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1. Informace o plánu
Plán odezvy orgánů obce Tulešice na vznik mimořádné události (dále jen „plán“) je
zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na
území obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření
na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.
Stěžejní část plánu tvoří dokumenty v příloze „A“ (tzv. operativní část), kde jsou uvedeny
jednotlivé kroky řešení té konkrétní situace, která může v obci nastat s odkazy na další dokumenty, které se nachází v příloze „B“, resp. v příloze „C“ (pomocná část - konkrétní nebo
obecná).

„Plán“ je zpracován v součinnosti s Hasičským záchranným sborem kraje, který poskytl
obci Tulešice metodickou pomoc při zpracování (charakter možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení).
Plán schvaluje starosta obce.

zpracovatel

Jan Rozmahel , starosta obce

adresa

Obecní úřad Tulešice , Tulešice 18 , 67173

kontakt

515 338122, 725656838
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a) „Povinně“ zpracované:

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ
obecný popis
ohrožení
+ dopady
preventivní
opatření
ohrožení
v obci
Tulešice

- k úniku nebezpečné látky může dojít při její přepravě po pozemní komunikaci
(dálnice, silnice), může dojít k úniku kapalné látky do půdy, podzemní nebo povrchové vody, plynné látky do vzduchu (nejnebezpečnější případ z hlediska
ohrožení obyvatel), v krajním případě může být únik doprovázen požárem nebo
výbuchem
- dopady: ohrožení zdraví a životů osob, zvířat, životního prostředí
- nelze stanovit
- podél silnice č.396

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ
obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opatření

ohrožení
v obci

A1

A2

těžko předvídatelný intenzivní déšť s následkem náhlého zaplavení sklepů obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím
apod., eroze na nezpevněných cestách a také polích a zahradách, sesuvů půdy,
protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků.
je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí přívalových dešťů, je třeba o tom
informovat obyvatele obce (systém SMS, rozhlasy, megafony apod.) s doporučením provedení patřičných opatření:
- majitelé vozidel připravit vozidlo k evakuaci nebo ho včas odvézt na bezpečné
místo,
- odvést do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravit si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem …),
- uzavřít přívod vody, plynu a elektrické energie,
- uhasit otevřený oheň v topidlech,
- připravit evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- informovat se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístit,
- přestěhovat majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsnit kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- sledovat zprávy sdělovacích prostředků,
- odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávat v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- řídit se pokyny orgánů obce a záchranářů (zvl. při evakuaci),
- při odchodu z domu zabezpečit vchod a okna.
Dále (pro starosty):
- provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce
- zejména objekty lokalizované v nižších polohách obce a v blízkosti místních
vodních toků a na svazích
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VICHŘICE / TORNÁDA

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opatření

ohrožení
v obci

A3

Vichřice:
- jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území (zvláště častý
v horských oblastech), většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty. Intenzita se udává v metrech za sekundu – vichřice od 25 m/s (90
km/h)
- nebezpečí spočívá kromě výše uvedeného také v možném dlouhodobějším
výpadku el. energie, přerušení dopravních komunikací, apod.
Tornádo:
- jedná se o lokální atmosférický vír s plošným rozsahem v řádu stovek metrů
s velkou intenzitou bouřkové činnosti
- v krátkém časovém období (minuty nebo desítky minut) může napáchat značné
škody na budovách, vegetaci a elektrickém vedení
je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí vichřice / tornáda, je třeba o tom
informovat obyvatele obce (systém SMS, rozhlasy, megafony apod.) s doporučením provedení patřičných opatření:
- zůstat doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet a nevyjíždět
- zkontrolovat uzavření všech oken a dveří
- v blízkosti domu (zahrada) upevnit volně položené předměty (nebo je uschovat,
je-li to možné)
- odvést do bezpečí zvířata
- ukrýt automobil do garáže nebo zaparkovat mimo dosah pádu stromů
- v případě tornáda se nezdržovat u oken a v místnostech těsně pod střechou
- najít si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy
Dále (pro starosty):
- provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce
- může být ohrožena celá obec

POŽÁR (LESNÍ, V OBCI)

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní opatření
ohrožení
v obci

A4

- v obci mohou být nejvíce ohroženy výrobní objekty zařazené do vyšší kategorie
požárního nebezpečí, stodoly s uskladněnou slámou, senem, starší budovy
v horším technickém stavu (zejm. komín a střecha)
- k požárům v krajině (lesní požáry, požáry trávy) dochází především v letních
měsících (extrémní sucho) vlivem blesku, lidské nedbalosti nebo úmyslného zapálení
- dopady: ohrožení zdraví a životů osob, hospodářských i volně žijících zvířat,
majetku, životního prostředí sáláním tepla a zplodinami hoření
dodržovat protipožární předpisy, udržovat budovy a technická zařízení v dobrém
stavu, provádět pravidelné revize a údržbu technických zařízení
- může být ohrožena celá obec

DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

obecný popis
ohrožení
+ dopady

A5

narušení dodávky elektrické energie z důvodu:
- odstavení výroben elektrické energie (elektrárny jaderné, vodní a na fosilní paliva),
- odstavení přenosové a distribuční soustavy – následkem může být rozpad soustavy jako celku tj. i odstavení výroben. Obnova provozu celého systému je složitou záležitostí,
- narušení funkčnosti dispečerského informačního a řídícího systému – kolaps
celého řídícího systém má význam zcela zásadní,
možné přímé následky:
- ohrožení života a zdraví personálu výroben nebo rozvoden el. energie,
- zničení nebo poškození majetku infrastruktury energetiky,
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- přímé poškození životního prostředí ve výrobnách el. energie (zejména na kapalná paliva),
možné velmi rozsáhlé sekundární následky (z nich vyplývají možné důsledky pro
zdraví a život obyvatelstva, životní prostředí, ekonomiku, infrastrukturu):
- havárie radiační, způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky, technické a technologické,
- znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi,
- narušení finančního a devizového hospodářství státu,
- narušení dodávek ropy a ropných produktů, plynu a tepelné energie,
- narušení dodávek potravin, pitné vody, léčiv a zdravotnického materiálu,
- narušení funkčnosti dopravní soustavy, veřejných telekomunikačních vazeb,
veřejných informačních vazeb,
- narušení zákonnosti, panika.
preventivní
opatření
ohrožení
v obci

- nelze stanovit
- celá obec / část

NARUŠENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opatření
ohrožení
v obci

A6

- má obvykle lokální charakter a je zpravidla spojena se vznikem jiné mimořádné
události a jejím sekundárním dopadem např. extrémní dlouhodobá sucha, povodně, výpadky el. energie, technické a technologické havárie, terorismus
- možné následky:
- ohrožení života a zdraví požitím kontaminované pitné vody nebo vody z jiných
neověřených zdrojů a nedostatečné hygieny,
- vznik epidemií nebo hromadných onemocnění,
- zničení nebo poškození majetku vodárenských zařízení,
- poškození cisteren či jiných výdejních zařízení k výdeji pitné vody při možné
panice nebo nepokojích,
- narušení životního prostředí způsobené únikem chemikálií na úpravu vody po
technologické nebo technické havárii a terorismu, diverzi a případné sabotáži,
- ekonomické dopady – narušení nebo zastavení výroby a služeb závislých na
dodávce pitné vody, vysoké náklady na zabezpečení nouzového zásobování
pitnou vodou, rabování u prodejců balené pitné vody,
- panika, narušení zákonnosti, zhoršení psychického stavu obyvatelstva
- nelze stanovit
- celá obec / část
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ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ
obecný popis
ohrožení
+ dopady
preventivní
opatření

A7

- únik nebezpečných látek může nastat u všech objektů, které nebezpečné látky
vyrábí, skladují nebo s nimi jinak manipulují (čerpací stanice PHM, sklady maziv
a paliv, objekty zařazené do skupiny „A“, „B“ dle zákona o prevenci závažných
havárií, resp. objekty s podlimitním množstvím nebezpečné látky
- seznámení obyvatelstva s možností ohrožení (zvlášť nachází-li se ve správním
obvodu obce stacionární zařízení s nebezpečnou látkou – např. chemická zařízení, zimní stadiony, koupaliště, čerpací stanice PHM,, s ohrožením, které
představují a se způsoby chování při vzniku MU

* doplnit odkaz, hrozí-li v obci (A7, A8,….)

PŘIROZENÁ POVODEŇ http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opatření

ohrožení
v obci

A8

povodněmi se rozumí:
- přechodné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody,
- stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně
přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný,
- dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod,
- povodeň může být způsobena táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů,
- katastrofální přímé i nepřímé dopady na celém zasaženém území,
možné přímé následky:
- ohrožení života a zdraví u velkého počtu osob, které nestačily evakuovat,
- zničení nebo silné poškození majetku, budov, infrastruktury na postiženém
území,
- poškození životního prostředí ve velkém rozsahu,
- značné ekonomické ztráty,
možné nepřímé následky:
- psychické problémy zejména u dlouhodobě evakuovaných osob,
- nedostatek pitné vody a vody pro osobní hygienu,
- únik nebezpečných látek do vody a ovzduší a jejich nekontrolované šíření,
- vznik epidemií na postiženém a okolním území – ohrožení života a zdraví osob i
na nepostiženém území,
- nedostatek energií, prostředků a služeb na postiženém i okolním území,
- obtížná obnova životního prostředí,
- náhrada zničených výrobních kapacit a služeb,
- značné sociální dopady
je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí povodně, je třeba o tom informovat obyvatele obce (rozhlasy, megafony apod.) s doporučením provedení patřičných opatření – viz A2 – přívalové deště.
Dále (pro starosty):
- již v případě hrozby vzniku přirozené povodně přijímat dílčí opatření v podobě
výzvy k přípravě obyvatel a právnických osob na evakuaci,
- přijmout předběžná opatření dle zpracovaného povodňového plánu obce (kontrola stavu okolí vodních toků a vodních děl, průběžný monitoring hladin toků)
- provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce
- údolí řeky Rokytné, okolí Tulešického potoka
- rekreační zařízení, chatové oblasti
- údolí řeky Rokytné - rekreační zařízení „U Chatek“
- Celkem ohrožených cca 10 – 30 osob

* doplnit odkaz, hrozí-li v obci (A7, A8,….)
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ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opatření

ohrožení
v obci

A9

- narušení hrází významných vodních děl se vznikem zvláštní povodně (porucha
vodního díla, která může vést až k jeho havárii - protržení nebo nouzové řešení
kritické situace na VD) je z hlediska okamžitého vzniku málo pravděpodobné,
pokud vyloučíme terorizmus a válečný stav. Ve spojitosti s jinými mimořádnými
událostmi narušení hrází však nelze zcela vyloučit. Mezi tyto mimořádné události lze zařadit:
- zemětřesení,
- dlouhotrvající vydatné deště,
- sesuvy půdy,
- technickou poruchu,
- předvídání vzniku této krizové situace je možné v případě nezvládnutelné poruchy VD, zvětšujícího se průsaku a stupňujícího přívalu vody po dlouhotrvajících
srážkách a přívalových deštích,
- možné přímé následky:
- úmrtí a zranění velkého počtu osob (pokud se nestačily včas evakuovat) a jejich obtížné vyhledávání,
- zničení nebo silné poškození veškerého majetku, budov, výrobních kapacit
a infrastruktury na postiženém území,
- rozsáhlé zničení životního prostředí,
- těžké ekonomické ztráty,
- možné nepřímé následky:
- vznik epidemií na postiženém území a tím ohrožení života a zdraví osob,
- nedostatek pitné vody a vody pro osobní hygienu,
- psychická traumata postiženého obyvatelstva,
- nedostatek energií, prostředků a služeb na území souvisejícím, kde je mimo
jiné podstatně zvětšen počet obyvatelstva o obyvatelstvo vyevakuované,
- dlouhodobá obnova životního prostředí, obtížný návrat fauny a flóry,
- náhrady výrobních kapacit
- předběžná opatření proti přelití nebo protržení hrází vodního díla mimo jiné i
včasným snižováním hladin,
- seznámení obyvatelstva s možností ohrožení zvláštní povodně, způsobem varování, způsobem evakuace a se shromaždišti v blízkosti obydlí,
- dílčí opatření v podobě výzvy k přípravě obyvatel a právnických osob na evakuaci již v případě hrozby vzniku zvláštní povodně,
- předběžná opatření ke zvýšení četnosti technicko-bezpečnostního dohledu nad
vodním dílem, ve vybraných parametrech, až k nepřetržitému sledování daného
vodního díla
Dále (pro starosty):
- provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce v místě, které nebude
zvláštní povodní zasaženo
- Vodní nádrž „ Dubňanský rybník“
- Tulešický rybník – hasičská nádrž
- Celkem ohrožených cca 50 osob

