: 
  
a) zajistit, aby materiál byl skladován, p řípadn ě zpracováván pouze v objektech k tomu ur čených6), 
  
b) zajistit dodržování zákazu kou ření v pr ůběhu sklizn ě na poli, p ři manipulaci a skladování 
materiálu, 
  
c) zajistit p ři skupinovém nasazení ž ňové techniky (více než 3 sklízecí stroje), aby na p oli byl 
k dispozici traktor s pluhem (obdobný pracovní stro j) použitelný k zamezení ší ření p řípadného 
požáru, 



  
d) zajistit skladování a kontrolu skladovaného mate riálu u pícnin a slámy podle zásad uvedených 
v p říloze tohoto na řízení; u zrnin zajistit prokazatelné m ěření teplot uskladn ěného materiálu tak, 
aby provedená m ěření monitorovala dostate čným zp ůsobem uskladn ěné zrniny; v p řípad ě pokra čujícího 
nár ůstu teplot nad hodnoty okolního prost ředí p řijmout ú činná opat ření v četn ě možnosti vyskladn ění, 
  
e) provád ět veškeré požárn ě nebezpe čné práce (sva řování, řezání apod.) na zvláštní povolení7). 
  
 (5) Fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikají cím fyzickým osobám je zakázáno: 
  
a) spalovat plošn ě slámu na polích, 
  
b) rozd ělávat ohe ň do vzdálenosti 100 m od stoh ů a dozrávajícího obilí. 
  

Čl. 4 
 

Provád ění požárn ě nebezpe čných činností v lesích a využívání p řírodního prost ředí k rekrea čním 
účel ům 

 
 (1) Za období zvýšeného nebezpe čí vzniku požár ů se pro lesy a využívání p řírodního prost ředí 
k rekrea čním ú čel ům považuje období nep říznivých klimatických podmínek. 
  
 (2) B ěhem tohoto období je v souvislosti s činnostmi provád ěnými p ři hospoda ření v lese 
zakázáno rozd ělávání oh ňů a pálení klestu a k ůry v lesních porostech, na lesních i nelesních 
pozemcích do vzdálenosti 50 m od lesa (dále jen „pá lení“). To neplatí, jsou-li orgánem státní správy 
les ů na řízena v souladu se zvláštním zákonem jiná opat ření8). 
  
 (3) Za ú čelem zajišt ění preventivních opat ření proti vzniku lesních požár ů v souvislosti 
s činnostmi provád ěnými p ři hospoda ření v lese musí právnická osoba, podnikající fyzick á osoba nebo 
fyzická osoba dodržovat p ři pálení vždy tato požárn ě bezpe čnostní opat ření: 
  
a) oznámit p řed zahájením pálení den, dobu, místo pálení a jméno  osoby odpov ědné za pálení územn ě 
příslušnému opera čnímu a informa čnímu st ředisku Hasi čského záchranného sboru St ředočeského kraje, 
  
b) zajistit, aby pálení provád ěla nejmén ě dvou členná skupina s ur čením odpov ědné osoby, která musí 
být starší osmnácti let; dvou členná skupina m ůže provád ět pálení maximáln ě na 3 ohništích sou časn ě, 
  
c) osoby provád ějící pálení se musí seznámit s pracovním postupem p álení, se zp ůsobem p řivolání 
pomoci a zvláštnostmi pracovišt ě z hlediska požární ochrany a musí mít na pracovišt i pot řebné 
pracovní prost ředky, 
  
d) místo pro ohništ ě nesmí být umíst ěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na  pa řezech 
a jiných požárn ě nebezpe čných místech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20  metr ů od jehli čnatých 
porost ů první v ěkové t řídy (do 20 let), 
  
e) místo pro ohništ ě musí být v dob ě bez sn ěhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejmén ě 1 metr, 
kde se odstraní veškerý ho řlavý materiál až do úrovn ě minerální p ůdy, 
  
