NÁZEV PROJEKTU: Dovybavení JSDH M sta Hanušovice novým DA
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000810
ŽADATEL: M sto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je posílení technického vybavení
JSDH Města Hanušovice, jež je jednou ze základních složek IZS, s důrazem na připravenost
ke změnám klimatu. Díky pořízení dopravního automobilu pro nouzovou evakuaci a
zásobování obyvatel dojde k naplnění tohoto cíle. JSDH Města Hanušovice bude vybaveno
vhodnou technikou pro evakuaci a zásobování obyvatel v rámci přizpůsobování se změnám
klimatu. Tato technika bude využívána především při nadměrných sněhových srážkách a
masivních námrazách, jež se v našem městě a jeho okolí díky změnám klimatu vyskytují
stále častěji. Výsledkem projektu bude tedy posílení jedné ze základních složek IZS, JSDH
Města Hanušovice, v rámci zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Dojde
také ke zvýšení bezpečnosti obyvatel našeho regionu a bude se eliminovat riziko ohrožení
života, zdraví a majetků obyvatel při vzniku jakékoliv přírodní katastrofy. Realizace
projektu přispěje k naplnění specifického cíle 1.3 v prioritní ose č. 1 v IROP.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 1 501 065,00- Kč
VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.275.905,25- Kč
PROJEKT DOVYBAVENÍ JSDH M STA HANUŠOVICE NOVÝM DA
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Nový dopravní automobil Volkswagen Transporter
4x4 převzali hasiči z SDH Hanušovice.

Dopravní automobil DA-L1Z na podvozku Volkswagen Transporter 4x4 T6 byl předán
hasičům z Hanušovic.

Kabina vozidla umožňuje přepravu celkem 8 osob, včetně řidiče.

Mezi

sedadlem řidiče a spolujezdce je umístěn ukládací box na kterém jsou umístěny
dobíjecí úchyty se samostatným jištěním pro dvě svítilny Survivor a dvě ruční
radiostanice MOTOROLA. Vše je ideálně v dosahu řidiče a velitele včetně všech

ovládacích prvků.
Na kabině je vozidlo osazeno světelnou a zvukovou signalizací. Na střeše je
umístěno VRZ LED zábleskového typu s vysokou svítivostí. V přední masce je osazen
pár zábleskových LED světel se samostatným vypnutím.
Na střeše v zadní části je vozidlo osazeno sváděcí 10 prvkovou álejí, která je
stejné šíře jako záblesková rampa 1200 mm.
O dobíjení a akumulaci baterii se stará inteligentní nabíjecí zařízení, které je
propojeno se zásuvkou RETTBOX, která po nastartování vozidla se automaticky
rozpojí. Tento systém umožňuje dobíjení vozidla kdekoliv, kde je v dosahu zásuvka na
220V. V nouzovém stavu lze dobíjet baterii vozidla i pomocí elektrocentrály.
Velký důraz byl kladen na pečlivost a technické provedení celé přestavby
vozidla, o kterou se postarala společnost MOTO-TRUCK CZ s.r.o., která se postarala o
kompletní dodávku dopravního automobilu.
Vozidlo si sebou veze základní vybavení a splňuje všechny podmínky k evakuaci
a přepravě osob. Pohon 4x4 umožňuje přesun jednotky i v náročném terénu a o teplo
v zimním období se Hanušovickým hasičům se postará nezávislé topení WEBASTO.
Hanušovičtí poprvé dostali do své jednotky nové vozidlo a tak jsou na něj
náležitě pyšní. Velitel jednotky pan František Ambroz při své návštěvě ve společnosti
MOTO-TRUCK pečlivě dohlížel na dokončovací práce na vozidle a neskrýval svůj
obdiv k vysoce profesionálnímu přístupu a provedení celé realizace.
Dopravní automobil Volkswagen Transporter 4x4 T6 byl pořízen z dotačního
programu IROP.