* doplnit odkaz, hrozí-li v obci (A7, A8,….)
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DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK TEPLA A PLYNU

obecný popis
ohrožení
+ dopady

A10

Teplo:
narušení dodávky tepla z důvodu:
- narušení výroben a rozvodů tepla v důsledku přírodní pohromy,
- technologické havárie,
- terorismu,
- embarga dodávek základních surovin,
možné přímé následky:
- přímé ohrožení života a zdraví provozního personálu teplárenských soustav a
pracovníků likvidujících následky poškození teplárenských soustav,
- ohrožení života a zdraví obyvatelstva např. v důsledku výbuchu nebo požáru,
- ohrožení zdraví obyvatelstva v důsledku omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie (s ohledem na aktuální roční období),
- zničení nebo poškození majetku teplárenských subjektů,
- riziko znečištění životního prostředí (ovzduší, vody, půdy) ve výrobnách tepelné
energie (především ve výrobnách spalujících kapalná paliva) a úložištích energetických surovin a v jejich bezprostředním okolí,
možné sekundární následky:
- ohrožení zdraví obyvatelstva (riziko vzniku epidemií, narušení dodávek potravin
a pitné vody, narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu, apod.),
- narušení dodávek pro domácnosti – nutnost náhradního ubytování,
- technické a technologické havárie velkého rozsahu,
- vážné narušení produkce některých podniků,
- poškození životního prostředí
Plyn:
narušení dodávky plynu z důvodu:
- narušení transportu plynu v důsledku přírodní pohromy,
- technologické havárie,
- terorismu,
- embarga – dlouhodobé přerušení dodávek,
možné přímé následky:
- přímé ohrožení života a zdraví zaměstnanců plynárenských podniků a pracovníků likvidujících následky poškození plynárenského zařízení,
- zničení nebo poškození majetku plynárenských podniků,
- bez kontaminace životního prostředí,
možné sekundární následky:
- technické a technologické havárie velkého rozsahu,
- vážné narušení produkce některých podniků,
- narušení dodávek tepelné energie velkého rozsahu
- narušení dodávek pro domácnosti – nutnost náhradního ubytování,
- zvýšení nemocnosti obyvatelstva,

preventivní
opatření
ohrožení
v obci

- nelze stanovit
- celá obec / část
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2. Zajištění akceschopnosti
Za zajištění akceschopnosti zodpovídá starosta obce. Pro přípravu a řešení mimořádných událostí je zřízen krizový štáb obce:
funkce

jméno, příjmení

kontakt (MT)

doporučená činnost ve štábu

starosta

Jan Rozmahel

725656838

řídí 1. směnu

místostarosta

Ladislav Vondrák

604585908

řídí 2. směnu

sekretářka / účetní

Marie Budilová

728964144

tajemník KŠ / zapisovatel

velitel SDH

Miloš Chaloupka

732842364

zabezpečuje informování

člen SDH / OS

Jan Pazdera

739389190

zabezpečuje monitoring situace

člen SDH / OS

Lubomír Valda

603249594

zabezpečuje monitoring situace

hostinský

Milan Florián

602512227

zabezpečuje zázemí pro KŠO

Svolání členů krizového štábu obce
Svolání členů krizového štábu zajišťuje pracovník pověřený starostou obce / jinou určenou
osobou /. Jestliže vznikne mimořádná událost, jsou členové svoláni prostřednictvím
mobilního telefonu. Členové krizového štábu jsou povinni mít v pracovní i mimopracovní
době zapnutý mobilní telefon. Členové KŠ se dostaví na určené místo, kde budou seznámeni s charakterem mimořádné události a s úkoly.
Pracoviště krizového štábu obce:
Starosta obce zřizuje pracoviště krizového štábu obce.
Místo pracoviště KŠO: Obecní úřad
Náhradní pracoviště KŠO: Kultůrní dům
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Materiální a technické zabezpečení pracoviště KŠ
PC , Notebook , telefon , tiskárna , internet
Zázemí pro stravování, odpočinek a základní hygienické potřeby
Kulturní dům ,Hospoda pod lípou
Finanční zabezpečení krizových opatření
Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ukládá obcím v § 25
písm. a) mít ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleněn objem finančních prostředků potřebných k zajištění přípravy na krizové situace. Ve výjimečných případech, kdy finanční rezerva na úrovni obce nedostačuje, může se starosta obce obrátit na krajský úřad.

3. Zásady používání plánu
Plán odezvy orgánů obce Tulešice na vznik mimořádné události není označen žádným stupněm utajení. Jedná se však o veřejný dokument, se kterým se mohou seznamovat
pracovníci obecního úřadu, členové krizového štábu obce, příp. další osoby, které určí starosta obce. V potřebném rozsahu se seznamují obyvatelé obce
Plán je uložen v objektu obecního úřadu Tulešice v elektronické a listinné podobě.
V elektronické podobě a listinné je plán uložen u:
-

starosty obce

-

webové stránky obce

V listinné podobě je plán uložen u:
-

starosty obce

-

pracovníka, který je starostou obce pověřen vedením krizové dokumentace
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4. Legislativa
a) Základní:
- Zákon 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
- Vyhláška MV 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS
- Vyhláška MV 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
- Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon)
- NV 462/2000 Sb., k provedení § 27, 28 z č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení
b) Ostatní:
-

Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými NCHL …

-

Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

-

Zákon 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
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5. Povinnosti a oprávnění orgánů obce při přípravě a řešení mimořádných
událostí
§ 15 zákona č. 239/2000 Sb.: Orgány obce (obecní úřad)
Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na
provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.
Obecní úřad při výkonu státní správy za tímto účelem:
a) organizuje přípravu obce na mimořádné události,
b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným
systémem,
c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím,
d) hospodaří s materiálem civilní ochrany,
e) poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,
f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce,
g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci.
K plnění výše uvedených úkolů je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany.
Při zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce povinny postupovat podle zákona o IZS a podle zákona o požární ochraně.
Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného
ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za
tímto účelem organizuje jejich školení.
Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o
umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování
staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.
§ 16 zákona č. 239/2000 Sb.: Starosta obce
Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací:
a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,
b) organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou ORP evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.
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6. Povinnosti a oprávnění orgánů obce při přípravě a řešení krizových situací
§ 21 zákona č. 240/2000 Sb.: Starosta obce
Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány
obce se na této připravenosti podílejí.
Starosta obce dále:
a) za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako
svůj pracovní orgán,
b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách
správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,
c) plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové
situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP,
d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového
řízení určených Ministerstvem vnitra.
V době krizového stavu starosta obce:
a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím
nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil HZS kraje,
b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem,
může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za
tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra,
který může rozhodnutí hejtmana zrušit.
§ 21a zákona č. 240/2000 Sb.: Obecní úřad
Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací:
a) organizuje přípravu obce na krizové situace,
b) poskytuje obecnímu úřadu ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového
plánu ORP,
c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d krizového zákona), pro
kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,
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d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e
krizového zákona), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,
e) se podílí na zajištění veřejného pořádku,
f) plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace a jejich řešení.
Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s
charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení.
Ostatní
Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce,
nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.
Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím
hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.
Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje
obec z obecního rozpočtu.
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Zákonná povinnost informovat své občany o možných nebezpečích a mimořádných událostech a připravit je na ně
Legislativní předpoklady
Z § 25 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o IZS) vyplývá, že
fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své
činnosti při mimořádných událostech.
Z § 31 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen zákon o krizovém řízení)
vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné
informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.
Povinnost poskytovat výše uvedené informace obyvatelstvu a věnovat se preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva je uložena obci následujícími zákony:

Obec
§ 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně:
„v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně výchovnou
činnost“.
Obecní úřad
§ 15 odst. 4 zákona o IZS:
„seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení“.
§ 21 odst. 3 zákona o krizovém řízení:
„seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení“.
Doporučujeme stáhnout si z webu HZS JMK bannery a umístit je na webové stránky Vaší
obce:
projektu „Vaše cesty k bezpečí“. Informační a vzdělávací projekt HZS JMK a partnerů k přípravě veřejnosti na mimořádné události. Vydáno 33 témat z oblasti ochrany
obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občana, 2 kalendáře, 2 příručky
Na webu HZS JMK (www.firebrno.cz/vase-cesty-kbezpeci) naleznete veškeré materiály, které byly v rámci projektu vydány.
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Portálu krizového řízení pro Jihomoravský kraj KRIZPORT. Jedná se o veřejný portál
krizového řízení, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a
aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji

Programu "Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva"
Tento preventivní program je určen pro děti na základních školách v celé České republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti
prevence před požáry a mimořádnými událostmi.
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A1

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ

Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost

provede/zabezpečí

převzít zprávu o vzniku mimořádné události

starosta

ověřit zpětným dotazem

starosta

součinnost

poznámka

??? jak správně nahlásit mimořádnou událost - C1 Nahlášení mimořádné události
Krok 2: VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA, VYROZUMĚNÍ DALŠÍCH SUBJEKTŮ
činnost
varovat obyvatelstvo spuštěním sirény

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

v případě selhání sirény provést varování náhradním
pověřený člen KŠO
způsobem
odvysílat prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci pro
starosta,
obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
pověřený člen KŠO
obyvatelstvu (SITUACE č. 1)
vyrozumění osad a samot (popř. rekreačních míst) podle
pověření členové
kontaktní
stanoveného přehledu - B1 Důležité kontakty
KŠO
osoby
vyrozumění školských zařízení, objektů a organizací ve
pověření členové
kontaktní
správním obvodu obce podle stanovených přehledů - B1
KŠO
osoby
Důležité kontakty
Varování obyvatelstva v obci provést:
a) spuštěním poplachové sirén/y tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“
(tj. kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových
intervalech)
b) vyžádáním spuštění sirény,
ovládané dálkovým ovládáním JSVV, u KOPIS IZS
na tel. čísle 950 640 400 (150, 112)
zazní-li varovný signál, aniž by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím
??? pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamžitě ověří u KOPIS IZS
při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS IZS; při
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS IZS
jaké jsou druhy signálů, co dělat, když se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného signálu C2 Varování obyvatelstva
základní a náhradní prvky varování na území obce - B2 Přehled prvků varování na území obce

