
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ POVODŃOVÉ KOMISE OBCE
NELAHOZEVES

č. 1/2020 dne 29.3.2020 

Účel jednání:  Seznámení  s nákupem, použitím a technicko-taktickými
daty, dále jen TTD, mobilní protipovodňové zábrany FLOM od společnosti
JaG.

Místo:  Z  důvodu bezpečnosti  a  ochrany zdraví  členů PK bylo  jednání
provedeno pomocí telefonické konference a e-mailové pošty.             

Přítomni: 

Jakub Brynda – předseda

Zdeněk Schneider – zástupce předsedy

Jan Gregor – velitel JSDHo

Marcel Ušák – zástupce velitele JSDHo

Jan Dvořák – člen

Stanislav Kuchta – člen

Pavel Matoušek – člen

Mgr. Josef Kukla – člen

Přizvaní hosté předsedou PK:

0

Začátek jednání:            29.3.2020       10:00 hod.

Konec jednání:               29.3.2020       11:00 hod.



Text záznamu:

PŘEDSEDA PK:

 Informoval o nákupu povodňových zábran FLOM od společnosti JaG.

 Seznámil  všechny  s TTD  a  způsobu  rozmístění  a  stavby
v ohrožených oblastech.

 Firma nám dodá toto zařízení, ale problém je, že v tuto chvíli není
kam uskladnit dle doporučení výrobcem. 

 Byly  rozeslány  všem členů  materiály  k seznámení  a  hlavně jsem
požádal  již  dříve  Hasiče  o  vyjádření  a  připravení  celé  logistiky
přepravy včetně uskladnění.

 Předseda PK předal slovo veliteli JSDHo.

VELITEL JSDHO:

 Informoval  členy  PK,  že  při  povodních  také  musejí  aktivovat
opatření zpětné klapky v ulici Nádražní což trvá  také nějaký čas.

 Hasiči  tento nákup velice kvitovali  z důvodu rychlosti  a snadnosti
stavby v případě potřeby.

 Bohužel  jsme  shledali  nedostatky  s uskladněním,  přepravou  a
celkovou  logistikou  a  nemůžeme  zajistit  rychlou  neboli  žádnou
logistiku přepravy  a stavby hráze v případě potřeby.  Nedodržíme
garantovanou dobu stanovenou výrobcem.

 Obrátil  jsem se na p.  Beneka ze společnosti  JaG a p.  Votavu  ze
společnosti  Charvát  CTS  a  ve  spolupráci  jsme  vypracovali  návrh
logistiky  přepravy  pomocí  uskladněného  příslušenství  ve  2
kontejnerech přepravované na kontejnerovém nosiči za traktorem.

 Z důvodu skladovacích a přepravních možností by bylo vhodné a
účelné  tyto  prostředky  uchovat  v  uzavřených  kontejnerech.  Po



domluvě  s  p.  Benekem  jsem  ho  požádal  o  systematické
zapracování, uložení a ukotvení prostředků do kontejnerů, které by
takto upravené dodali.  Kontejnery jsou otevíratelné z boků a to z
důvodu, že ke skladování jsou použity palety SP 1300N a jejich váha
je pro manipulaci složitá, proto by byl použit obecní traktor s čelním
zařízením.

 Samotná přeprava pomocí 2 kontejnerů je řešena pomocí 
traktorového nosiče kontejnerů s hákem. Plně vybavený 1 kontejner
má nosnost 5 250kg. Proto by se jednalo o valník typu  TN CTS 08-
41-S od firmy Charvát CTS, která tyto nosiče vyrábí. Tento nosič 
určitě nalezne využiti pro další mimo povodňové používání obcí 
( traktorový nosič se dá využít pro obec i mimo nošení PPO 
kontejnerů, kdy lze zakoupit klasické otevřené kontejnery pro 
přepravu různých materiálů a odpadů – větší variabilita nosiče s 
kontejnery oproti klasickému vleku za traktor !! )

 Tato varianta a systém je velmi jednoduchý co do skladování a 
hlavně variability a mobility při povodních.....

ČLENOVÉ KRIZOVÉHO ŠTÁBU:

Doporučení Krizového štábu obce Nelahozeves 

 

1. Krizový štáb doporučuje vedení obce z důvodu rychlého, uceleného,
bezpečného a účinného nasazení systému FLOM zakoupit traktorový
kontejnerový  nosič  TN  CTS  08-41-S  a  dále  systém FLOM nechat
zabudovat společností JaG do 2 kontejnerů.

Přílohy zápisu:

 Ilustrační obrázek nosiče kontejneru č.1, 2, 3

 Obrázek kontejneru pro FLOM



 Technická specifikace TN CTS 08-41-S

 Prospekt TN CTS 08-41-S

 Cenová nabídka firmy Charvát

V      Nelahozevsi    dne  29.3.2020

Zápis proved:  Jan Gregor 

Předseda KŠ:   Jakub Brynda