f) zahájit pálení je možné pouze v první polovin ě pracovní sm ěny, 
  
g) prostor, ve kterém je provád ěno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazení 
ohništ ě; zuhelnat ělé zbytky je nutno shrnout minimáln ě o p ůl metru od okraje ohništ ě sm ěrem do jeho 
st ředu, 
  
h) po provedeném pálení musí být jednotlivá ohništ ě po dobu 5 dn ů nebo do doby vydatného dešt ě alespo ň 
jednou denn ě kontrolována; tato povinnost odpadá p ři pálení za sn ěhové pokrývky, 
  
i) pálení je zakázáno zahajovat, p řípadn ě musí byt ukon čeno za silného v ětru9), 
  
j) udržovat sjízdné hlavní lesní komunikace k zajiš t ění p říjezdu požární techniky. 
  
 (4) Pro rozd ělávání oh ňů v p řírodním prost ředí jsou stanovena následující opat ření: 
  
a) je zakázáno rozd ělávat otev řený ohe ň v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesa10) (vý jimku 
na lesních pozemcích m ůže povolit vlastník lesa), 
  
b) v rekrea čních za řízeních, d ětských táborech a ve řejných tábo řištích (dále jen „rekrea ční 
zařízení“) lze rozd ělávat ohništ ě jen ve vyhrazeném prostoru; rozd ělávání oh ňů v t ěsné blízkosti 
stan ů a obytných p řív ěsů je zakázáno, 
  
c) pro provozování ohništ ě v rekrea čních za řízeních musí být ur čena osoba odpov ědná za dozor a nesmí 
být provozováno za silného v ětru, 
  
d) provozovatel rekrea čních za řízení je povinen zajistit zpracování a realizaci or ganiza čně 
technických opat ření k zajišt ění požární ochrany; stanovená technická opat ření musí zve řejnit 
způsobem v míst ě obvyklým tak, aby všichni uživatelé rekrea čních za řízení m ěli možnost se s nimi 
seznámit; sou částí organiza čně technických opat ření k zajišt ění požární ochrany v rekrea čních 



zařízeních musí být zajišt ění pr ůjezdnosti p říjezdových cest; organiza čně technická opat ření musí 
zohled ňovat místní úpravu požární ochrany - požární řád obce a další na řízení (nap ř. povolovací 
řízení pro rozd ělávání oh ňů). 
  
 (5) Výše uvedená preventivní opat ření je t řeba zajiš ťovat v p řiměřené mí ře i mimo vyhlášenou 
dobu zvýšeného nebezpe čí vzniku požár ů. 
  

Čl. 5 
 

Vznik mimo řádných událostí 
 

 (1) Za mimo řádné události se zvýšeným nebezpe čím vzniku požár ů se pro ú čely tohoto na řízení 
považují havárie produktovod ů (zejména plynovod ů, ropovod ů a teplovod ů) a dopravních prost ředk ů 
přepravujících nebezpe čné látky, hromadné dopravní nehody a bezprost řední nebezpe čí úniku 
hořlavých, ho ření podporujících nebo toxických plyn ů a látek. 
  
 (2) Pro mimo řádné události jsou stanovena následující opat ření: 
  
a) sou činnost složek Integrovaného záchranného systému St ředočeského kraje (dále jen „IZS“) 
zabezpe čuje opera ční a informa ční st ředisko IZS (opera ční a informa ční st ředisko Hasi čského 
záchranného sboru St ředočeského kraje), 
  
b) složky IZS zabezpe čují ochranu osob a majetku p řed následky mimo řádné události, 
  
c) každý je povinen strp ět omezení a provést nezbytná opat ření v souvislosti s ochranou osob a majetku 
před následky mimo řádné události. 
  

Čl. 6 
 

Topné období 
 

 (1) Za topné období se pro ú čely tohoto na řízení považuje období od 15. zá ří kalendá řního 
roku do 31. kv ětna následujícího roku. 
  
