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16. POŽÁRY VELKÉHO ROZSAHU
a) místo možného výskytu:
 celé teritorium správního obvodu obce
 sídlištní celky
 velké objekty pro zemědělskou výrobu
 průmyslové objekty
b) pravděpodobnost výskytu:
 střední
c) rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách:
 přítomnost osob s omezenou schopností pohybu nebo zcela imobilních
 ztížené podmínky pro evakuaci osob
 přítomnost hořlavých plynů a kyslíku (rozvody, tlakové lahve)
 závislost na klimatických podmínkách
 přítomnost většího počtu zvířat
d) ohrožení obyvatelstva:
 ohrožení osob požárem a zplodinami hoření
 ohrožení osob ztíženou evakuací
 ohrožení zdraví a života následkem poškození přístrojového vybavení
e) předpokládané škody:
 poškození budov přenesením požárů
 poškození vybavení – především speciální zdravotnické zařízení
 vysoké náklady způsobené narušením výroby
 úhyn a poranění hospodářských zvířat
f) předpokládané následky vyvolané mimořádnou situací:
 zhoršení kvality ovzduší zplodinami hoření
 omezení a snížení kvality poskytované péče v náhradních prostorách
 psychické dopady na osoby dotčené mimořádnou událostí
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
 úzká spolupráce s personálem zdravotnického zařízení při evakuaci osob, zdravotnické
dokumentace a přístrojového vybavení
 pokud bude mimořádná situace vyžadovat přijímání opatření z úrovně starosty, bude na
jeho pokyn svolán krizový štáb
h) předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce:
 nasazeny budou vždy v prvním sledu síly a prostředky složek Integrovaného
záchranného systému
 zvýšená potřeba dýchací techniky
 síly a prostředky JSDH obce
 síly a prostředky zdravotnického zařízení, resp. jejich zřizovatelů
 síly a prostředky vlastníků objektů (průmyslových zařízení, zemědělských objektů)
 v případech, kdy složkám nebudou dostačovat síly a prostředky k řešení mimořádné
situace, bude cestou operačního střediska vyžádána pomoc od krajských složek
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ch) popis struktury organizace havarijní připravenosti a působnost složek IZS na území
správního obvodu obce Záryby :

Velitel zásahu

starosta

Krizový štáb

-

-

Složka

koordinace zasahujících složek,
vyhodnocení rozsahu mimořádné události,
nasazení mechanizačních prostředků a
pracovních sil na odstraňování následků,
zajištění přepravní kapacity pro evakuované
osoby
zajištění náhradních prostor s ohledem na
zvýšené požadavky s ohledem na stav
evakuovaných osob
zajištění náhradního ustájení zvířat

Působnost

Nasazené ostatní
subjekty

-

hašení požáru
evakuace osob, zvířat a zařízení
poskytnutí zdravotnické první pomoci a zajištění odsunu
zraněných osob do zdravotnických zařízení
uzavírky komunikací,
regulace dopravy,
zajištění pořádkové služby
identifikace mrtvých
hašení požáru
evakuace
zajištění sil a prostředků
likvidace uhynulých zvířat
likvidace následků
podílí se na evakuaci osob, zvířat a materiálu
podílí se na likvidaci uhynulých zvířat

Krajská veterinární
správa pro Středočeský kraj

-

spolupráce při evakuaci a náhradním ustájení zvířat
zabezpečení utrácení zvířat
koordinace nasazených sil a prostředků

HZS
ZZS
PČR

JSDH obcí
Vlastníci objektů

-

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
Boleslav v souladu s plánem vyrozumění s ohledem na předpokládané působení
mimořádné situace
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k varování budou využity všechny dostupné prostředky tj. elektrické sirény, místní
rozhlasy a lokální sdělovací prostředky

j) možnosti asanace následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti:
 odpovídají vlastníci objektů a zřizovatelé zdravotnických zařízení
Závěr:
-

Zvýšené požadavky na náhradní prostory pro evakuované osoby
Požadavky na náhradní ustájení zvířat
Velká potřeba sil a prostředků
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