Krok 3: SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
činnost
dle vývoje situace a rozhodnutí starosty obce svolat krizový
štáb obce, příp. vybrané pracovníky, kteří se budou podílet na
řešení mimořádné události, na určené místo – kapitola č. 3
základní část

provede/zabezpečí

seznámit se situací a rozdělit úkoly

starosta,
pověřený člen KŠO

provést opatření k zamezení případného vniku nebezpečné
látky do místa působiště krizového štábu

pověřený člen KŠO

??? více o ukrytí – C3 Improvizované ukrytí

starosta,
pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

Krok 4: PROVÉST NEZBYTNÁ OPATŘENÍ
činnost
zamezit svévolnému pohybu osob v nechráněném prostoru
zabezpečit poskytnutí zdravotnické pomoci

provede/zabezpečí
starosta,
pověřené osoby
starosta

provést opatření k zamezení vzniku paniky a nekázně

starosta,
pověřené osoby

v případě potřeby vydávat obyvatelům doplňkové informace a
pokyny

starosta, obsluha
rozhlasového /
jiného zařízení

spolupracovat s policií při regulaci pohybu osob

součinnost

poznámka

zdravotnická
služba
Policie ČR,
pořádkové
hlídky

starosta

Policie ČR

provede/zabezpečí

součinnost
velitel
zásahu

poznámka

součinnost

poznámka

součinnost

poznámka

Krok 5: OBECNĚ
činnost
spolupracovat s velitelem zásahu

starosta

Krok 6: OSTATNÍ
činnost
dle závažnosti situace a rozhodnutí velitele zásahu / starosty
obce provádět další opatření k ochraně obyvatel – zejm.
improvizovaná ochrana, evakuace a krátkodobé nouzové
ubytování
??? více viz krok č. 7 a 8

provede/zabezpečí
pověřené osoby /
členové KŠO

Krok 7: IMPROVIZOVANÁ OCHRANA, EVAKUACE, NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ
činnost
předat rozhodnutí k evakuaci na objekty, organizace a
školská, zdravotní a sociální zařízení ve správním obvodu
obce
vydat prostřednictvím místního rozhlasu pokyny k přípravě na
evakuaci – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu
(SITUACE č. 11a)
mít přehled o osobách, které:
- budou evakuovány
- budou ponechány
organizovat odsun evakuovaného obyvatelstva (pěšky,
dopravní prostředky)

provede/zabezpečí
starosta,
pověření členové
KŠO

vedoucí
organizací

starosta, obsluha
rozhlasu
starosta, pověření
členové KŠO

vedoucí
organizací

pověřené osoby

dopravci

zabezpečení pomoci imobilním občanům a školským,
sociálním a zdravotnickým zařízením

pověřené osoby

vedoucí
škol., soc. a
zdrav.
zařízení

postarat se o děti bez dozoru

pověřené osoby

organizovat pořádkovou službu při nastupování do autobusů

pověřené osoby

vést přehled o evakuaci prováděné soukromými auty

pověření členové
KŠO

včas vydat občanům pokyn k nastoupení do autobusů

starosta

Policie ČR

zabezpečit sběr a vyhodnocení informací o postupu evakuace
na nástupních místech
organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru:
- plnost provedení evakuace, zejména u imobilních osob a
dětí bez dozoru
- uzavření budov, bytů,
- evidence, ukrytí a zabezpečení osob ponechaných v
prostoru
- označení a přehled míst s ponechanými hospodářskými
zvířaty
- střežení prostoru
v příjmové obci zabezpečit v součinnosti s obecním úřadem:
- evidenci obyvatel
- ubytování, stravování, hygienická opatření, zdravotnické a
sociální zabezpečení
- spojení rodin v prostoru umístění

???

starosta, pověření
členové KŠO

starosta, pověření
členové KŠO

starosta, pověření
členové KŠO

Policie ČR

orgány
samosprávy
příjmové
obce,
vedoucí
organizací,
personál
ubyt. zař.,
Policie ČR

Více o improvizované ochraně – C5 Improvizovaná ochrana
Více o evakuaci - C4 Evakuace, evakuační zavazadlo
Vzory k evakuaci – B6 Tiskopisy (bude doplněno)
PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

Krok 8: NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ
činnost
nouzové přežití:
- zabezpečit ubytování, stravování, hygienická opatření,
zdravotnické a sociální zabezpečení

??? PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

provede/zabezpečí

součinnost

starosta

ORP,
PANEL

poznámka

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ

A2

Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O HROZBĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost
převzít zprávu o hrozbě vzniku mimořádné události (sms,
email)
ověřit zpětným dotazem

provede/zabezpečí

součinnost

poznámka

starosta
starosta

??? ČHMÚ bude vydána výstraha o hrozícím nebezpečí (KOPIS zašle starostovi obce sms a email)
Krok 2: VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA, VYROZUMĚNÍ DALŠÍCH SUBJEKTŮ
činnost
varovat obyvatelstvo spuštěním sirény

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

odvysílat prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci pro
starosta,
obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
pověřený člen KŠO
obyvatelstvu (SITUACE č. 4)
v případě selhání sirény provést varování náhradním
pověřený člen KŠO
způsobem
vyrozumění osad a samot (popř. rekreačních míst) podle
pověření členové
kontaktní
stanoveného přehledu - B1 Důležité kontakty
KŠO
osoby
vyrozumění školských zařízení, objektů a organizací ve
pověření členové
kontaktní
správním obvodu obce podle stanovených přehledů - B1
KŠO
osoby
Důležité kontakty
Varování obyvatelstva v obci provést:
a) spuštěním poplachové sirén/y tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ (tj.
kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových
intervalech)
b) vyžádáním spuštění sirény, ovládané dálkovým ovládáním JSVV, u
KOPIS IZS
na tel. čísle 950 640 400 (150, 112)
zazní-li varovný signál, aniž by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím
??? pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamžitě ověří u KOPIS IZS
při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS IZS; při
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS IZS
jaké jsou druhy signálů, co dělat, když se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného signálu C2 Varování obyvatelstva
základní a náhradní prvky varování na území obce - B2 Přehled prvků varování na území obce

Krok 3: SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
činnost
dle rozhodnutí starosty obce svolat krizový štáb obce, příp.
vybrané pracovníky, kteří se budou podílet na řešení
mimořádné události, na určené místo - kapitola č. 3
základní část

provede/zabezpečí

seznámit se situací a rozdělit úkoly

starosta,
pověřený člen KŠO

zabezpečit pracoviště krizového štábu

pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

součinnost
zdravotnická
služba

poznámka

starosta,
pověřený člen KŠO

Krok 4: PROVÉST NEZBYTNÁ OPATŘENÍ
činnost
zabezpečit poskytnutí zdravotnické pomoci

provede/zabezpečí
starosta

provést opatření k zamezení vzniku paniky a nekázně

starosta,
pověřené osoby

v případě potřeby vydávat obyvatelům doplňkové informace
a pokyny

starosta, obsluha
rozhlasového /
jiného zařízení

Policie ČR,
pořádkové
hlídky

Krok 5: OBECNĚ
činnost

provede/zabezpečí

součinnost

spolupracovat s velitelem zásahu

starosta

velitel zásahu

vyzývat právnické a fyzické osoby k poskytnutí potřebné
osobní nebo věcné pomoci – B4 Síly a prostředky
dislokované na území obce

starosta

právnické a
fyzické osoby

poznámka

Krok 6: OSTATNÍ (DLE ZÁVAŽNOSTI SITUACE) – EVAKUACE, NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ
činnost
předat rozhodnutí k evakuaci na objekty, organizace a
školská, zdravotní a sociální zařízení ve správním obvodu
obce
vydat prostřednictvím místního rozhlasu pokyny k přípravě
na evakuaci – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
obyvatelstvu (SITUACE č. 11a)
mít přehled o osobách, které:
- budou evakuovány
- budou ponechány
organizovat odsun evakuovaného obyvatelstva (pěšky,
dopravní prostředky)

provede/zabezpečí
starosta,
pověření členové
KŠO

starosta, pověření
členové KŠO

vedoucí
organizací

pověřené osoby

dopravci

pověřené osoby

postarat se o děti bez dozoru

pověřené osoby

organizovat pořádkovou službu při nastupování do autobusů

určené osoby

vést přehled o evakuaci prováděné soukromými auty

určení členové
štábu

včas vydat občanům pokyn k nastoupení do autobusů

starosta

v příjmové obci zabezpečit v součinnosti s obecním úřadem:
- evidenci obyvatel
- ubytování, stravování, hygienická opatření, zdravotnické
a sociální zabezpečení
- spojení rodin v prostoru umístění

vedoucí
organizací

starosta, obsluha
rozhlasu

zabezpečení pomoci imobilním občanům a školským,
sociálním a zdravotnickým zařízením

zabezpečit sběr a vyhodnocení informací o postupu
evakuace na nástupních místech
organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru:
- plnost provedení evakuace, zejména u imobilních osob a
dětí bez dozoru
- uzavření budov, bytů,
- evidence, ukrytí a zabezpečení osob ponechaných v
prostoru
- označení a přehled míst s ponechanými hospodářskými
zvířaty
- střežení prostoru

součinnost

vedoucí škol.,
soc. a zdrav.
zařízení
Policie ČR

starosta, určení
členové KŠO

starosta, pověření
členové KŠO

starosta, pověření
členové KŠO

Policie ČR

orgány
samosprávy
příjmové
obce,
vedoucí
organizací,

poznámka

personál
ubyt. zař.,
Policie ČR

???

Více o evakuaci v části C4 Evakuace, evakuační zavazadlo
Vzory k evakuaci – B6 Tiskopisy (bude doplněno)
PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

Krok 7: NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ PO POVODNI
činnost
provede/zabezpečí
odvolávání dle vývoje povodňové situace II. a III. SPA,
odvolání SPA se oznamuje povodňovému orgánu obce
povodňová komise
s rozšířenou působností (ten krajskému), správcům toků,
obce
KOPIS HZS kraje
organizace obnovy povodní narušených funkcí zasaženého
území, např. zajištění čerpadel, vysoušečů, pomoc složek starosta, pověření
členové KŠO
dobrovolných hasičů atd.
s provozovateli sítí (voda, plyn, elektřina) na území obce
kontrola funkčnosti zařízení, případně upozornění na
poruchy těchto zařízení
společný podíl s povodňovými orgány sousedních obcí a se
zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek
postižených území
sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
podíl na odstraňování povodňových škod (mimo investiční
akce)
shromažďování materiálů pro vypracování souhrnné zprávy
o povodni
zajišťování náhradního ubytování a stravování osobám
postižených povodní
zpracování souhrnné zprávy o povodni v předepsaném
rozsahu, která se poskytuje do 3 měsíců od ukončení
povodně nadřízenému povodňovému orgánu a správci
povodí
zkompletovat důkazní materiály o rozsahu poškození

??? Na co se zaměřit po povodni – C7 Následná opatření

součinnost

starosta, pověření
členové KŠO

provozovatelé
sítí

povodňová komise
obce

povodňové
orgány
sousedních
obcí, správci
toků

starosta, pověření
členové KŠO
starosta, pověření
členové KŠO
starosta, pověření
členové KŠO
starosta, pověření
členové KŠO
starosta, pověření
členové KŠO
pověřený člen KŠO

PANEL

poznámka

VICHŘICE / TORNÁDA

A3

Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O HROZBĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost
převzít zprávu o hrozbě mimořádné události

provede/zabezpečí

součinnost

poznámka

starosta

??? ČHMÚ bude vydána výstraha o hrozícím nebezpečí (KOPIS zašle starostovi obce sms a email)
Krok 2: VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA
činnost
varovat obyvatelstvo spuštěním sirény