 (2) P řed zahájením topného období je každý provozovatel t epelných zdroj ů s odtahem spalin 
do komín ů povinen zabezpe čit provedení kontroly a výmety komínových t ěles odborn ě zp ůsobilou osobou 
a zajistit odstran ění p řípadných závad. 
  
 (3) Pro topné období se stanoví následující preven tivní opat ření: 
  
a) p ři provozu tepelných zdroj ů, p ři skladování a dopl ňování kapalných a plynných paliv musí být 
dodrženy návody výrobc ů p říslušných technologických za řízení v četn ě respektování stanovených 
bezpe čnostních vzdáleností od ho řlavých p ředmět ů a materiál ů, 
  
b) v p řípad ě skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení  musí být palivo pr ůběžně kontrolováno 
a p ři zjišt ění p říznak ů samovznícení provedena ú činná opat ření k zamezení vzniku a rozší ření požáru, 
  
c) odpad vznikající p ři spalování tuhých paliv musí být ukládán na ur čená místa, a to do neho řlavých 
uzavíratelných a k tomuto ú čelu ur čených nádob; tyto nádoby nesmí obsahovat jiný ho řlavý odpad nebo 
musí být zajišt ěno ukládání vychladlého popela. 
  

Čl. 7 
 

Sankce 
  

 (1) Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyz ická osoba povinnosti stanovené tímto 
nařízením, m ůže jí být St ředočeským krajem uložena pokuta podle § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské z řízení), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
 (2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené t ímto na řízením, dopustí se p řestupku podle 
§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o p řestupcích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, a m ůže jí být 
uložena pokuta podle § 46 odst. 3 tohoto zákona. 
  

Čl. 8 
 

Závěre čná ustanovení 
 

 (1) Dodržováním povinností uložených tímto na řízením nejsou dot čeny povinnosti právnických 
osob a podnikajících fyzických osob vyplývající ze zákona o požární ochran ě. 
  
 (2) Na řízení St ředočeského kraje č. 3/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví p odmínky 
k zabezpe čení požární ochrany v dob ě zvýšeného nebezpe čí vzniku požár ů, v četn ě p řílohy č. 1 se 
zrušuje. 
  
 (3) Toto na řízení bylo vydáno usnesením Rady St ředočeského kraje č. 025-01/2010/RK ze dne 
4.1.2010 a nabývá ú činnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyh lášení ve V ěstníku právních 



předpis ů St ředočeského kraje. 
MUDr. David Rath 

 
hejtman 

v.z. Ing. Marcel Hrab ě v.r. 
 

náměstek hejtmana 
 

PřílohaPodmínky pro skladování pícnin a slámy 
 

 (1) Skladování slámy nebo pícnin ve stozích/volnýc h skládkách: 
  
a) za stoh se považuje volná skládka materiálu o ob jemu 50 a více m3; za jeden stoh se považuje 
i skupina volných skládek, jejichž celkový objem ne smí být v ětší než 4000 m3; na jejich umis ťování 
platí zvláštní p ředpis*), 
  
b) volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m3 (v četn ě balík ů sena a slámy) lze umis ťovat pouze 
ve vzdálenosti minimáln ě 10 m od hranic se sousedním pozemkem a od objekt ů; ve vzdálenosti menší 
než 10 m je možné volné sklady umístit pouze se sou hlasem vlastníka pozemku nebo objektu nebo 
umožňuje-li to stavební provedení objektu**), 
  
c) v p řípad ě založení stohu na strništi musí být po dokon čení nasklad ňování provedeno jeho oborání 
o ší ři nejmén ě 10 m, 
  
d) do vzdálenosti 12 m od stoh ů a volných skládek je zakázáno manipulovat s otev řeným ohn ěm a kou řit; 
tento zákaz musí být vyzna čen p říslušnými tabulkami. 
  
