Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik

EVIDENČNÉ ČISLO UDALOSTI:17/2019
DÁTUM (deň/mesiac/rok) :13.11.2019
TYP UDALOSTI :Technický zásah
OBEC:Spišský Štiavnik
OBJEKT:Rodinné domy v blízkosti toku rieky Hornád
ČASOVÉ ÚDAJE (hod./min):
Hlásenie udalosti:11:30
Vyhlásenie poplachu:11:30
Výjazd jednotky:11:37
Začiatok zásahu: 11:40
Odchod na hasičskú zbrojnicu:19:40
Príchod na hasičskú zbrojnicu:19:45
LOKALIZÁCIA POŽIARU:
Čas(hod./min.):
Plocha požiaru(m2):
Výkon prúdov(l.min.-1):
Obvod požiaru(m):

LIKVIDÁCIA POŽIARU:
Dátum (deň/mesiac/rok):
Čas(hod./min.):

DOPRAVA VODY:
Kyvadlová(km):
Hadicami(druh/m):
ČINNOSŤ PRED PRÍCHODOM HASIČSKEJ JEDNOTKY(občania, iné služby):

PRIVOLANÁ TECHNIKA HASIČSKEJ JEDNOTKY :
Technika
Evidenčné číslo
Privolaná
Príjazd
MB Vario
PP 149 CJ
starostkou obce
11:38
ČASOVÝ PRIEBEH NASADENÝCH HASIČSKÝCH JEDNOTIEK:
Hasičská jednotka Ohlásenie Výjazd
Príchod Začatie Odchod
DHZO Sp.Štiavnik 11:30
11:37
11:38
11:40
19:40

Odchod
19:40
Technika
MB Vario

Počet osôb
1+5

ČINNOSŤ HASIČSKEJ JEDNOTKY:
Druh vykonávanej štandardnej činnosti/Poradie:
Prúd/Poradie:
Vrecovanie protipovodnových vriec pieskom,odstrňovanie naplavených konárov pri moste pre
peších,monitorovanie toku rieky Hornád,stavba hrádz pri rodinných domoch z vriec s pieskom

POUŽITÁ HASIACA LÁTKA:

PREDBEŽNÁ PRIAMA VÝŠKA ŠKODY:

Druh:
Množstvo:
UCHRÁNENÉ HODNOTY:

RIADIACI ŠTÁB (A/N):

STUPEŇ POPLACHU:

UDALOSŤ HLÁSIL: MENO:p.Mária Kleinová-starostka obce
ADRESA: Spišský Štiavnik

PRÍČINA VZNIKU POŽIARU:
ÚMYSELNÉ ZAPÁLENIE (A/N):

OPIS ČINNOSTI HASIČSKEJ JEDNOTKY NA MIESTE UDALOSTI:
Po príchode na miesto hlásenej udalosti, starostka obce oznámila VZ DHZO vzhlásenie 2.stupňa
povodňovej aktivity.Po prijatí oznámenia nariadil VZ 2 členom odstraňovanie naplavených konárov
z mostíka pre peších pomocou trhacieho háku a ďalším 3 nariadil naplnovanie vriec s pieskom pre
prípadnú potrebu tvorby protipovodňových zábran.Pri vrecovaní boli nápomocný aj 3zamestnanci
OcÚ a tiež členovia občianskej hliadky.VZ spolu so starostkou obce počas monitoringu toku rieky
Hornád na území obce zistili,že hladina toku sa zvýšuje a hrozí vybreženie,preto bol vyhlásený
3.stupen PA.VZ nariadil zasahujúcim členom ktorý pripravovali vrecia s pieskom stavbu
povodňových zábran z vriec s pieskom pri dvoch rodinných domoch ohrozených vodou a následne
pokračovali s vrecovaním.Počas celého zásahu členovia pokračovali aj s odstranovaním konárov
a nánosov drevín pri lávke pre peších,pokračovalo aj monitorovanie.Priestor kde rieka Hornád bola
vybrežená bol ohraničený páskou a členmi občianskej hliadky strážený kvôli pripadnemu vstupu osôb
do rizikovej oblasti.Vo večerných hodinách hladina rieky prestala stúpať a začala kulminovať nakolko
ustal dážď v hornom toku rieky.Zásah bol na návrh starostky obce a na pokyn VZ vo večerných
hodinách ukončený pričom hladina rieky začala postupne klesať.VZ nariadil zasahujúcim členom
ošetriť použité prostriedky a pripraviť do dalšej pohotovosti.

POČET ZÚČASTNENÝCH ČLENOV DHZO:1+5
SPRÁVU O ZÁSAHU VYPRACOVAL:Slodičák Kamil
Veliteľ DHZO:Slodičák Kamil
DÁTUM(deň/mesiac/rok):15.11.2019
ČAS(hod./min.):20:00