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

v případě selhání sirény provést varování náhradním
pověřený člen KŠO
způsobem
odvysílat prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci pro
starosta,
obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
pověřený člen KŠO
obyvatelstvu (SITUACE č. 2)
Varování obyvatelstva v obci provést:
a) spuštěním poplachové sirén/y tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ (tj.
kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových
intervalech)
b) vyžádáním spuštění sirény, ovládané dálkovým ovládáním JSVV, u
KOPIS IZS
na tel. čísle 950 640 400 (150, 112)
zazní-li varovný signál, aniž by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím
??? pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamžitě ověří u KOPIS IZS
při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS IZS; při
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS IZS
jaké jsou druhy signálů, co dělat, když se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného signálu C2 Varování obyvatelstva
základní a náhradní prvky varování na území obce - B2 Přehled prvků varování na území obce

Krok 3: SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
činnost
dle vývoje situace a rozhodnutí starosty obce svolat krizový
štáb obce, příp. vybrané pracovníky, kteří se budou podílet na
řešení mimořádné události, na určené místo - kapitola č. 3
základní část

provede/zabezpečí

seznámit se situací a rozdělit úkoly

starosta,
pověřený člen KŠO

zabezpečit pracoviště krizového štábu

pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

součinnost
zdravotnická
služba

poznámka

součinnost
velitel
zásahu

poznámka

starosta,
pověřený člen KŠO

Krok 4: PROVÉST NEZBYTNÁ OPATŘENÍ
činnost
zabezpečit poskytnutí zdravotnické pomoci

provede/zabezpečí
starosta

Krok 5: OBECNĚ
činnost
spolupracovat s velitelem zásahu

provede/zabezpečí
starosta

Krok 6: OPATŘENÍ V KONKRÉTNÍCH PŘÍPADECH
činnost
výpadek elektřiny
- kontaktovat energetické pracoviště - B1 Důležité kontakty
rozsáhlé poškození majetku (částečná nebo úplná destrukce
budovy, movitého majetku)
- zkompletovat důkazní materiály o rozsahu poškození

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený pracovník
pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

POŽÁR (LESNÍ, V OBCI)

A4

Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost

provede/zabezpečí

převzít zprávu o vzniku mimořádné události

starosta

ověřit zpětným dotazem

starosta

součinnost

poznámka

??? jak správně nahlásit mimořádnou událost - C1 Nahlášení mimořádné události
Krok 2: VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA
činnost
provede/zabezpečí součinnost poznámka
ohrožuje-li požár přímo obyvatele obce, varovat obyvatelstvo
starosta,
spuštěním sirény
pověřený člen KŠO
v případě selhání sirény provést varování náhradním
pověřený člen KŠO
způsobem
odvysílat prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci pro
starosta,
obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
pověřený člen KŠO
obyvatelstvu (SITUACE č. 9)
Varování obyvatelstva v obci provést:
a) spuštěním poplachové sirén/y tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ (tj.
kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových
intervalech)
vyžádáním spuštění sirény, ovládané dálkovým ovládáním JSVV, u KOPIS IZS
na tel. čísle 950 640 400 (150, 112)
zazní-li varovný signál, aniž by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím
??? pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamžitě ověří u KOPIS IZS
při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS IZS; při
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS IZS
jaké jsou druhy signálů, co dělat, když se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného signálu C2 Varování obyvatelstva
základní a náhradní prvky varování na území obce - B2 Přehled prvků varování na území obce

Krok 3: SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
činnost
dle vývoje situace a rozhodnutí starosty obce svolat krizový
štáb obce, příp. vybrané pracovníky, kteří se budou podílet na
řešení mimořádné události, na určené místo - kapitola č. 3
základní část

provede/zabezpečí

seznámit se situací a rozdělit úkoly

starosta,
pověřený člen KŠO

zabezpečit pracoviště krizového štábu

pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

součinnost

poznámka

součinnost

poznámka

starosta,
pověřený člen KŠO

Krok 4: OBECNĚ
činnost
spolupracovat s velitelem zásahu

provede/zabezpečí
starosta

Krok 5: OSTATNÍ
činnost
dle závažnosti situace a rozhodnutí velitele zásahu / starosty
obce provádět další opatření k ochraně obyvatel – zejm.
evakuace a nouzové přežití

provede/zabezpečí

Krok 6: EVAKUACE, NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ
činnost
předat rozhodnutí k evakuaci na objekty, organizace a
školská, zdravotní a sociální zařízení ve správním obvodu
obce
vydat prostřednictvím místního rozhlasu pokyny k přípravě na
evakuaci – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu
(SITUACE č. 11a)
mít přehled o osobách, které:
- budou evakuovány
- budou ponechány
organizovat odsun evakuovaného obyvatelstva (pěšky,
dopravní prostředky)

provede/zabezpečí
starosta,
pověření členové
KŠO

starosta, pověření
členové KŠO

vedoucí
organizací

pověřené osoby

dopravci

pověřené osoby

postarat se o děti bez dozoru

pověřené osoby

organizovat pořádkovou službu při nastupování do autobusů

určené osoby

vést přehled o evakuaci prováděné soukromými auty

určení členové
štábu

včas vydat občanům pokyn k nastoupení do autobusů

starosta

v příjmové obci zabezpečit v součinnosti s obecním úřadem:
- evidenci obyvatel
- ubytování, stravování, hygienická opatření, zdravotnické a
sociální zabezpečení
- spojení rodin v prostoru umístění
Více o evakuaci - C4 Evakuace, evakuační zavazadlo

??? Vzory k evakuaci – B6 Tiskopisy (bude doplněno)
PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

vedoucí
organizací

starosta, obsluha
rozhlasu

zabezpečení pomoci imobilním občanům a školským,
sociálním a zdravotnickým zařízením

zabezpečit sběr a vyhodnocení informací o postupu evakuace
na nástupních místech
organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru:
- plnost provedení evakuace, zejména u imobilních osob a
dětí bez dozoru
- uzavření budov, bytů,
- evidence, ukrytí a zabezpečení osob ponechaných v
prostoru
- označení a přehled míst s ponechanými hospodářskými
zvířaty
- střežení prostoru

součinnost

vedoucí
škol., soc. a
zdrav.
zařízení
Policie ČR

starosta, určení
členové KŠO

starosta, pověřené
osoby

starosta, pověření
členové KŠO

Policie ČR

orgány
samosprávy
příjmové
obce,
vedoucí
organizací,
personál
ubyt. zař.,
Policie ČR

poznámka

Krok 8: NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ, OSTATNÍ
činnost
nouzové přežití:
- zabezpečit ubytování, stravování, hygienická opatření,
zdravotnické a sociální zabezpečení
zkompletovat důkazní materiály o rozsahu poškození

??? PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

provede/zabezpečí

součinnost

starosta, pověření
členové KŠO

ORP,
PANEL

pověřený člen KŠO

poznámka

A5

DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Krok 1: NAHLÁSIT ZPRÁVU O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost
nahlásit zprávu o vzniku mimořádné události

provede/zabezpečí

součinnost

poznámka

součinnost

poznámka

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený člen KŠO
starosta,
pověřený člen KŠO
starosta,
pověřený člen KŠO
starosta, pověření
členové KŠO

součinnost

poznámka

provede/zabezpečí
starosta,
pověření členové
KŠO

součinnost

starosta

??? jak správně nahlásit mimořádnou událost - C1 Nahlášení mimořádné události
Krok 2: INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA
činnost
odvysílat prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci pro
obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
obyvatelstvu (SITUACE č. 8)

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený člen KŠO

Krok 3: OSTATNÍ
činnost
kontaktovat pracovníky dodavatelů elektřiny – B1 Důležité
kontakty
zjistit předpokládanou délku výpadku elektřiny
v případě výpadku delšího než 24 h., požádat prostř. ORP o
zabezpečení náhradních zdrojů (HOPKS)
je-li předpoklad dlouhodobého výpadku elektřiny (více než 72
hodin), provést evakuaci osob a zabezpečit nouzové přežití

ORP
ORP

Krok 4: EVAKUACE, NOUZOVÉ PŘEŽITÍ
činnost
předat rozhodnutí k evakuaci na objekty, organizace a
školská, zdravotní a sociální zařízení ve správním obvodu
obce
vydat prostřednictvím místního rozhlasu pokyny k přípravě na
evakuaci – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu
(SITUACE č. 11a) – přiměřeně situaci
mít přehled o osobách, které budou evakuovány
organizovat odsun evakuovaného obyvatelstva (pěšky,
dopravní prostředky)

starosta, obsluha
rozhlasu
starosta, pověření
členové KŠO

vedoucí
organizací

pověřené osoby

dopravci

zabezpečení pomoci imobilním občanům a školským,
sociálním a zdravotnickým zařízením

pověřené osoby

postarat se o děti bez dozoru

pověřené osoby

organizovat pořádkovou službu při nastupování do autobusů

určené osoby

vést přehled o evakuaci prováděné soukromými auty

určení členové
štábu

včas vydat občanům pokyn k nastoupení do autobusů

starosta

zabezpečit sběr a vyhodnocení informací o postupu evakuace
na nástupních místech
organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru:
- plnost provedení evakuace, zejména u imobilních osob a
dětí bez dozoru
- uzavření budov, bytů,
- označení a přehled míst s ponechanými hospodářskými

vedoucí
organizací

vedoucí
škol., soc. a
zdrav.
zařízení
Policie ČR

starosta, určení
členové KŠO
starosta, pověřené
osoby

Policie ČR

poznámka

zvířaty
- střežení prostoru
v příjmové obci zabezpečit v součinnosti s obecním úřadem:
- evidenci obyvatel
- ubytování, stravování, hygienická opatření, zdravotnické a
sociální zabezpečení
- spojení rodin v prostoru umístění
Více o evakuaci - C4 Evakuace, evakuační zavazadlo

??? Vzory k evakuaci – B6 Tiskopisy (bude doplněno)
PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

starosta, pověření
členové KŠO

orgány
samosprávy
příjmové
obce,
vedoucí
organizací,
personál
ubyt. zař.,
Policie ČR

NARUŠENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY

A6

Krok 1: NAHLÁSIT ZPRÁVU O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost
nahlásit zprávu o vzniku mimořádné události

provede/zabezpečí

součinnost

poznámka

součinnost

poznámka

součinnost
ORP,
vodárenská
společnost

poznámka

starosta

??? jak správně nahlásit mimořádnou událost - C1 Nahlášení mimořádné události
Krok 2: INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA
činnost
odvysílat prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci pro
obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
obyvatelstvu (SITUACE č. 8)

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený člen KŠO

Krok 3: OSTATNÍ
činnost

provede/zabezpečí

dle vývoje situace zabezpečit nouzové zásobování pitnou
vodou

starosta

při dlouhodobějším narušení dodávek pitné vody zakázat:
- používání vody na zahrádkách a další omezení používání
vody

starosta

A7

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost

provede/zabezpečí

převzít zprávu o vzniku mimořádné události

starosta

ověřit zpětným dotazem

starosta

součinnost

poznámka

??? jak správně nahlásit mimořádnou událost - C1 Nahlášení mimořádné události
Krok 2: VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA, VYROZUMĚNÍ DALŠÍCH SUBJEKTŮ
činnost
varovat obyvatelstvo spuštěním sirény

