




                  Prednosta  Mestského  úradu  v  Žiline




                                
Mestské zastupiteľstvo v Žiline                                                       Žilina, dňa 9.2.2007

 
  
	

                                         S ú h r n n á   s p r á v a 
         o  stave  ochrany  pred  požiarmi  v  meste  Žilina  za  rok  2006







  Predkladá :                                                                     

             Ing. Viliam Mikuláš - prednosta Mestského úradu                                                

  
Návrh na uznesenie : Mestská  rada odporúča  Mestskému zastupiteľstvu prerokovať   
                                       a schváliť  „Súhrnnú správu o  stave  ochrany  pred  požiarmi v  
                                       meste Žilina za rok 2006“.






             Počet výtlačkov : 381) Súhrnná správa	

o stave ochrany pred požiarmi  na území mesta Žilina za  rok 2006, vypracovaná na  základe 
§ 41 ods. 5 vyhl. MV SR č.121/2002 Z.z o požiarnej prevencii. Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenia zdravia občanov a závažné  škody na majetku občanov mesta. Preto je povinnosťou mesta  požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť k ich  zdolaniu, tak ako to ukladá zák. NR SR 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ( OPP ). Požiarnu ochranu na území mesta zabezpečuje jednotka požiarnej ochrany Okresného riaditel'stva Hasičského
a Záchranného Zboru ( OR HaZZ ) v úzkej spolupráci s hasičskými  jednotkami  organizova -
vanými v dobrovoľnej požiarnej ochrane ( DPO ), pôsobiacich na území mesta.

2) Rozbor požiarovosti na území mesta Žilina za rok 2006

V roku 2006 vzniklo na území mesta Žilina 154 požiarov, pri ktorých  boli zaznamenané pria - 
me škody vo výške 8,832.900 Sk a uchránené hodnoty vo  výške 104,159.000 Sk. Pri  týchto nežiadúcich udalostiach došlo k usmrteniu 1 osoby a zraneniu 1 osoby.
Hasenia vzniknutých požiarov sa zúčastnili hasičské jednotky z :
1/ Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného Zboru Žilina
2/ občania Mestského Dobrovol'ného Hasičského Zboru ( MDHZ )

                                                               Porovnanie požiarov v roku 2006


       územie
počet
    požiarov
priame škody
           (tis. Sk)
uchránené
  počet : Z - zranených
okres Žilina
226
   17,569.600
135,456.000
Z – 2, U - 1
z toho mesto     
154
     8,832.900
104,159.000
Z – 1, U - 1
       % podiel
68
                50
77

          
       
                        Porovnanie základných údajov o požiaroch s predchádzajúcim rokom

                rok
2005
2006
rozdiel
počet požiarov
182
154
- 28
priama škoda v Sk
35,419.000
8,832.900
- 26,586.100
usmrtené osoby
1
1
0
zranené osoby
2
1
- 1
uchránené hodnoty v Sk
33,346.000
104,159.000
+ 70,813.000
následná škoda v Sk
13,600.000
0
- 13,600.000



                                                                          
               
                        Vývoj požiarovosti od roku 2000 do roku 2006 v meste Žilina

     Rok
počet      požiarov
       priame škody                      
           ( tis. Sk )            
    uchránené
    hodnoty ( tis. Sk )
počet : Z - zranených      
             U - usmrtených 
2000
      167
     4,487.300
93,763.000
Z - 0, U - 1
2001
      158
   11,229.100
         224,450.000
Z - 8, U -1
2002
      211
   13,552.200
92,441.000
Z - 1, U -0
2003
      216
     5,425.500
52,672 .000
Z - 4, U -0
2004
      144
     2,497.110
639,147.000
Z - 3, U - 1
2005
      182
    35,419.000
   33,346.000
Z - 2, U - 1
2006
      154     
      8,832.900    
 104,159.000    
              Z - 1, U - 1    
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                                                             Prehľad požiarovosti podľa príčiny vzniku požiaru

príčina vzniku požiaru
počet požiarov
priama škoda v tis.Sk
úmyselné zapálenie neznámou osobou
67
4,629.600
nezistená
19
1,238.300
elektrický skrat
15
1,915.000
vypaľovanie trávy a suchých porastov
5
          600
obsluha tepelného spotrebiča pri varení
11
     73.200
porucha vykurov. telies, komínov
3
   200.000
dopravná havária
4
   280.000
fajčenie
5
     13.600
deti od 6 do 15 rokov
4
       3.100
nedbalosť a neopatrnosť dospelých
4
     88.500
škára v komíne
1
   150.000
zváranie a rezanie kovov
3
   140.000
manipulácia s otvoreným ohňom
2
0
úmyselné zapálenie známou osobou
1
       2.000
rozohrievanie, rozmrazovanie
1
     20.000
zvýšený elektrický prechodový odpor
2
     50.000
opotrebenie, starnutie zariadenia
1
     15.000
prevádzkovo-technické poruchy
1
       8.000
výbuch pár horľavých kvapalín
1
       1.000
manipulácia so žeravým popolom
1
       5.000
porušenie tesnosti spoja, upchávky 
1
0
spaľovanie odpadu (mimo skládok)
1
0
zakladanie ohňov na skládkach odpadu 
1
0
spolu
154
8,832.900



