Analýza zdrojov ohrozenia, možného rozsahu a následkov mimoriadnej udalosti v území mestskej časti Košice-Kavečany

Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí, následky a opatrenia na zníženie rizika.

 Živelné pohromy
 Havárie
 Katastrofy
 Terorizmus

1.  Živelné pohromy

Typ ohrozenia
Riziko
Vyhodnotenie následkov
Opatrenia na zníženie rizika
Ohrozenia povodňami a záplavami z povrchových vodných tokov
Z charakteru územia sa nepredpokladá vyššie riziko vzniku ohrozenia povodňou a záplavami. Isté riziko môže predstavovať pri výdatných prívalových dažďoch zatrubnená časť miestneho potoka, ktorý bol budovaný bez dostatočného systému kontrolných/čistiacich šácht.
Nepriechodnosťou potrubia vyvolaná lokálna záplava na ulici  Kadlubskej, Gazdovskej, Šamborskej a ulici K ihrisku.
Realizácia opatrení na zadržiavanie vody na území, neukladanie akýchkoľvek odpadov do  potoka a jeho prítokov, pravidelná údržba prítokov
potoka
Ohrozenie veľkým lesným požiarom
Lesný porast ako možný zdroj najrozsiahlejších a najintenzívnejších požiarov nie je v priamom kontakte zo zastavaným územím mestskej časti. Zdrojom lokálnych požiarov v horúcich letných mesiacoch môžu byť niektoré časti územia extravilánu v kontakte so zastavaným územím, ktoré majú charakter nespásaných pasienkov a nevyužívanej ornej pôdy – sú neudržiavané, porastené suchou trávou a krovím. V poslednom období najmä rozvoj chovu hovädzieho dobytka a oviec výrazne eliminoval rozlohu takýchto území v blízkosti intravilánu s možnosťou ohrozenia obyvateľov a zastavaného územia mestskej časti.
Rozšírenie ohňa, dymovej clony, následného spádu prachu sadzí a zvýšením koncentrácie oxidu uhoľnatého v ovzduší,  ohrozenie obyvateľstvo mestskej časti a územie záhradkárskej osady Vitalina, Humniská, Dettrichová, prípadne časti územia Suchej doliny.
Rešpektovanie zákazu nevypaľovania trávnatých porastov, rešpektovanie zákazu zakladania ohňa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri manipulácii s ohňom a nebezpečnými látkami, dodržiavanie povinnosti pravidelných kontrôl stavieb z pohľadu požiarnej bezpečnosti
Ohrozenie seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín
Podľa údajov Geofyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied Bratislava z dlhodobých pozorovaných zemetrasení na  území Slovenska a podľa Mapy seimického ohrozenia územia Slovenska je  územie mestskej časti charakterizované ako seizmicky mierne aktívna oblasť, kde seizmicita územia nepresahuje 6° [MSK-64] . 
Územie je oblasť s miernou seizmickou aktivitou, rozsah ohrozenia je ťažké predvídať







Novú výstavbu povoľovať a technicky realizovať so zreteľom na toto riziko ohrozenia








Ohrozenie zosuvmi pôdy, skál a lavín
Možné geodynamické javy v území charakterizuje Mapa svahových deformácií SR (ŠGDÚŠ).  
V severovýchodnej časti zastavaného územia je riziko svahovej deformáciou rozlohe 12,6 ha pod ulicou Široká v smere do ZOO v časti od Oblej ulice po križovatku do Kostolian n/H. Podľa  miestnych záznamov potenciálne riziko predstavuje svah pod ulicou Rokycká k miestnemu potoku Hrubša
Ohrozené územie pravidelne monitorovať
Ohrozenie mimoriad-nymi javmi poveternost-ného a klimatického  charakteru
Územie  mestskej časti je v priebehu roka chladnejšie (o 1-3°C) ako priľahlá metropola. V zimných mesiacoch sú častejšie silné námrazy, pri výdatných zrážkach a silnom vetre sa tvoria snehové jazyky a záveje na komunikáciách križujúcich smer vetra, ohrozená býva prístupová komunikácia do mestskej časti. Výdatnejšie snehové zrážky komplikujú vzhľadom k členitosti terénu a nedostatočnej šírke miestnych komunikácií zimnú údržbu na komunikáciách.
Silné námrazy komplikujúce zjazdnosť komunikácií a ohrozujúce vedenia  VN po trase k miestnym transformátorovým staniciam, snehové jazyky a záveje na prístupovej a miestnych komunikáciách,   snehové kalamity 
Kompletné zimné obutie motorových vozidiel pohybujúcich sa v území, dodržiavanie pravidiel bezpečnej premávky na komunikáciách, parkovanie vozidiel mimo miestnych komunikácií, pravidelná zimná údržba komunikácií


 

2.  Havárie

Typ ohrozenia
Riziko
Vyhodnotenie následkov
Opatrenia na zníženie rizika
Ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou
Nepredpokladá sa žiadne riziko


Ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok (stacionárne zdroje ohrozenia)
Nepredpokladá sa žiadne riziko


Ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri všetkých druhoch prepráv (prehľad trás)
Nepredpokladá sa žiadne riziko


Riziko spojené s únikom nebezpečných zvierat zo ZOO Košice-Kavečany
Špecifické riziko pre obyvateľov mestskej časti predstavuje možnosť úniku a pohybu nebezpečných zvierat – šeliem z blízkej ZOO v území mestskej časti
Pohryzenie osôb a zvierat, usmrtenie
Dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri chove zvierat


3.  Katastrofy

Typ ohrozenia
Riziko
Vyhodnotenie následkov
Opatrenia na zníženie rizika
Ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení
Nepredpokladá sa žiadne riziko


Ohrozenie spôsobené leteckou haváriou
Nad územím mestskej časti vedie letový koridor pre medzinárodnú leteckú dopravu
Závažné následky by predstavovala havária a dopad lietadla alebo jeho trosiek na  zastavané územie
Nakoľko nie je možné vopred špecifikovať priestor ani rozsah tejto katastrofy, realizácia opatrení sa neplánuje
Ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby
Nepredpokladá sa žiadne riziko





4.  Terorizmus

Typ ohrozenia
Riziko
Vyhodnotenie následkov
Opatrenia na zníženie rizika
Ohrozenia teroristickým útokom 
Bezpečnostné prostredie v SR je z pohľadu terorizmu zatiaľ relatívne stabilizované a pokojné, bez bezprostredných rizík a hrozieb. 
Útok na  na bytové domy, lyžiarske stredisko, letnú bobovú dráhu a ZOO, z infraštruktúry na zdroj a rozvod pitnej vody pre obyvateľov mestskej časti
Nakoľko nie je možné vopred špecifikovať priestor ani rozsah ohrozenia, realizácia opatrení sa neplánuje