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

v případě selhání sirény provést varování náhradním
pověřený člen KŠO
způsobem
odvysílat prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci pro
starosta,
obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
pověřený člen KŠO
obyvatelstvu (SITUACE č. 1)
vyrozumění osad a samot (popř. rekreačních míst) podle
pověření členové
kontaktní
stanoveného přehledu - B1 Důležité kontakty
KŠO
osoby
vyrozumění školských zařízení, objektů a organizací ve
pověření členové
kontaktní
správním obvodu obce podle stanovených přehledů - B1
KŠO
osoby
Důležité kontakty
Varování obyvatelstva v obci provést:
a) spuštěním poplachové sirén/y tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ (tj.
kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových
intervalech)
b) vyžádáním spuštění sirény, ovládané dálkovým ovládáním JSVV, u
KOPIS IZS
na tel. čísle 950 640 400 (150, 112)
zazní-li varovný signál, aniž by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím
??? pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamžitě ověří u KOPIS IZS
při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS IZS; při
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS IZS
jaké jsou druhy signálů, co dělat, když se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného signálu C2 Varování obyvatelstva
základní a náhradní prvky varování na území obce - B2 Přehled prvků varování na území obce

Krok 3: SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
činnost
dle vývoje situace a rozhodnutí starosty obce svolat krizový
štáb obce, příp. vybrané pracovníky, kteří se budou podílet na
řešení mimořádné události, na určené místo - kapitola č. 3
základní část

provede/zabezpečí

seznámit se situací a rozdělit úkoly

starosta,
pověřený člen KŠO

provést opatření k zamezení případného vniku nebezpečné
látky do místa působiště krizového štábu

pověřený člen KŠO

??? více o ukrytí – C3 Improvizované ukrytí

starosta,
pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

Krok 4: PROVÉST NEZBYTNÁ OPATŘENÍ
činnost
zamezit svévolnému pohybu osob v nechráněném prostoru
zabezpečit poskytnutí zdravotnické pomoci

provede/zabezpečí
starosta,
pověřené osoby
starosta

provést opatření k zamezení vzniku paniky a nekázně

starosta,
pověřené osoby

v případě potřeby vydávat obyvatelům doplňkové informace a
pokyny

starosta, obsluha
rozhlasového /
jiného zařízení

spolupracovat s policií při regulaci pohybu osob

součinnost

poznámka

zdravotnická
služba
Policie ČR,
pořádkové
hlídky

starosta

Policie ČR

provede/zabezpečí

součinnost
velitel
zásahu

poznámka

součinnost

poznámka

součinnost

poznámka

Krok 5: OBECNĚ
činnost
spolupracovat s velitelem zásahu

starosta

Krok 6: OSTATNÍ
činnost
dle závažnosti situace a rozhodnutí velitele zásahu/starosty
obce provádět další opatření k ochraně obyvatel – zejm.
improvizovaná ochrana, evakuace a krátkodobé nouzové
ubytování

provede/zabezpečí
pověřené osoby /
členové KŠO

Krok 7: IMPROVIZOVANÁ OCHRANA, EVAKUACE, NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ
činnost
předat rozhodnutí k evakuaci na objekty, organizace a
školská, zdravotní a sociální zařízení ve správním obvodu
obce
vydat prostřednictvím místního rozhlasu pokyny k přípravě na
evakuaci – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu
(SITUACE č. 11a)
mít přehled o osobách, které:
- budou evakuovány
- budou ponechány
organizovat odsun evakuovaného obyvatelstva (pěšky,
dopravní prostředky)

provede/zabezpečí
starosta,
pověření členové
KŠO

vedoucí
organizací

starosta, obsluha
rozhlasu
starosta, pověření
členové KŠO

vedoucí
organizací

pověřené osoby

dopravci

zabezpečení pomoci imobilním občanům a školským,
sociálním a zdravotnickým zařízením

pověřené osoby

vedoucí
škol., soc. a
zdrav.
zařízení

postarat se o děti bez dozoru

pověřené osoby

organizovat pořádkovou službu při nastupování do autobusů

pověřené osoby

vést přehled o evakuaci prováděné soukromými auty

pověření členové
KŠO

včas vydat občanům pokyn k nastoupení do autobusů

starosta

zabezpečit sběr a vyhodnocení informací o postupu evakuace
na nástupních místech

starosta, určení
členové KŠO

Policie ČR

organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru:
- plnost provedení evakuace, zejména u imobilních osob a
dětí bez dozoru
- uzavření budov, bytů,
- evidence, ukrytí a zabezpečení osob ponechaných v
prostoru
- označení a přehled míst s ponechanými hospodářskými
zvířaty
- střežení prostoru
v příjmové obci zabezpečit v součinnosti s obecním úřadem:
- evidenci obyvatel
- ubytování, stravování, hygienická opatření, zdravotnické a
sociální zabezpečení
- spojení rodin v prostoru umístění

???

starosta, pověření
členové KŠO

starosta, pověření
členové KŠO

Policie ČR

orgány
samosprávy
příjmové
obce,
vedoucí
organizací,
personál
ubyt. zař.,
Policie ČR

Více o improvizované ochraně – C5 Improvizovaná ochrana
Více o evakuaci - C4 Evakuace, evakuační zavazadlo
Vzory k evakuaci – B6 Tiskopisy (bude doplněno)
PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

Krok 8: NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ
činnost
nouzové přežití:
- zabezpečit ubytování, stravování, hygienická opatření,
zdravotnické a sociální zabezpečení

??? PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

provede/zabezpečí

součinnost

starosta

ORP,
PANEL

poznámka

PŘIROZENÁ POVODEŇ

A8

Je-li vypracován povodňový plán obce, postupovat dle něj!
Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O HROZBĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost
převzít zprávu o hrozbě vzniku mimořádné události (sms,
email)
ověřit zpětným dotazem

provede/zabezpečí

součinnost

poznámka

starosta
starosta

??? ČHMÚ bude vydána výstraha o hrozícím nebezpečí (KOPIS zašle starostovi obce sms a email)
Krok 2: VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA, VYROZUMĚNÍ DALŠÍCH SUBJEKTŮ
činnost
VAROVAT POSTIŽENÉ OBLASTI MOTORIZOVANÝMI
SPOJKAMI-OBLASTI LEŽÍ V ÚDOLÍCH POD ÚROVNÍ
OBCE

provede/zabezpečí

varovat obyvatelstvo spuštěním sirény

starosta,
pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

starosta,
pověřený člen KŠO

odvysílat prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci pro
starosta,
obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
pověřený člen KŠO
obyvatelstvu (SITUACE č. 3)
v případě selhání sirény provést varování náhradním
pověřený člen KŠO
způsobem
vyrozumění osad a samot (popř. rekreačních míst) podle
pověření členové
kontaktní
stanoveného přehledu - B1 Důležité kontakty
KŠO
osoby
vyrozumění školských zařízení, objektů a organizací ve
pověření členové
kontaktní
správním obvodu obce podle stanovených přehledů - B1
KŠO
osoby
Důležité kontakty
Varování obyvatelstva v obci provést:
a) spuštěním poplachové sirén/y tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ (tj.
kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových
intervalech)
b) vyžádáním spuštění sirény, ovládané dálkovým ovládáním JSVV, u
KOPIS IZS
na tel. čísle 950 640 400 (150, 112)
zazní-li varovný signál, aniž by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím
??? pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamžitě ověří u KOPIS IZS
při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS IZS; při
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS IZS
jaké jsou druhy signálů, co dělat, když se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného signálu C2 Varování obyvatelstva
základní a náhradní prvky varování na území obce - B2 Přehled prvků varování na území obce

Krok 3: SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
činnost
dle rozhodnutí starosty obce svolat krizový štáb obce, příp.
vybrané pracovníky, kteří se budou podílet na řešení
mimořádné události, na určené místo - kapitola č. 3 základní
část

provede/zabezpečí

seznámit se situací a rozdělit úkoly

starosta,
pověřený člen KŠO

zabezpečit pracoviště krizového štábu

pověřený člen KŠO

starosta,
pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

Krok 4: PROVÉST NEZBYTNÁ OPATŘENÍ
činnost
zabezpečit poskytnutí zdravotnické pomoci

provede/zabezpečí
starosta

provést opatření k zamezení vzniku paniky a nekázně

starosta,
pověřené osoby

v případě potřeby vydávat obyvatelům doplňkové informace a
pokyny

starosta, obsluha
rozhlasového /
jiného zařízení

součinnost
zdravotnická
služba
Policie ČR,
pořádkové
hlídky

poznámka

součinnost
velitel
zásahu
právnické a
fyzické
osoby

poznámka

Krok 5: OBECNĚ
činnost

provede/zabezpečí

spolupracovat s velitelem zásahu

starosta

vyzývat právnické a fyzické osoby k poskytnutí potřebné
osobní nebo věcné pomoci - B1 Důležité kontakty

starosta

??? Žádost k poskytnutí osobní / věcné pomoci a potvrzení o vykonání této činnosti viz č. B6 Tiskopisy
Krok 6: OSTATNÍ (DLE ZÁVAŽNOSTI SITUACE) – EVAKUACE, NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ
činnost
předat rozhodnutí k evakuaci na objekty, organizace a
školská, zdravotní a sociální zařízení ve správním obvodu
obce
vydat prostřednictvím místního rozhlasu pokyny k přípravě na
evakuaci – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu
(SITUACE č. 11a)
mít přehled o osobách, které:
- budou evakuovány
- budou ponechány
organizovat odsun evakuovaného obyvatelstva (pěšky,
dopravní prostředky)

provede/zabezpečí
starosta,
pověření členové
KŠO

vedoucí
organizací

starosta, obsluha
rozhlasu
starosta, pověření
členové KŠO

vedoucí
organizací

pověřené osoby

dopravci

zabezpečení pomoci imobilním občanům a školským,
sociálním a zdravotnickým zařízením

pověřené osoby

postarat se o děti bez dozoru

pověřené osoby

organizovat pořádkovou službu při nastupování do autobusů

určené osoby

vést přehled o evakuaci prováděné soukromými auty

určení členové
štábu

včas vydat občanům pokyn k nastoupení do autobusů

starosta

zabezpečit sběr a vyhodnocení informací o postupu evakuace
na nástupních místech
organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru:
- plnost provedení evakuace, zejména u imobilních osob a
dětí bez dozoru
- uzavření budov, bytů,
- evidence, ukrytí a zabezpečení osob ponechaných v
prostoru
- označení a přehled míst s ponechanými hospodářskými

součinnost

vedoucí
škol., soc. a
zdrav.
zařízení
Policie ČR

starosta, určení
členové KŠO

starosta, pověřené
osoby

Policie ČR

poznámka

zvířaty
- střežení prostoru
v příjmové obci zabezpečit v součinnosti s obecním úřadem:
- evidenci obyvatel
- ubytování, stravování, hygienická opatření, zdravotnické a
sociální zabezpečení
- spojení rodin v prostoru umístění

starosta, pověření
členové KŠO

orgány
samosprávy
příjmové
obce,
vedoucí
organizací,
personál
ubyt. zař.,
Policie ČR

Více o evakuaci v části C4 Evakuace, evakuační zavazadlo

??? Vzory k evakuaci – B6 Tiskopisy (bude doplněno)
PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

Krok 7: NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ PO POVODNI
činnost
provede/zabezpečí
odvolávání dle vývoje povodňové situace II. a III. SPA,
odvolání SPA se oznamuje povodňovému orgánu obce
povodňová komise
s rozšířenou působností (ten krajskému), správcům toků,
obce
KOPIS HZS kraje
organizace obnovy povodní narušených funkcí zasaženého
území, např. zajištění čerpadel, vysoušečů, pomoc složek starosta, pověření
členové KŠO
dobrovolných hasičů atd.
s provozovateli sítí (voda, plyn, elektřina) na území obce
kontrola funkčnosti zařízení, případně upozornění na
poruchy těchto zařízení
společný podíl s povodňovými orgány sousedních obcí a se
zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek
postižených území
sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
podíl na odstraňování povodňových škod (mimo investiční
akce)
shromažďování materiálů pro vypracování souhrnné zprávy
o povodni
zajišťování náhradního ubytování a stravování osobám
postižených povodní
zpracování souhrnné zprávy o povodni v předepsaném
rozsahu, která se poskytuje do 3 měsíců od ukončení
povodně nadřízenému povodňovému orgánu a správci
povodí
zkompletovat důkazní materiály o rozsahu poškození

