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Ministerstvo životního prostředí
K rukám ministrně p. Hubáčkové
PRAHA
------------------------------------------Věc: Požadavky obce Staré Křečany na základě požáru a požárního rizika v Českém
Švýcarsku z července a srpna roku 2022
JSDH Staré Křečany – Brtníky (JPO V)
-

-

-

Obec Staré Křečany žádá a požaduje zásahové vozidlo TATRA (9m3 nebo 4m3)
s kabinou 1 + 5, odůvodnění zvýšeného požárního rizika v NPČŠ, kde je v
bezprostředním ohrožení část obce osada KOOPEC. Dále je v obci budova
se zvláštním režimem pro osoby se zdravotním postižením.
Vzhledem k pořízení dalšího zásahového vozidla je nutné provést rekonstrukci druhé
hasičárny v obci, kde by bylo velitelské vozidlo a zázemí pro jednotku, jak technické
tak i pro spolek. Případné zřízení bytu pro osobu , která bude v případě poplachu
odpovědná za operativní a rychlou přípravu jednotky a technického zabezpečení
zásahu jednotky a výjezdu.
Pořízení elektrocentrály ( 220V a 380V)
Kompenzace nákladů jak techniky, tak i vlastního nasazení členů jednotky

Obec Staré Křečany:
-

-

-

Projektovou dokumentaci a vlastní rekonstrukce staré požární nádrže v Brtníkách
včetně vyřešení přítoku a obnova zdrojů vody.
Nákup TRAKTORBAGR za účelem rekonstrukce lesních a manipulačních cest jak
na území národního parku tak i na vlastních lesních pozemcích, které byly napadeny
kůrovcovou kalamitou.
Náklady na odkup potřebných pozemků (Zemspol) , projektová příprava a náklady
na vlastní realizaci nového vodního díla na hranici části obce Brtníky a Kopec, tato
lokalita vykazuje shodných znaků požárního nebezpečí jako např . Mezná , nebo
Mezná Louka. Toto dílo by sloužilo jako nádrž pro případný požární zásah ze
severní části NPČŠ
Kompenzace a oprava komunikací, které byly poškozeny těžbou, dopravou a dalším
pohybem techniky v rámci kůrovcové kalamity.

Ostatní požadavky obce Staré Křečany:
-

Důsledné vyšetření příčin vzniku kůrovcové kalamity
Míra zavinění osob ve vedení NPČŠ a z toho vyvození personálních změn

Monitoring zájmového území , který bude propojen na informační systémy
jednotlivých obcí . Bleskové povodně, požáry, rychlé řešení větrolamů, jelikož je zde
předpoklad silných proudění větrů po redukci lesních ploch a s tím i bezprostřední ohrožení
vesnic.
-

Okamžité odstranění a vyčištění rizikových oblastí, rozdělení do úseků , dle
náročnosti,

-

Řešit operativně a bez odkladů výsadbu nových porostů , obec se neztotožňuje s tím,
aby byly v současné době likvidovány nepůvodní dřeviny . Určitě se neztotožňujeme
s tvrzením, že si příroda poradí sama. I park vznikl působením člověka , který zde
dřevním kultury vysazoval.
Učinit veškerá opatření k zadržení vody v krajině

-

-

Zvážení tzv. Bezzásahových zón, začlenění samospráv do režimu vedení parku .
Následně zvážit vůbec princip působení NPČŠ na Děčínsku. Zda je důležité
v oblasti , kde byla příroda vystavena pod dozorem ochránců přírody k totální
devastaci , zvažovat jiný systém ochrany . Dopady ekonomické a vůbec na životní
prostředí poukazují na tu skutečnost, že v lesích byť i v parcích by měl působit lesní
hospodářský a ochranný systém .
V rámci legislativního procesu se zabývat i otázkou začlenění hsičských jednotek do
systému IZS. Zvláště pak finanční a provozní zajištění jednotek je doposud
nedořešené a je nutné toto řešit novelou zákona a zvláště pak v otázce odměňování
členů jednotek řešit systémem obdobný, jako u vojenských záloh.
František Moravec
Starosta obce Staré Křečany

