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Projekt je zaměřen na posílení vybavení technikou a věcnými prostředky k zajištění
připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu.
Specifický cíl 1.3 řeší zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. ORP
Rokycany – SDH JPO III Břasy má v tomto cíli hlavní aktivity:
1) Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.
Jedná se o posílení vybavení složky IZS – SDH JPO III Břasy pro řešení mimořádných
událostí, spojených s uvedenými jevy, které mají negativní dopad na krajinu,
zemědělské plodiny a lesy, na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné
budovy.
Cílem tohoto projektu je v návaznosti na výše uvedený bod koupit dopravní automobil,
který odpovídá schválené technické specifikaci GŘ HZS ve vazbě na stanovisko HZS
kraje, které je součástí projektu.
Cílem projektu je nakoupit DA, který v době sněhových srážek a námrazy zajistí
především evakuaci obyvatel z ohrožených oblastí a jejich zásobování. Konkrétní
technická specifikace je popsána v této studii. Technické parametry DA jsou navrženy
tak, aby DA mohl zasáhnout v co nejširším území a míře, k tomu jsou nápravy 4x4.
Jednotka v důsledku nákupu nového DA bude moci dále zajistit pro cílovou skupinu –
obyvatele další následující činnosti ve vazbě na stávající techniku SDH JPO III Břasy:
- záchranné práce na střechách budov a jejich provizorní opravy,
- statické posílení střech budov, odstraňování sněhu z veřejných budov, kde hrozí
zřícení střechy a kde to není schopen provést provozovatel budovy,
- zprůjezdnění komunikací od vyvrácených nebo spadlých stromů a náletů různého
materiálu pro zajištění dostupnosti nouzových služeb obyvatelstvu,
- nouzové přežití obyvatel v postižených obcích – zásobování el. energií a potravinami,
- pomoc s odstraněním sněhu v exponovaných lokalitách obcí, kde nestačí veřejné
komunální služby.
- evakuaci obyvatel z postižených lokalit a převoz jejich osobních věcí
Cílem projektu je přispívání k naplnění níže uvedeným skutečnostem:
• ke snížení negativních jevů mimořádné události,
• ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací,
•ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení
mimořádných událostí.
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