??? Na co se zaměřit po povodni – C7 Následná opatření

součinnost

starosta, pověření
členové KŠO

provozovatelé
sítí

povodňová komise
obce

povodňové
orgány
sousedních
obcí, správci
toků

starosta, pověření
členové KŠO
starosta, pověření
členové KŠO
starosta, pověření
členové KŠO
starosta, pověření
členové KŠO
starosta, pověření
členové KŠO
pověřený člen KŠO

PANEL

poznámka

ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ

A9

Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O HROZBĚ VZNIKU / VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost

provede/zabezpečí

převzít zprávu o hrozbě vzniku / vzniku mimořádné události

starosta

ověřit zpětným dotazem

starosta

součinnost

poznámka

??? jak správně nahlásit mimořádnou událost - C1 Nahlášení mimořádné události
Krok 2: VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA, VYROZUMĚNÍ DALŠÍCH SUBJEKTŮ
činnost
Hrozí-li vznik zvláštní povodně:
- VAROVAT POSTIŽENÉ OBLASTI MOTORIZOVANÝMI
SPOJKAMI-OBLASTI LEŽÍ V ÚDOLÍCH POD OBCÍ
- varovat obyvatelstvo spuštěním sirény
- odvysílat prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci
pro obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
obyvatelstvu (SITUACE 5) ; další postup viz krok č. 6
Vznikla-li zvláštní povodeň:
a) obec, kam průlomová vlna dorazí za méně než 2 hodiny
od protržení hráze
- VAROVAT POSTIŽENÉ OBLASTI MOTORIZOVANÝMI
SPOJKAMI-OBLASTI LEŽÍ V ÚDOLÍCH POD OBCÍ
- varovat obyvatelstvo spuštěním sirény odvysílat
prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci pro
obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
obyvatelstvu (SITUACE č. 6a)

provede/zabezpečí

součinnost

poznámka

starosta,
pověřený člen KŠO

starosta,
pověřený člen KŠO

b) obec, kam průlomová vlna dorazí za více než 2 hodiny od
protržení hráze
- VAROVAT POSTIŽENÉ OBLASTI MOTORIZOVANÝMI
SPOJKAMI-OBLASTI LEŽÍ V ÚDOLÍCH POD OBCÍ
- varovat obyvatelstvo spuštěním sirény
- odvysílat prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci
pro obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
obyvatelstvu (SITUACE č. 6b)
v případě selhání sirény provést varování náhradním
pověřený člen KŠO
způsobem
vyrozumění osad a samot (popř. rekreačních míst) podle
pověření členové
kontaktní
stanoveného přehledu - B1 Důležité kontakty
KŠO
osoby
vyrozumění školských zařízení, objektů a organizací ve
pověření členové
kontaktní
správním obvodu obce podle stanovených přehledů - B1
KŠO
osoby
Důležité kontakty
Varování obyvatelstva v obci provést:
a) spuštěním poplachové sirén/y tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ (tj.
kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových
intervalech)
b) vyžádáním spuštění sirény, ovládané dálkovým ovládáním JSVV, u KOPIS IZS na tel. čísle 950 640
400 (150, 112)
???
zazní-li varovný signál, aniž by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím
pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamžitě ověří u KOPIS IZS
při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS IZS; při
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS IZS

jaké jsou druhy signálů, co dělat, když se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného signálu C2 Varování obyvatelstva
základní a náhradní prvky varování na území obce - B2 Přehled prvků varování na území obce

Krok 3: SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
činnost
dle rozhodnutí starosty obce svolat krizový štáb obce, příp.
vybrané pracovníky, kteří se budou podílet na řešení
mimořádné události, na určené místo - kapitola č. 3 základní
část

provede/zabezpečí

seznámit se situací a rozdělit úkoly

starosta,
pověřený člen KŠO

zabezpečit pracoviště krizového štábu

pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

součinnost
zdravotnická
služba
Policie ČR,
pořádkové
hlídky

poznámka

součinnost
velitel
zásahu
právnické a
fyzické
osoby

poznámka

součinnost

poznámka

starosta,
pověřený člen KŠO

Krok 4: PROVÉST NEZBYTNÁ OPATŘENÍ
činnost
zabezpečit poskytnutí zdravotnické pomoci

provede/zabezpečí
starosta

provést opatření k zamezení vzniku paniky a nekázně

starosta,
pověřené osoby

v případě potřeby vydávat obyvatelům doplňkové informace a
pokyny

starosta, obsluha
rozhlasového /
jiného zařízení

???
Krok 5: OBECNĚ
činnost

provede/zabezpečí

spolupracovat s velitelem zásahu

starosta

vyzývat právnické a fyzické osoby k poskytnutí potřebné
osobní nebo věcné pomoci - B1 Důležité kontakty

starosta

???
Krok 6: ROZHODNUTÍ O PROVEDENÍ EVAKUACE, NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ
činnost
předat rozhodnutí k evakuaci na objekty, organizace a
školská, zdravotní a sociální zařízení ve správním obvodu
obce
vydat prostřednictvím místního rozhlasu opakovaně pokyny k
přípravě na evakuaci (nebyl-li již pokyn k evakuaci sdělen) –
B3 Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu (SITUACE č.
11a)
mít přehled o osobách, které:
- budou evakuovány
- budou ponechány
organizovat odsun evakuovaného obyvatelstva (pěšky,
dopravní prostředky)
zabezpečení pomoci imobilním občanům a školským,
sociálním a zdravotnickým zařízením

provede/zabezpečí
starosta,
pověření členové
KŠO

vedoucí
organizací

starosta, obsluha
rozhlasu
starosta, pověření
členové KŠO

vedoucí
organizací

pověřené osoby

dopravci

pověřené osoby

vedoucí
škol., soc. a

zdrav.
zařízení
postarat se o děti bez dozoru

pověřené osoby

organizovat pořádkovou službu při nastupování do autobusů

určené osoby

vést přehled o evakuaci prováděné soukromými auty

určení členové
štábu

včas vydat občanům pokyn k nastoupení do autobusů

starosta

zabezpečit sběr a vyhodnocení informací o postupu evakuace
na nástupních místech
organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru:
- plnost provedení evakuace, zejména u imobilních osob a
dětí bez dozoru
- uzavření budov, bytů,
- evidence, ukrytí a zabezpečení osob ponechaných v
prostoru
- označení a přehled míst s ponechanými hospodářskými
zvířaty
- střežení prostoru
v příjmové obci zabezpečit v součinnosti s obecním úřadem:
evidenci obyvatel
ubytování, stravování, hygienická opatření, zdravotnické a
sociální zabezpečení
spojení rodin v prostoru umístění

Policie ČR

starosta, určení
členové KŠO

starosta, pověření
členové KŠO

starosta, pověření
členové KŠO

Policie ČR

orgány
samosprávy
příjmové
obce,
vedoucí
organizací,
personál
ubyt. zař.,
Policie ČR

Více o evakuaci v části C4 Evakuace, evakuační zavazadlo

??? Vzory k evakuaci – B6 Tiskopisy (bude doplněno)
PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

Krok 7: NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ PO POVODNI
činnost
provede/zabezpečí
odvolávání dle vývoje povodňové situace II. a III. SPA,
odvolání SPA se oznamuje povodňovému orgánu obce
povodňová komise
s rozšířenou působností (ten krajskému), správcům toků,
obce
KOPIS HZS kraje
organizace obnovy povodní narušených funkcí zasaženého
území, např. zajištění čerpadel, vysoušečů, pomoc složek starosta, pověření
členové KŠO
dobrovolných hasičů atd.
s provozovateli sítí (voda, plyn, elektřina) na území obce
kontrola funkčnosti zařízení, případně upozornění na
poruchy těchto zařízení
společný podíl s povodňovými orgány sousedních obcí a se
zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek
postižených území
sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
podíl na odstraňování povodňových škod (mimo investiční

součinnost

starosta, pověření
členové KŠO

provozovatelé
sítí

povodňová komise
obce

povodňové
orgány
sousedních
obcí, správci
toků

starosta, pověření
členové KŠO
starosta, pověření
členové KŠO

poznámka

akce)
shromažďování materiálů pro vypracování souhrnné zprávy
o povodni
zajišťování náhradního ubytování a stravování osobám
postižených povodní
zpracování souhrnné zprávy o povodni v předepsaném
rozsahu, která se poskytuje do 3 měsíců od ukončení
povodně nadřízenému povodňovému orgánu a správci
povodí
zkompletovat důkazní materiály o rozsahu poškození

??? Na co se zaměřit po povodni – C7 Následná opatření

starosta, pověření
členové KŠO
starosta, pověření
členové KŠO
starosta, pověření
členové KŠO
pověřený člen KŠO

PANEL

A10

DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK TEPLA A PLYNU

Krok 1: NAHLÁSIT ZPRÁVU O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost
nahlásit zprávu o vzniku mimořádné události

provede/zabezpečí

součinnost

poznámka

součinnost

poznámka

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený pracovník
starosta,
pověřený pracovník
starosta,
pověřený pracovník
starosta, pověření
členové KŠO

součinnost

poznámka

provede/zabezpečí
starosta,
pověření členové
KŠO

součinnost

starosta

??? jak správně nahlásit mimořádnou událost - C1 Nahlášení mimořádné události
Krok 2: INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA
činnost
odvysílat prostřednictvím rozhlasu připravenou informaci pro
obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv
obyvatelstvu (SITUACE č. 8)

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený člen KŠO

Krok 3: OSTATNÍ
činnost
kontaktovat dodavatele tepla / plynu – B1 Důležité kontakty
zjistit předpokládanou délku výpadku tepla / plynu
v případě výpadku delšího než 24 h., požádat prostř. ORP o
zabezpečení náhradních zdrojů (HOPKS)
je-li předpoklad dlouhodobého výpadku plynu / tepla (více než
72 hodin), provést evakuaci osob a zabezpečit nouzové přežití

ORP
ORP

Krok 4: EVAKUACE, NOUZOVÉ PŘEŽITÍ
činnost
předat rozhodnutí k evakuaci na objekty, organizace a
školská, zdravotní a sociální zařízení ve správním obvodu
obce
vydat prostřednictvím místního rozhlasu pokyny k přípravě na
evakuaci – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu
(SITUACE č. 11a) – přiměřeně situaci
mít přehled o osobách, které budou evakuovány
organizovat odsun evakuovaného obyvatelstva (pěšky,
dopravní prostředky)

starosta, obsluha
rozhlasu
starosta, pověření
členové KŠO

vedoucí
organizací

pověřené osoby

dopravci

zabezpečení pomoci imobilním občanům a školským,
sociálním a zdravotnickým zařízením

pověřené osoby

postarat se o děti bez dozoru

pověřené osoby

organizovat pořádkovou službu při nastupování do autobusů

určené osoby

vést přehled o evakuaci prováděné soukromými auty

určení členové
štábu

včas vydat občanům pokyn k nastoupení do autobusů

starosta

zabezpečit sběr a vyhodnocení informací o postupu evakuace
na nástupních místech
organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru:
- plnost provedení evakuace, zejména u imobilních osob a
dětí bez dozoru
- uzavření budov, bytů,
- označení a přehled míst s ponechanými hospodářskými

vedoucí
organizací

vedoucí
škol., soc. a
zdrav.
zařízení
Policie ČR

starosta, určení
členové KŠO
starosta, pověřené
osoby

Policie ČR

poznámka

zvířaty
- střežení prostoru
v příjmové obci zabezpečit v součinnosti s obecním úřadem:
- evidenci obyvatel
- ubytování, stravování, hygienická opatření, zdravotnické a
sociální zabezpečení
- spojení rodin v prostoru umístění
Více o evakuaci - C4 Evakuace, evakuační zavazadlo

