HAVARIJNÍ PLÁN OBCE ZÁRYBY

1. VICHŘICE A SILNÉ VĚTRNÉ PORYVY
a) místo možného výskytu:
 celé teritorium správního obvodu obce Záryby
 sídelní celky
 lesní masivy
b) pravděpodobnost výskytu:
 vzhledem ke klimatickým podmínkám - střední
c) rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách:
 i přes poměrně krátkou dobu působení může způsobit velké materiální škody a
postihnout poměrně velkou část území správního obvodu obce
d) ohrožení obyvatelstva:
 zranění osob uvolněnými předměty
 zasypání a zavalení osob
 ohrožení zdraví narušením zásobování energiemi (v závislosti na aktuálním ročním
období), potravinami a léčivy
e) předpokládané škody:
 přerušení nadzemních energetických a telekomunikačních vedení
 poškození a rozrušení budov
 poškození lesních porostů
 usmrcení a poranění hospodářských zvířat a divoce žijící zvěře
 poškození movitého či nemovitého majetku v důsledku přerušení dodávek tepelných
energií
 ekonomické ztráty vzniklé omezením nebo zastavením výroby
f) předpokládané následky vyvolané mimořádnou situací:
 problémy s dopravní obslužností postiženého území
 požáry vyvolané narušením budov, produktovodů, technologií
 dopravní nehody
 omezení zásobování obyvatelstva základními potravinami, energiemi, službami
 neprůjezdnost silniční a železniční sítě vlivem polomů
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 prostřednictvím operačního a informačního střediska Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje – Územního odboru Mladá Boleslav 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
 síly a prostředky postižených subjektů (majitelů objektů a vlastníci lesních porostů)
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využití letecké služby (vrtulníky)
dle rozsahu vyžádat nasazení příslušníků AČR

ch) popis struktury organizace havarijní připravenosti a působnost složek IZS na území
správního obvodu obce

starosta

Krizový štáb

-

Složka
HZS

ZZS
PČR

JSDH obce
Vlastníci lesů
AČR
Správci
energetických sítí
Veterinární správa

-

Velitel zásahu

koordinace zasahujících složek,
vyhodnocení rozsahu mimořádné události,
evakuace obyvatelstva z ohroženého území
nasazení mechanizačních prostředků a
pracovních sil na odstraňování následků,
opatření nouzového přežití obyvatelstva
mobilizace osob a odborníků z oblasti statiky
budov

Působnost
vyhledání a záchrana zavalených osob
spolupráce při odstraňování lesních polomů
pomoc při odstraňování sutin a 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) využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných prací:
 vyrozumění bude provedeno telefonicky operačním a informačním střediskem
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – Územním odborem Mladá
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Boleslav v souladu s plánem vyrozumění s ohledem na předpokládané působení
mimořádné situace
j) možnosti asanace následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti:
 odpovědnost za prováděná opatření nese starosta obce, resp. starosta obce Záryby,
případně vedoucí poškozených subjektů
 vlastníci poškozených objektů zabezpečí objekty dle rozsahu poškození
 vlastníci lesních porostů provedou vytěžení dřevní hmoty a odstranění polomů
k) možnost šíření MU mimo hranice obce :
 vzhledem k charakteru meteorologických jevů vedoucích k MU je pravděpodobné její
rozšíření z jiných částí Středočeského kraje

Petr Mašek
starosta obce Záryby
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