Reláciapre miestnyrozhlas - ochrana úrody'pred'požiarmi_.
Vážení občania,
prihovárame sa k vám -touto cestou v 'čase na_dcl_lá;dzajúceho .obdobia zberu a skladovania
obilovín,_ked_y 'i -vzhľadom na teplé a 'suché -po'č'asi'e` 'pretrváva `vel'k'e.'nebezpečenstvo vzniku
požiarov a priaznivé. podmienky na ich rýchle šírenie.
lÉ"ov'i_n'nos.ti' občanov _['łrÍi' predchádzaní požiarov sú upr'av'ené v právnych predpisoch o
ochrane pred -požiarmi a -zaväzujú Vás .najm_ä:
~
-

nefajčit' a `nep`oužívati otvorený "oheň" -'na miestach so zvýšeným. nebezpečenstvom
vzniku' požiaru,
nezákladať' -oheň. v prirode, v priestoroch kde- .môže dôjsť k 'jeho ro_zšire'niu a
nevypaľovat' porasty,
__
_
_
dbať na zvýšenú o_patrn_ost."- -pri zao.bc_h_ádzatt_í .S D.łlI`iom a požiarne, n_ebezp`ečnými
lá'tkami"v` čase zberu a skladovania úrody a v čase sucha,
do'držiavat"' predpísané vzdialenostipri .stołlovaní sena, -slamy ainých suchých rastlín

Jedným z' mnohých poznatkov _ je sku'toči_l_ost", .že požjiarilu bezpečnosť' -budú
ovp_lyvi`ievat"' ii súkromne hjospodáriaci roľníci. Vás, ktorí' túto. činnosti vy_konávat.e,
upozorňujem.e_ .na rozšireaépovinnosti, a to najmä:
__
- 'zabezpečiť pre'dno's'tný' zber obilnin pri železničných tratiach, 'pozemných
kolnuniltäciách a skládltach. odpadov,
- odsúvat* pokosené; ob_ilie_ alebo slamu pri železničných tratiach do v_z_di'alenosti
najmenej 30 m 'od krajnej koliajej. medzi koľajami a' uloženým obilím alebo slatrtou-,
okrem plodíns `p'odsevom,.vytvoriti`oc_hranný pás široký' najmenej 10 m vo vzdialenosti
2Û__m_ od. kraj nej koľaje, pričotn pás- skypriľ a zbavit* ľahko zápalných látok,
.- .za|:ie'zpečit' pri .-kombajnovom 'zbere obiluín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú
akcieschopnú .cisternu s vodou a traktor s- p'lulto_m, ktorémožno okamži_te_.použiť',
- vybav-it? .tecltniku na zber a stahovanie- lapačnli iskier, "najmenej" jedným prenosným
..h"asiacim' -prístrojom vhodného typu a pri stohovani zabezpečiť' na okamžité použitie.zásobu .vody najmenej 50.0 l,
_
- zabezpečiť dostatočným -m_nožs'tv'om 'vhodnýcľl 'll'asiac'ích prostriedkov aj priestory
na spracovanie 'a na skladovanie obilnín a. objemových krmovín,
- dodržiavat' _zákaz- fajčenia -a používania otvor.en'eho ohňa,
_
_. udržiavať"vý'robn'é zariadenia a 'stroje na zber :a spracovanie olíI'ilnítt,_ objemových
klﬁmovín a-.slamy 'v určenom technickom stave, odst'rai?iovat"_z nich' a__z priestorov, kde
sú umiestnené, nánosy. organickeho prachu alt presiallntl hrúbłtu, po ktorej sa 'môže
šíriť požiar-.
- pri s_tohovaní sena, slamy za". iných suchých r_a_st_lín zosúladiť- us.l<11.1d_ň_ovan'ie_ s 'pravidlami
pre bezpe'čn_é`vzdialenosti na s'to'hovan'ie` podľa prílohy č.. 2 vyhlášky' _ilŕ/IV SR č.
258'í2'0'07 Z.z. o-požiadavkách na protipožiarnu bezpečnost' pri skladovaní, ukladaní
a pri. manipulácii s tuhými llorľavý-mi látkami, ktorá je v platnosti od l.Ť?.2Û0"?
Vážení .'občania,.
verím_e,. že -si uvedomujete, !l'l7f len _dôs_ledný'm d__od__ržiaýanim zásad protipožiarne]
bezpečnosti' sa .pod_a'rí' uchráuit* urodu pred ĺpožiarmi, “čo je, záujmom každého z nas..
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