??? Vzory k evakuaci – B6 Tiskopisy (bude doplněno)
PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

starosta, pověření
členové KŠO

orgány
samosprávy
příjmové
obce,
vedoucí
organizací,
personál
ubyt. zař.,
Policie ČR

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

B1

Krizový štáb obce – viz PLÁN – základní část, kap. 3: Zajištění akceschopnosti, str. 10

Složky integrovaného záchranného systému
složka IZS
Hasičský záchranný sbor JMK
Zdravotnická záchranná služba
Policie ČR
PANEL NNO JMK
(humanitární a psychosociální
pomoc, dodávka stravy a nápojů
při mimořádných událostech)

tel. spojení
150, 112, 950 640 400*
155
158

poznámka
KOPIS, *operační důstojník

vyžádat prostřednictvím
velitele zásahu nebo KOPIS
950 640 400
vyžádat prostřednictvím
velitele zásahu nebo KOPIS
950 640 400

Armáda ČR

Pozor - zpohotovení a dojezd – v řádu desítek hodin!

Havarijní a pohotovostní služby
subjekt
E-On
Vodárenská , a.s.
Plynárenská RWE
Lékařská služba první pomoci Tišnov

telefon
800 225 577
549 410 203
1239
549 410 330

poznámka
Elektřina – dispečink - poruchy
Voda - dispečink
Plyn - dispečink
Nemocnice

mobil

Ohrožující subjekty (čerpací stanice PHM, objekty nakládající s nebezpečnou látkou)
ohrožující subjekt
Statek Tulešice

druh ohrožení
Nadzemní zásobník
pohonných hmot

adresa
Tulešice

kontaktní osoba

mobil

pevná linka

Ing.Aleš Pokorný

Subjekty, které je nutné vyrozumět při mimořádné události
subjekt
Zemědělská výroba
Oulehlův Mlýn
Kuchyňkův Mlýn
Podskalský Mlýn

kontaktní osoba
Aleš Pokorný
Jiří Kopeček
Radek Nedopil
Petr Němec

funkce
ředitel
majitel
majitel
majitel

mobil

pevná linka

Čím je ohrožen
vichřice, tornádo
povodeň
povodeň
povodeň

Subjekty, které mohou poskytnout síly a prostředky pro řešení mimořádné události
– viz část B4 Síly a prostředky dislokované na území obce

1

PŘEHLED PRVKŮ VAROVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE

B2

Přehled sirén na území obce
umístění sirény

majitel objektu

Hasičská zbrojnice

Obec Tulešice

Obecní úřad Tulešice

Obec Tulešice

umístění tlačítka
lokálního ovládání
Zvenku vpravo pod ochranným
sklem
dálkově

dálkové ovládání
(ANO / NE)
ano
ano

Přehled náhradních prostředků varování
náhradní prostředek varování
druh
umístění
Místní rozhlas
Obecní úřad

funkce
starosta
účetní

Motorizované
spojky

SMS

vykonavatel
jméno
Jan Rozmahel
Marie Budilová

kontakt
725656838

převzetí výzvy
(kdo, čas)

Členové KŠ

Obecní úřad

starosta

Jan Pazdera
Lubomír Valda
Jan Rozmahel

725656838

1

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

B3

č.

situace

str.

1

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO
ZAŘÍZENÍ

x

2

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE /TORNÁDA

x

3

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘIROZENÉ POVODNĚ

x

4

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ

x

5

HROZBA VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

x

6

VZNIK ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

x

7

SILNIČNÍ / ŽELEZNIČNÍ NEHODA

x

8

NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY / TEPLA / PLYNU / PITNÉ VODY

x

9

POŽÁR LESNÍ / V OBCI

x

10

RADIAČNÍ HAVÁRIE

x

11

MOŽNÝ TEXT INFORMACE PRO OBYVATELSTVO PŘI VYHLÁŠENÍ
EVAKUACE

x

1

SITUACE 1
ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO
ZAŘÍZENÍ
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Dnes ve ……. hodin došlo k úniku druh nebezpečné látky z objektu ……….. / při její-jeho přepravě na
………(ulici-silnici-dálnici-železnici). Událostí jsou ohroženy tyto prostoty:……... Jsou prováděna
opatření ke snížení následků.
Řiďte se těmito pokyny:
- nacházíte-li se v blízkosti vzniku mimořádné události, ihned se vzdalte ve směru kolmém na směr
větru a ukryjte se v nejbližší budově,
- při úniku z ohroženého prostoru si chraňte zejména dýchací cesty (použijte kapesník, příp. jinou
látku, máte-li možnost, navlhčete ji vodou),
- pokud jste v budovách, uzavřete a utěsněte okna, dveře a všechny ventilační otvory, vypněte
všechna ventilační zařízení,
- v případě zdravotních potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc,
- pomozte ve vašem okolí starým a nemocným spoluobčanům, postarejte se o děti bez dozoru,
- uzavřete domácí zvířata,
- ohrožený prostor bude označen a střežen policií,
- mějte zapnutý radiopřijímač s naladěnou stanicí rádio:………, frekvence ………., věnujte pozornost i
místnímu rozhlasu a rozhlasovým vozům, okna neotvírejte, zachovávejte klid, rozvahu a kázeň,
nevycházejte z budov,
- řiďte se výhradně pokyny orgánů obce a záchranářů.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 2
REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE / TORNÁDA
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Českým hydrometeorologickým ústavem byla vydána výstraha pro území Jihomoravského kraje
s možností vzniku vichřice-tornáda. Může dojít k výpadkům elektrického proudu, poranění osob
letícími předměty či poškození majetku.
V případě, že vichřice / tornádo zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny:
- zůstaňte doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházejte ani nevyjíždějte,
- zkontrolujte uzavření všech oken a dveří,
- v blízkosti domu (na zahradě) upevněte nebo uschovejte volně položené předměty,
- odveďte do bezpečí zvířata,
- odvezte do garáže, příp. jiného krytého místa automobil,
- držte se dál od oken a nezdržujte se v místnostech těsně pod střechou,
- najděte si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 3
REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘIROZENÉ POVODNĚ
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Pokračující vydatné dešťové srážky i předpověď počasí na nejbližší období vytváří reálné nebezpečí
záplavy části obce v okolí řeky Rokytné. Ohroženy jsou lokality ……. V případě, že povodeň zasáhne
naši obec, řiďte se těmito pokyny:
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem),
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro
přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon
s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího
mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními
údaji,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- o reálné možnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat.
Občané části obce, která není ohrožena povodní, mohou pomoci zejména se zabezpečovacími
pracemi (plnění pytlů s pískem / jiná činnost). Jste-li zdravotně způsobilí a chcete-li pomoci, hlaste se
na obecním úřadě . Děkujeme.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 4
REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Českým hydrometeorologickým ústavem byla vydána výstraha pro území Jihomoravského kraje
s možností vzniku přívalového deště. Hrozí zaplavení zejména níže položených objektů a budov
v blízkosti vody.
V případě, že přívalový déšť zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny:
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem),
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro
přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon
s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího
mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními
údaji,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- o reálné možnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 5
HROZBA VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Z důvodu vydatných dešťových srážek hrozí reálné nebezpečí narušení vodního díla „Dubňanský
rybník“ s možností protržení hráze a vzniku průlomové vlny. Buďte patřičně připraveni a řiďte se
zejména těmito pokyny:
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro
přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon
s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího
mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními
údaji.
Dále:
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- buďte připraveni na možnou evakuaci!!!
V případě protržení hráze budete neprodleně varováni poplachovou sirénou (kolísavý tón sirény po
dobu 140 s) / SMS. Další pokyny budou bezprostředně následovat.
Pomine-li hrozba vzniku zvláštní povodně, budeme vás informovat.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
OBCE POD VODNÍM DÍLEM, KDE HROZÍ PŘÍCHOD PRŮLOMOVÉ VLNY DO 2 HODIN,
BUDOU EVAKUOVÁNY AUTOMATICKY JIŽ PŘI HROZBĚ VZNIKU ZVLÁŠTNÍ
POVODNĚ!!!
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SITUACE 6
VZNIK ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ
a) PRŮLOMOVÁ VLNA DORAZÍ DO OBCE ZA MÉNĚ NEŽ 2 HODINY OD PROTRŽENÍ HRÁZE
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Dnes ve …… hodin došlo na vodním díle „Dubňanský rybník“ k havárii, která má za následek vznik
zvláštní povodně. Předpokládaný příchod průlomové vlny na území obce je za …….. Hrozí zatopení
spodní části obce. Řiďte se těmito pokyny:
- vezměte si nejnutnější věci a co nejrychleji opusťte ohrožený prostor,
- pomozte také osobám se sníženou pohyblivostí,
- dostavte se do k Obecnímu úřadu
- Další potřebné informace Vám budou sděleny na místě.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!

SITUACE 7
SILNIČNÍ / ŽELEZNIČNÍ NEHODA
Vážení občané,
věnujte pozornost následující zprávě.
Dnes ve …… došlo k hromadné silniční nehodě-železniční nehodě na …………………. Žádáme Vás,
abyste se nepřibližovali k místu nehody. Jsou zde prováděny záchranné práce. Děkujeme za
pochopení.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 8
NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY / TEPLA / PLYNU / PITNÉ VODY
Vážení občané,
věnujte pozornost následující zprávě.
Z důvodu ………. došlo k narušení dodávky elektřiny-tepla-plynu-pitné vody …….. Jsou prováděny
práce na zajištění obnovy dodávky. Zachovejte prosím strpení. V případě potřeby Vás budeme dále
informovat. Děkujeme za pochopení.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!

SITUACE 9
POŽÁR LESNÍ / V OBCI
Vážení občané,
věnujte pozornost následující zprávě.

Dnes v ……….. došlo ke vzniku požáru kde……... Hasičský záchranný sbor provádí opatření
k zamezení šíření požáru. I přesto však není vyloučeno rozšíření požáru do obytné části obce.
Vyzýváme vás, abyste se nepřibližovali k místu požáru. Z důvodu zplodin vzniklých při hoření uzavřete
okna a nevětrejte. Bude-li třeba evakuace, budeme vás včas informovat. Děkujeme za pochopení.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 10
RADIAČNÍ HAVÁRIE
a) OBEC V ZHP JE DUKOVANY
Vážení občané,
věnujte, prosím, pozornost následující mimořádné závažné zprávě.
V objektu Jaderné elektrárny Dukovany byla vyhlášena mimořádná událost třetího stupně, radiační
havárie. Pracovníci jaderné elektrárny pracují na odstranění havárie a průběžně vyhodnocují radiační
situaci. Jsou prováděna všechna dostupná opatření k minimalizaci úniku radioaktivních látek.
Zachovejte klid a řiďte se těmito pokyny:
- ukryjte se do obytných budov, soustřeďte všechny právě přítomné osoby nejlépe do střední,
případně suterénní, místnosti s minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů,
- nemáte-li tuto možnost, zvolte místnost s okny a dveřmi na straně odvrácené od elektrárny, ani tam
se však nezdržujte u oken,
- uzavřete a utěsněte okna, dveře, uzavřete všechny ventilační otvory, vypněte větrací, klimatizační
zařízení a uhaste oheň v kamnech a jiných spalovacích zařízeních,
- požijte neprodleně jednu dávku jodidu draselného v souladu s příbalovým letákem v tomto
dávkování:
- novorozenci do jednoho měsíce věku podat 1/4 tablety
- kojenci a děti do tří let dostanou 1/2 tablety
- děti ve stáří od tří do dvanácti let požijí 1 celou tabletu
- mladiství starší dvanácti let a dospělí požijí 2 tablety.
- k požití další dávky, bude-li to situace vyžadovat, budete opět vyzváni místním rozhlasem.

