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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Český hydrometeorologický ústav vydal v neděli 29. 4. 2018 pro území hlavního města
Prahy a Jihomoravského kraje výstrahu č. PVI 2018/29 na jev: Nebezpečí požáru (nízký
stupeň nebezpečí). Tato výstraha platí od 29. 4. 2018 od 10 hod. do odvolání. Doba, po
kterou tato výstraha platí, je podle § 1 nařízení hlavního města Prahy č. 9/2016 Sb.,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru, dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Podle § 3 citovaného nařízení je v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zakázáno:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry,
spalování
hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení
vzniku
požáru;
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.
Uvedené činnosti jsou zakázány na území hlavního města Prahy mj. v lesoparku, parku,
zahradě a dalších porostech umožňujících vznik a šíření požáru (tzv. místa zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru).
Upozorňujeme Vás proto, že rozdělávání ohňů v rámci „svátku čarodějnic“ patří mezi
činnosti zakázané citovaným nařízením. Tento zákaz se vztahuje též na již ohlášená
pálení (webová aplikace Hasičského záchranného sboru), akce, s jejichž konáním
vyslovila souhlas městská část, jakož i akce, u kterých jsou přítomny členové
Hasičského záchranného sboru České republiky nebo sboru dobrovolných hasičů.
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Za porušení zákazu stanoveného citovaným nařízení může být uložena podle zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích pokuta až do výše 100.000 Kč.
S pozdravem

JUDr. Martina Děvěrová, MPA
ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Všem starostkám a starostům městských částí hl. m. Prahy
Na vědomí:
tajemnice a tajemníci ÚMČ hl. m. Prahy
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy
Městská policie hl. m. Prahy
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
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