 (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby za jistí, aby p ři skladování píce byla 
dodržována technologie dosoušení a skladování v četn ě prokazatelného m ěření teploty v následujícím 
rozsahu: 
  
a) teplota píce se m ěří nap ř. tepelnými čidly, hloubkovými teplom ěry nejmén ě v polovin ě výšky 
naskladn ěné píce, 
  
b) teplota se m ěří nejmén ě na šesti místech jedné dosoušecí sekce seníku; za sekci se považuje část 
seníku o objemu do 2000 m3; v objektech s objemem m enším než 2000 m3 se m ěření provádí úm ěrn ě velikosti 
seníku k jedné stanovené sekci, 
  
c) m ěření teplot se provádí 1x za 24 hodin po dobu 1 m ěsíce od naskladn ění, dále 1x týdn ě ve 2. 
a 3. m ěsíci od naskladn ění; m ěřící body je nutno pr ůběžně měnit, 
  
d) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v p řípad ě skladování slámy nebo je-li seno a 
sláma ukládána v balících ve skladu, a to v ranních  hodinách v intervalech podle p ředchozího 
odstavce, p ři čemž se ov ěřuje, zda nedochází k zapa ření uskladn ěného materiálu; dojde-li k zapa ření, 
musí být místo zah řívání identifikováno a zajišt ěno provedení kontrolního m ěření teplom ěrem, 
  
e) m ěření teplot p řípadn ě fyzická kontrola nemusí být provád ěna, pokud bude prokázáno, že vlhkost 
píce (slámy) je nižší než 15%, 
  
f) m ěření teplot, fyzická kontrola, dále i pr ůkazné doklady o vlhkosti nasklad ňovaného materiálu 
musí být prokazateln ě zaznamenávány; za prokazatelné se považuje chronol ogicky vedený písemný 
záznam v knize m ěření s uvedením ozna čení skladového objektu, data, času, všech nam ěřených hodnot 
a p řipojením podpisu osoby, která m ěření provád ěla; za záznam se považuje i záznam z elektronického  
měřícího za řízení za p ředpokladu, že sou časn ě je zaznamenáváno i datum jednotlivých za čátk ů 
naskladn ění (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nej méně jeden rok nebo do úplného 
vyskladn ění materiálu, 
  
g) p ři nam ěření teploty nad 65 st. C je nutno u činit neodkladná opat ření jako nap ř. p řeložení nebo 
vyskladn ění p řehřáté píce, u sklad ů s dosoušecím za řízením vypnutí ventilátor ů; p řeložení nebo 
vyskladn ění se provádí za asistence jednotky požární ochrany  a p řípad se neodkladn ě oznámí místn ě 
příslušnému opera čnímu a informa čnímu st ředisku Hasi čského záchranného sboru St ředočeského kraje, 
  
h) ochlazená a p řekontrolovaná píce se m ůže vrátit zp ět do skladu; o provedeném opat ření se provede 
prokazatelný záznam do knihy m ěření. 
  
 _______________ 
 *) P říloha č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe čnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
 
 **) ČSN 73 0802, ČSN 73 0804. 
 
____________________ 
  
1) § 20 a § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů (lesní 
zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
2) Období déletrvajícího sucha je stanoveno na zákl adě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu. Je jím 
zejména období, kdy množství srážek klesne pod 25 %  dlouhodobého normálu a zárove ň jsou vysoké denní teploty 



a slune ční svit a pokud od posledních vydatných srážek uply nulo alespo ň 20 dní. 
  
3) § 20 odst. 1 písm. k) lesního zákona. 
  
4) § 19 odst. 3 lesního zákona. 
  
5) § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochran ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
6) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
7) Nap říklad vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární b ezpe čnosti p ři sva řování a nah řívání 
živic v tavných nádobách. 
  
8) § 32 odst. 2 lesního zákona. 
  
9) V p řípad ě, že rychlost v ětru je vyšší než 5,2 m.s-1; tento vítr se vyzna čuje tím, že šumí listí strom ů, listy 
a v ětvi čky se trvale pohybují, na vod ě se d ělají vlnky apod.  
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