Další informace, pokyny a instrukce budou sdělovány Českým rozhlasem na stanicích ČRo - 1
Radiožurnál, ČRo – 2 Praha a Českou televizí na okruhu ČT1. Proto nepřelaďujte ani nevypínejte váš
rozhlasový nebo televizní přijímač. Důležité informace budou také předávány prostřednictvím místních
rozhlasů v obcích v okolí jaderné elektrárny.
Ve vlastním zájmu dodržujte všechny pokyny orgánů obce a orgánů krizového řízení.
Bližší informace o opatřeních, omezeních a postupech v havarijní situaci najdete v příručce pro
ochranu obyvatelstva pro případ vzniku radiační havárie, kterou jste již obdrželi. Naleznete v ní
důležité informace o opatřeních, omezeních a postupech platných pro tuto mimořádnou situaci.
Do obdržení další informace neopouštějte ve vlastním zájmu úkryt.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 11
MOŽNÝ TEXT INFORMACE PRO OBYVATELSTVO PŘI VYHLÁŠENÍ
EVAKUACE
a) OBECNĚ
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Z důvodu zhoršení …………..bylo rozhodnuto o provedení evakuace.
K přípravě a provedení evakuace vydávám tyto pokyny:
Evakuace bude provedena z části obce-prostoru ohraničeného …………..
Evakuaci podléhá veškeré obyvatelstvo z tohoto prostoru. Všichni občané zde bydlící se dostaví s
evakuačním zavazadlem do ……. hodin k budově obecního úřadu.
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro
přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon
s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího
mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními
údaji,
- občané, kteří se přemístí do místa ubytování mimo naši obec vlastním vozidlem, oznámí tuto
skutečnost na obecní úřad do …… hodin,
- domácí mazlíčky je možno vzít s sebou, ostatní zvířata – máte-li čas – odveďte do bezpečí a
zabezpečte krmivem a vodou; v opačném případě vypusťte,
- před opuštěním obydlí uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče mimo
chladničky a mrazničky (v případě povodně i tyto spotřebiče), uzavřete přívod vody a plynu (v
případě povodně i elektřinu), ověřte situaci u sousedů, uzamkněte byt a s evakuačním zavazadlem
se dostavte na obecní úřad.
(V případě úniku nebezpečné látky doplnit navíc: Při překonávání zamořeného prostoru použijte
prostředky improvizované ochrany).
- v případě potřeby poskytněte pomoc nemocným a starším spoluobčanům. Pozornost věnujte i
dětem bez dozoru,
- s problémy, spojenými s evakuací, které nemůžete vyřešit vlastními silami, se obraťte na obecní
úřad (Jan Rozmahel, telefon: 725656838).

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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b) V PŘÍPADĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V JE DUKOVANY
Vážení občané,
v souvislosti s vývojem radiační situace po havárii na jaderné elektrárně Dukovany bylo v zájmu
ochrany zdraví obyvatelstva nadřízenými orgány státní správy rozhodnuto obec-město evakuovat.
Evakuace bude zahájena dne doplnit v čas hodin. Bude provedena pod vedením obecního-městského
úřadu po trase doplnit do obce určené starostou obce, kde se spojíte se svými rodinnými příslušníky.
Řiďte se těmito pokyny:
- připravte si neprodleně evakuační zavazadla,
- domácí mazlíčky (psi, kočky a drobné zvířectvo) vezměte s sebou, ostatní domácí zvířata uzavřete
a opatřete zásobou nezamořeného krmiva a vody na 2 – 3 dny. Tam, kde jsou ponechána domácí
zvířata, vyplňte připravený lístek, který upevněte na venkovní dveře,
- v průběhu evakuace poskytujte pomoc osamělým, starým nebo nemocným spoluobčanům a
postarejte se o děti bez dozoru,
- kde zůstávají v bytech osoby upoutané na lůžko nebo z jakýchkoli důvodů neschopné vlastního
pohybu, upevněte na vnější straně okna nebo na venkovní dveře bílý ručník nebo prostěradlo tak,
aby bylo vidět z ulice,
- před odchodem z budov uhaste oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledničky a
mrazáky), hlavní uzávěr vody a plynu, hlavní vypínač elektřiny nevypínejte,
- po výzvě k nasednutí do přistavených dopravních prostředků nasaďte dětem i sobě improvizované
roušky k ochraně dýchacích cest, čepice, rukavice, igelitové návleky na obuv a ruce, pláštěnky do
deště s nasazenou kapucí nebo jiné ochranné prostředky, které máte k dispozici,
- vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a budovu (kromě přístupu k hospodářskému
zvířectvu) a podle pokynů pořádkových orgánů zaujměte místo v

přistaveném dopravním

prostředku,
- pořádkové orgány upozorněte na osoby neschopné vlastního pohybu ponechané v bytech,
- v případě, že máte v bezprostřední blízkosti místa Vašeho ukrytí k dispozici soukromé vozidlo,
můžete jej použít k evakuaci za předpokladu, že je vozidlo v dobrém technickém stavu a zásoby
pohonných hmot v nádrži vystačí na 80 – 100 km jízdy,
- vezměte podle možnosti s sebou sousedy nebo spolupracovníky,
- před zahájením jízdy vypněte (uzavřete) veškerou ventilaci vnitřního prostoru vozidla,
- přesunout se musíte po vyhrazené trase!!!,
- před odjezdem nahlaste obecnímu úřadu místo svého nového ubytování
- v případě, že jste toto před odjezdem nestihli, nahlaste místo nového ubytování v přijímacím
středisku v příjmové obci,
- ve vlastním zájmu se zdržujte v nechráněném prostoru co nejkratší dobu,
- počínejte si klidně, rozvážně a rychle,
- po celou dobu přípravy a provedení evakuace se důsledně řiďte pokyny obecního (městského)
úřadu, orgánů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a evakuačních orgánů.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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B4

SÍLY A PROSTŘEDKY DISLOKOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCE

ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS (viz B1 Důležité kontakty)
složka
Požární stanice Moravský Krumlov

dislokace - adresa

tel. spojení

Palackého 73

950 646 162

Školní 163
Široká 16
Lubomír Valda

974 641 650
546 439 400
603249594

PČR Moravský Krumlov
Nemocnice Ivančice
SDH Tulešice – starosta SDH

poznámka

DALŠÍ VYUŽITELNÉ SÍLY A PROSTŘEDKY
jméno, příjmení / firma
Valdastav s.r.o.

adresa
Tulešice 4

tel. spojení
603249594

druh prostředku
Stavební technika

množství

1

NOUZOVÉ PŘEŽITÍ

B5

Ubytovací kapacity (hotely, penziony, ubytovny, rekreační zařízení, školy, jiná obec, apod.)
druh zařízení
Kulturní dům
Hospoda pod Lípou
Obecní úřad – zasedací místnost

kapacita
110
50
40
1

kontaktní osoba
Jan Rozmahel
Jan Rozmahel
.Jan Rozmahel

adresa
Tulešice 65
Tulešice 65
Tulešice 18

tel. spojení
725656838
725656838
725656838

Stravovací kapacity (hotely, restaurace, školní a závodní vývařovny, apod.)
druh zařízení
Hospoda pod Lípou

kapacita
100

adresa
Tulešice 65

kontaktní osoba
Milan Florián

tel. spojení

množství

poznámka
Zajistí KŠ obce

Nouzové zdroje pitné vody
subjekt
Soukromé studny
VAS TŘEBÍČ

adresa

tel. spojení

Celá obec
Celá obec

Nouzové základní služby obyvatelstvu
služba
Prodejna potravin a smíš.zboží

organizace/subjekt
Jednota Moravský Krumlov

tel. spojení

poznámka

1

B6

TISKOPISY
Bude doplněno po vypracování nových vzorů, které budou součástí směrnice MV
ke krizovým štábům (v současné době je projednávána).
Součástí by měly být např.:
- Potvrzení o poskytnutí osobní / věcné pomoci
- Seznam evakuovaných osob
- a další…

1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI

B7

adresa OÚ
Tulešice 18

telefon
515338122

fax
--------------

email

starosta
Ing.Lubomír Katolický
U/N
neuvolněný
Jestliže N – kontakt na
zaměstnavatele *
Název firmy *

adresa bydliště
Tulešice 28

telefon

mobil
725656838

email

adresa firmy

telefon

fax

email

místostarosta
Ladislav Vondrák

adresa bydliště
Tulešice 84

telefon

mobil
604585908

email

obec
web

Lažánky
www.obec-tulesice.cz

outulesice@tiscali.cz
outulesice@tiscali.cz

ČEZ a.s.
outulesice@tiscali.cz

v případě, že je starosta uvolněný, nevyplňovat

1. Geografické údaje

obec, místní část, osada

Rozloha k.ú

Zastavěné území

km2

km2

7,29

0,068317

Tulešice

Obec leží cca. 10 km západně od Moravského Krumlova a nachází se necelých 40 km na sever od
Znojma.

2. Demografické údaje
obec, místní část, osada

celkový počet

Tulešice

201

3. Významné subjekty / objekty nacházející se na území obce
Státní správa a samospráva
subjekt / objekt
Obecní úřad Tulešice

adresa
Tulešice 18

telefonní spojení
515338122

poznámka

adresa

telefonní spojení

poznámka
1x Týdně

Zdravotnická zařízení
subjekt / objekt
Lékařská ordinace

Tulešice 65

1

4. Popis infrastruktury
Silniční doprava
Obec leží na silnici č 396 - Rouchovany, Vémyslice . Dále leží mezi obcemi Horní a Dolní Dubňany,
Rešice , Čermákovice a Vémyslice ,

Technická infrastruktura (teplo, plyn, elektřina, ropa, pitná voda, ČOV, kanalizace)
Zásobování vodou:
Skupinový vodovod VAS Třebíč. Vodní zdroj v oblasti Vranovská přehrada
Zásobování elektrickou energií:
Tulešice jsou napojeny venkovním vedením 22kV a jsou napájeny dvěma samostatnými okruhy s
trafostanicemi
Zásobování plynem:
STL rozvod obcí Tulešice je v obci na VTL plynovod Vémyslice - Rouchovany. Regulační stanice
VTL/STL je umístěna v k.Tulešice u výjezdu z obce směr Horní Dubňany 20m v pravo za obcí. Obec
Tulešice je kompletně plynofikována STL rozvodem a domovními přípojkami.
Kanalizace :
Obec má rozdělenou kanalizaci na splaškovou a dešťovou. Dešťová je odkanalizována sítí pro
dešťové a povrchové vody s vyústěním do potoka. Splašková kanalizace je odkanalizovaná do ČOV

Telekomunikace
Obec je kabelizována, telefonní síť pro Tulešice je však díky mobilním operátorům minimálně využita

2
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