Dopravní automobil pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatelstva
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Podrobný popis projektu
projekt je spolufinancován Evropskou unií
Realizací předkládaného projektu nedojde k dotčení žádných konkrétních nemovitostí. Nově
pořizovaná technika nahradí stávající techniku, díky čemuž dojde k uvolnění parkovacích
prostor v hasičské zbrojnici. Ta se nalézá na adrese Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec.
Žádné stavební úpravy hasičské zbrojnice nejsou v souvislosti s realizací projektu nutné.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice proběhla v roce 2014, zbrojnice je tedy už několik let přesně
uzpůsobená umístění pořizované techniky, včetně prostoru vhodného pro její údržbu.
Cíle projektu
Hlavní aktivitou předkládaného projektu je pořízení specializované techniky ve vazbě
na posílení vybavení složek JSDH z důvodu výskytu extrémního sucha dané oblasti, které má
dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií. Jedná
se o nákup nového dopravního automobilu, který vzešel z průzkumu trhu a požadavků
na technické parametry jako optimální varianta.
Výsledky projektu
Předkládaný projekt – tedy pořízení vozidla je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR. Mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí.
Projekt je zpracován za účelem pomoci vyrovnat se s aktuálními změnami klimatu a s efekty,
které s sebou tyto změny přinášejí. Zároveň se jedná o proaktivní opatření, jež má za cíl
připravit se na eskalaci těchto efektů a s tím spojených mimořádných událostí. Tímto je
dlouhodobě směřováno k zabezpečení ochrany obyvatelstva, majetku a životního prostředí.
Dlouhodobé zvýšení teplot může podporovat vznik lesních požárů, požárů luk a polí, které
zejména v urbanizované krajině zvyšují rizika škod na majetku a ohrožení lidského zdraví
a života. Největší podíl na šíření těchto požárů mají právě klimatické podmínky, jelikož
při dlouhodobém suchu se požáry šíří rychleji. Oblast ORP Chrudim a tím pádem i Hrochův
Týnec spadá do seznamu území, která jsou postižená extrémním suchem. Rizika výskytu
popsaných požárů jsou tedy mnohem vyšší. Hašení takových požárů je náročné nejen na objem
spotřebované požární vody ale také na techniku, která je schopna zdolat terén a rychle se dostat
na místo určení.

