ANALÝZA MOŽNÝCH NEBEZPEČÍ NA ÚZEMÍ OBCE LIPTÁL
Průmyslové havárie, únik nebezpečné látky
Na území obce Liptál se nachází objekt, kde se skladují látky a hmoty – hořlavé uhlovodíky,
propan butan apod. Jedná se o:
•
Čerpací stanice- BENZINA LIPTÁL
Pravděpodobnost havárie - střední
Přirozené povodně
Přirozené povodně mohou vzniknout v kteroukoli roční dobu. V zimních a jarních měsících
vznikají převážně táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci s vydatnými dešťovými
srážkami. Dále mohou být vyvolány ledovými jevy, kdy dochází k ucpání vodního koryta
plovoucími ledovými krami.
V letním období mohou vznikat bouřkové povodně, které jsou způsobené krátkodobými
srážkami velké intenzity, zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na
malých vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých
povodích.
Za intenzivní srážky, způsobující lokální bouřkové povodně lze v našich podmínkách
považovat množství srážek cca. 30 mm/hod., 45 mm/2 hod., 55 mm/3 hod., 60 mm/4 hod.
Územím Obce Liptál protéká jeden významný tok:
Rokytenka
délka toku 13,3 km, vlévá se do Vsetínské Bečvy
A několik menších toků:
Sirákovka
vlévá se do Rokytenky
Hluboký potok
vlévá se do Rokytenky
Semetínský potok
vlévá se do Vsetínské Bečvy
Štěpková
vlévá se do Ratibořky
Pravděpodobnost výskytu - vysoká
Nákazy domácího zvířectva
Existují reálná nebezpečí, která představují epidemie a epizootie. Nebezpečí mohou
představovat velkochovy drůbeže a hospodářských zvířat.
Na území obce Liptál se vyskytuje jeden velkochov skotu: ZD Liptál
Pravděpodobnost výskytu - střední
Havárie v silniční dopravě
Územím Obce Liptál se nachází 1 silnice I. třídy. Vzhledem k rozsahu, stavu a charakteru
terénu je havárie v silniční dopravě velmi pravděpodobná. Silnice procházejí členitým
kopcovitým terénem. Vzhledem k horskému charakteru území je velká pravděpodobnost
výskytu nehod v zimním období a to na silnici I/69 v úseku Liptál - Jasenná při přejezdu
kopce Syrákov.
Pravděpodobnost havárie - střední

Havárie v železniční dopravě
Na území obce se železniční doprava nenachází.
Narušení dodávek – elektřiny, plynu, vody
Rozsáhlé a dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie na území Obce Liptál bylo již
několikrát zaznamenáno. Výpadky byly způsobeny sněhovou kalamitou, která přerušila
vedení VN i NN.
Pravděpodobnost opětovného přerušení dodávek elektrické energie - velmi vysoká
Pravděpodobnost přerušení přivaděče - střední
Živelní pohromy - požár lesa, sněhové kalamity, sesuvy
Každoročně dochází ke 3- 4 lesním požárům. Tyto jsou v drtivé většině způsobeny
podceněním nebezpečí při pálení klestí. I přes nepřístupnost terénu nedošlo v posledních
letech díky profesionalitě HZS k lesním požárům, které by způsobily závažné škody.
Pravděpodobnost výskytu - vysoká
Vzhledem k charakteru terénu sněhové kalamity ohrožují území Obce Liptál v podstatě
každoročně. Způsobují přerušení dodávek elektrické energie, škody na budovách, zhoršení
nebo úplné přerušení dopravní obslužnosti. Lze je zaznamenat v průběhu měsíců října- dubna.
Pravděpodobnost výskytu - velmi vysoká
Území Obce Liptál leží v geologické oblasti karpatského flyše a patří do oblasti s vysokou
četností aktivních sesuvných jevů.
Pravděpodobnost výskytu - velmi vysoká
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