HAVARIJNÍ PLÁN OBCE ZÁRYBY

9. POŽÁRY LESNÍ
a) místo možného výskytu:
 lesní porosty dislokované po celém území obce
b) pravděpodobnost výskytu:

vysoká
c) rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách:
 závislost na klimatických podmínkách
 závislost na skladbě lesního porostu
 dostupnost terénu
 zvýšený výskyt v jarních a letních měsících
 rychlé šíření na velkých plochách
 možnost skrytého šíření hrabankou
d) ohrožení obyvatelstva:
 ohrožení zdraví a života tepelnou radiací
 ohrožení zdraví a života zplodinami hoření
e) předpokládané škody:
 poškození budov přenesením požárů
 poškození lesních porostů
 úhyn a poranění hospodářských zvířat
f) předpokládané následky vyvolané mimořádnou situací:
 zhoršení kvality ovzduší zplodinami hoření
 narušení dopravy ohrožením úseků železničních tratí a pozemních komunikací
g) zásady pro provedení záchranných prací:
 záchranné práce vykonávají základní složky Integrovaného záchranného systému,
jejich nasazení bude řízeno přímo velitelem zásahu nebo prostřednictvím operačního a
informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje –
Územního odboru Mladá Boleslav
 pokud bude mimořádná situace vyžadovat přijímání opatření z úrovně starosty, bude na
jeho pokyn svolán krizový štáb
 v případech, kdy není v silách zvládnout mimořádnou situaci nebo když mimořádná
situace přesáhne hranice správního obvodu obce, bude řízení zásahu předáno
krajským složkám
h) předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce:
 nasazeny budou vždy v prvním sledu síly a prostředky složek Integrovaného
záchranného systému
 síly a prostředky JSDH obce
 v případech, kdy složkám nebudou dostačovat síly a prostředky k řešení mimořádné
situace, bude předsedou KŠ vyžádána pomoc od krajských složek
ch) popis příslušné části (ke konkrétnímu druhu mimořádné události) struktury organizace
havarijní připravenosti a působnosti složek IZS na území správního obvodu obce :
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Velitel zásahu

starosta

Krizový štáb

-

Složka
HZS

ZZS
PČR
JSDH obcí
Vlastníci lesů
AČR
Správci
energetických sítí
Veterinární správa

koordinace zasahujících složek,
vyhodnocení rozsahu mimořádné události,
nasazení mechanizačních prostředků a
pracovních sil na odstraňování následků,
omezení pohybu na zasaženém území
koordinace zásobování při akutním zhoršení
situace
zajištění leteckého průzkumu

Působnost
-

lokalizace
spolupráce při odstraňování lesních polomů
pomoc při zajištění poškozených objektů
zprůjezdnění komunikací
poskytnutí zdravotnické první pomoci a zajištění odsunu
zraněných osob do zdravotnických zařízení
uzavírky komunikací,
regulace dopravy,
identifikace mrtvých
likvidace lesních polomů
spolupráce při zprůjezdnění komunikací
likvidace lesních polomů
spolupráce při zprůjezdnění komunikací,
likvidace lesních polomů
obnova sítí

-

zajištění likvidace uhynulých zvířat

i) popis využitelné části (ke konkrétnímu druhu a místu mimořádné události) systému
vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací a ochrany
obyvatelstva:
 vyrozumění bude provedeno telefonicky operačním a informačním střediskem
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – Územním odborem Mladá
Boleslav v souladu s plánem vyrozumění s ohledem na předpokládané působení
mimořádné situace
 k varování obyvatelstva budou využity všechny dostupné prostředky, tj. koncové prvky
JSVV, místní rozhlasy a lokální sdělovací prostředky
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j) možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události, s uvedením
odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření:
 protierozní opatření na poškozených plochách
 obnova lesních porostů
 odpovídají vlastníci lesních porostů
 kontrolu nad prováděnými asanačními pracemi provádějí pracovníci KŠ obce
k) výčet mimořádných událostí , které přesahují hranice obce nebo mohou vzniknout na
území kraje anebo se mohou šířit z jiných obcí:
 vzhledem k provázanosti lesních porostů je pravděpodobné rozšíření požárů z lesních
pozemků města Kostelec nad Labem
 vzhledem k provázanosti lesních porostů je pravděpodobné
šíření požárů na
území jiných obcí, především v okrajových lokalitách lesních pozemků města Kostelec
nad Labem
 zakouření obcí, ohrožení zplodinami v okrajových lokalitách
Závěr:
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