Závěrečná zpráva o použití neinvestiční finanční dotace KÚOK pro Město Staré Město
na úhradu nákladů při likvidaci následků vichřice v roce 2015.
Dne 8.července 2015 postihla naši oblast větrná vichřice a napáchala značné škody. Na budovách sice nebyly škody tak
veliké, ale přesto jsme museli provést následující opravy: Staré Město ul. Hanušovická 159 oprava spadených tašek,
utržené oplechování ve třech bytech malování po zatečení. Ul. Horní 319 oprava utrženého plechu, demontáž utržených
komínových lávek, v jednom bytě zatečení. Nám. Osvobození 359 utržená plechová krytina. Sídl. Budovatelů 400 utržená
krytina, ve 3 bytech malování po zatečení. Sídl. Budovatelů 402, 403 – vytečení kanalizace do sklepních prostor. Dílny
města v bývalých kasárnách - vyplavení dílny dešťovou vodou, poškozená sekční vrata garáže. Základní škola č.p. 77
poškození světlíku a zatečení do budovy.
Opravy poškozeného veřejného osvětlení: ve Starém Městě v ulicích: Kladská, Hornická, Lipová potrhané vedení
spadlými stromy. Na silnici směr Vrbno potrhané dráty VO v délce cca 300m, ve Květné potrhané vedení VO spadlými
stromy. V místních částech Starého Města Chrastice potrhané dráty VO, výměna zničených světel 2ks, opravy vedení VO
ve Stříbrnicích, v Kunčicích. Celkem bylo provedeno 15 oprav světel veřejného osvětlení.
Dále naši zaměstnanci za pomocí autoplošiny likvidovali polámané stromy v Lipové ulici, která byla několik dní
neprůjezdná. Podíleli se na úklidu spadlých větví v celé oblasti města a likvidovali vyvrácené a vichřicí nalomené stromy.
Největší škody jsou na lesích. Ihned po vichřici jsme zaktivizovali živnostníky s motorovými pilami a s traktory, aby
pomohli uvolnit a zprůjezdnit státní silnice do místních částí Starého Města. Ze Starého Města do Malého a Velkého
Vrbna, Kunčic, Stříbrnic, Nové Seninky, Štěpánova, Chrastic a Hynčic pod Sušinou.
Na likvidaci se podíleli Hasiči ze Šumperka, Hanušovic, Branné a Starého Města. Nejdříve odstraňovali spadlé stromy u
tábora Krupá. Zde hrozilo nebezpečí úrazu především dětem, které zde byly na letním táboře. Dále pokračovali hasiči ze
Starého Města a Šumperka na prořezávání cesty k táboru skautů v Andělském údolí. Tuto cestu se podařilo zprůjezdnit
kolem poledne. Živnostníci pracovali na uvolnění cest do Stříbrnic, Nové Seninky, Kunčic a Štěpánova. Hasiči ze
Šumperka dále odstraňovali polomy na trati ČD mezi Chrasticemi a Starým Městem. Další skupina uvolňovala silnici do
Hynčic pod Sušinou. V Chrasticích uvolňovali silnici hasiči Starého Města spolu se zaměstnanci města. Zpřístupnění
místních částí se povedlo provést v den vichřice. Obnovení dodávky elektrické energie byly postupně řešeno a
dokončeno ve večerních hodinách téhož dne. Opravy veřejného osvětlení jsme prováděli postupně až do podzimu.
Opravu v některých místech nebylo možné provádět, protože na drátech ležely popadané stromy a muselo se čekat na
jejich zpracování.
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 4.11.2015 byla Městu Staré Město přiznána Olomouckým krajem
finanční dotace ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při likvidaci následků vichřice ze dne 8.7.2015.
Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č.
UZ/17/57/2015 ze dne 25.9.2015 a usnesením Rady města č. 407 ze dne 6.10.2015. Využití dotace se uskutečnilo
v souladu se smlouvou o jejím poskytnutí a všechny údaje jsou řádně podloženy kopiemi dokladů.
Ve Starém Městě dne 25. 1. 2016
Zpracoval: Kamp Jiří, starosta města