                                                                    Prehľad požiarovosti podľa odvetví

odvetvie
počet požiarov
priama škoda v tis.Sk
bytové hospodárstvo
40
1,086.100
nakladanie s odpadom
44
192.600
ostatné - nezatriedené
27
298.600
cestná doprava
24
7,151.000
lesné hospodárstvo
1
1.000
stavebníctvo
3
4.100
verejné, sociálne, osobné služby
2
0
predaj, údržba, oprava motor. vozidiel
1
20.000
pošta a telekomunikácie
1
8.000
predaj pohonných látok
1
1.000
obchodné služby
1
1.000
reštaurácie a verejné stravovanie
1
0
veľkoobchod, sprostred. obchodu
1
0
školstvo
1
0
výroba výrobkov z gumy a plastov
1
0
priemyselná výroba
1
0
sprostredkovanie dopravy, sklady
1
0
komunálne služby
1
500
textilná a odevná výroba
1
65.000
maloobchod
1
4.000
spolu
154
8,832.900
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                                                       Prehľad požiarov podľa foriem vlastníctva

vlastníctvo
počet požiarov
priama škoda v Sk
uchránené
hodnoty v Sk
súkromné
54
3,951.800
23,731.000
   obchodných spoločností
58
4,610.600
75,628.000
nezistené
18
51.200
  1,506.000
komunálne
18
185.000
  1,579.000
družstevné
6
34.300
  1,715.000
spolu
154
8,832.900
104,159.000
                            

                                                   Prehľad požiarov od vykurovacích systémov

počet požiarov
4
priama škoda v Sk
350.000
usmrtené osoby
0
zranené osoby
0
uchránené hodnoty v Sk
4,000.000
následná škoda v Sk
0


                                           Najčastejšie príčiny vzniku požiarov ( vykurovacie systémy )

príčina vzniku požiaru
počet požiarov
priama škoda v Sk
uchránené hodnoty v Sk
 porucha vykurov. telies,  komínov
3
200.000
2,000.000
            škára v komíne
1
150.000
2,000.000
                    spolu
4
350.000
4,000.000


Prehľad najdôležitejších udalostí ( v požiarovosti na území mesta ). 

      Dňa  07.2.2006  o 02.10 hod.  vznikol  požiar  na  ul. Dolná  Trnovská 145, Žilina - Trnové, kde bolo požiarom  zasiahnuté  motorové  vozidlo. Pri  požiari  nedošlo k zra-
neniu  ani usmrteniu osôb. Požiarom bola  poškodená  celá predná  časť  vozidla, čím vznikla  priama   škoda  vo výške 100.000 Sk. Uchránené  hodnoty boli  stanovené na
                   20.000 Sk.K požiaru sa dostavila hasičská jednotka OR HaZZ Žilina. Ako príčina vzni-
                   ku požiaru bolo stanovené úmyselné zapálenie neznámou osobou.
      Dňa 23.3.2006 o 06.15 hod. vznikol požiar na ul. Školský dvor 10, Žilina- Bytčica, kde  bol  požiarom  postihnutý  krov  rodinného  domu. Pri  požiari  nedošlo k  zrane -
niu  ani usmrteniu osôb. Požiarom boli poškodené priestory krovov a  strechy  domov
č.10,12, čím vznikla priama škoda vo výške 150.000 Sk. Následná škoda spôsobená
požiarom  nevznikla. Uchránené hodnoty - 2.000.000 Sk. K požiaru  sa dostavila ha - sičská  jednotka OR  HaZZ Žilina. Na základe  obhliadky požiariska, šetrenia požiaru bola stanovená  príčina  vzniku požiaru - škára na  komínovom  telese v podkrovnom priestore domu Školský dvor 10, Žilina -Bytčica. Iniciátorom  požiaru bola iskra  z ko -
mína, pričom došlo k vznieteniu sena uskladneného v blízkosti  komínového  telesa.
      Dňa 31.03.2006 o 09.20 hod. vznikol požiar v záhradkárskej  oblasti na pozemku firmy Hyza a.s. Žilina - Mojšová Lúčka, kde bola požiarom postihnutá záhradná chat-
ka. Pri požiari nedošlo k zraneniu ani usmrteniu osôb.Požiarom bola zničená záhrad-
ná chatka s vnútorným vybavením, drevenou  prístavbou, čím vznikla majiteľovi ško -
da -100.000 Sk. Uchránené hodnoty neboli stanovené,nakoľko došlo požiarom k úpl-
nemu  zničeniu  chatky. K požiaru  sa  dostavila  hasičská  jednotka OR  HaZZ Žilina. Na základe  obhliadky  požiaroviska, zistených  skutočností a možných príčin vzniku požiaru bola stanovená príčina požiaru - úmyselné zapálenie neznámou osobou.
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