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Aktualizace:

A.

DOKUMENTACE OBCE

Tento dokument vychází z Havarijního a Krizového plánu Kraje Vysočina a
krizových plánů ORP. Je dokumentem starosty obce k řešení mimořádných
událostí a krizových situací a vyhlášení krizových stavů (zákon 239/2000 Sb., o IZS,
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních
pro krizové stavy).

Mimořádnou událostí (MU) se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností
člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní
prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Krizová situace - jestliže MU dosáhne takových rozměrů, že předurčené zdroje postiženého
územního celku k jejímu řešení nestačí, je třeba použít nadstandardních opatření státu vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný
stav).

Orgány obce/starosta obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a krizové
situace ve svém správním obvodu – podílí se na záchranných a likvidačních pracích a na
ochraně obyvatelstva.

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování,
evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany
života, zdraví a majetku.

SLOŽENÍ „Komise obce k řešení MU a KS“ – „KMU“

1.

Předsedou je vždy starosta obce.
Členy jsou zpravidla: zástupce obce, zástupce SDH, zástupce školy, zástupce místní
organizace/firmy apod.
Funkce v
komisi

Příslušnost
k organizaci (obec,
SDH, firma apod.)

Jméno, Příjmení

Kontakt

předseda

Roman Čálek

obec

606154016

tajemník

Jakub Vavřička

obec

728278462

člen

Milada Prosová

obec

606907978

člen

Jaroslav Ostatnický

SDH

737383827

člen

Ing.Bohumil Doležal

SDH

603357876

člen
člen

2.

DEMOGRAFIE A INFRASTRUKTURA OBCE

Přehled demografie dotčené obce
Název obce
Šlapanov

obyvatelstvo

z toho

celkem

muži

ženy

107

51

43

Okrouhlík

8

4

4

Radinov
Obec celkem:

5

1

2

119

56

49

Název sídelní jednotky:
Chrtníč
Samoty/usedlosti:

děti a mládež
12

Přehled zdravotně postižených osob (tělesně, mentálně) a osob vyžadující zvláštní
péči (senioři apod.)
jméno a příjmení

adresa

druh postižení

2
14

Veřejné a sociální služby
obecní úřad/
organizace/spolky apod.

kontakt

Roman Čálek
606154016

OÚ

ZaLP, pomoc při evakuaci, doprava osob DA
9místný, obsluha EC

Jaroslav
Ostatnický
737383827
Bohumil
Doležal
603357876

JSDH

SDH

možnosti poskytované služby pro ochranu
obyvatelstva a nouzové přežití obce
Varování, informování obyv., zajištění EVA,
zabezpečení chodu EVA střediska, zabezpečení
veřejného pořádku, nouzového přežití obce nouzové dodávky vody, apod.

zabezpečení veřejného pořádku v obci, při
evakuaci….

Místa s větším počtem shromažďování osob:
zařízení

Kulturní dům

adresa

Chrtníč 52

Školská zařízení

poskytovaná
služba/kapacita

kontakt

606154016

žáci

120

učitelé

Celkem

NE

Sociální zařízení
/zdravotnická zařízení

NE

Náhradní zdroje elektrické energie

klienti

doprovod

Celkem

vlastník

kontakt

OÚ

Specifikace/výkon

606154016
737383827

2 x 2,5 KW

Zásobování vodou obce/nouzové zásobování obyvatelstva vodou
veřejný vodovod/ obecní
vrty/vodojemy

vlastník

náhradní způsob dodávek vody/ dodavatel

Zásobování cisternou- VAK Havlíčkův Brod

NE
ČOV

NE

Průmysl a zemědělství
Přehled firem, právnických a podnikajících fyzických osob (PaPFO) na území obce
název firmy

adresa+kontakt

předmět podnikání

počet zaměstnanců

ZOD Habry
Radinov a.s.
Truhlářství
Ostatnický

Sportovní 452
Chrtníč 38

Zemědělská činnost
Zemědělská činnost

15
1

Chrtníč 64

Truhlářská výroba

2

Přehled objektů skladujících a nakládajících s nebezpečnou látkou, s možným vznikem
požárů /únikem toxických látek
název firmy

druh nebezpečné látky

množství v tunách

NE

Přehled chovů hospodářských zvířat
druh hospodářských zvířat

skot
skot

majitel/ firma

ZOD Habry
Radinov a.s.

počet kusů

400
100

Přehled sil a prostředků (SaP) v obci využitelných k odstranění následků
mimořádné události (obec, firmy, JSDH…..)

název firmy/organizace/fy
zické osoby
ZOD Habry

druh techniky/druh
služby/osobní pomoci
Čelní nakladače, traktory,
nákladní vozidla

počet

kontaktní osoba/telefon

Obec Chrtníč

606154016

Matoušek Richard

Dopravní automobil 9 míst,
elektrocentrála 2x , kalová
čerpadla
Traktor s čelním nakladačem

SDH Chrtníč

Požární technika, kalová
čerpadla

737383827

602415703

737383827

Složky ŽP
složka

lokalita

vlastník

kontakt

vlastník

kontakt

chráněná území
rozsáhlé lesní porosty

Významné kulturní památky
památka

adresa

NE

Silniční/železniční komunikace
silnice/žel.
číslo
I/38

ADR/RID

mezi obcemi
z

do

Golčv Jeníkov Leština/Habry

Problematické úseky –
sníh/námraza/padající stromy apod.

ano/ne
zimní kalamity

Přehled vodních toků, nádrží, které mohou způsobit záplavy
vodní tok, nádrž

ohrožené firmy/počet osob

Potok Radinovka

---

ohrožené obytné domy
/počet osob
4/10

Požární zdroje vody
Rybník, nádrž/
nadzemní hydranty

Umístění, vlastník, objem
V centru obce u silnice, přístup po zpevněné komunikaci, objem 800m3,
vlastník obec
přístup po zpevněné komunikaci, objem 15000m3, vlastník obec

Požární nádrž
Rybník nad vsí

3.

OCHRANA OBYVATELSTVA

Varování a informování
Způsob varování a informování v obci, sídelních jednotkách, rekreačních
lokalitách apod. v katastru obce
Obec/sídelní
jednotka
Chrtníč
Chrtníč
Chrtníč
Chrtníč
Okrouhlík,
Radinov

Ukrytí

ovládání
Způsob varování
dálkové
zvolený náhradní způsob
siréna/rozhlas, umístění z KOPIS HZS
všemi dostupnými prostředky
/OÚ/ruční
siréna na HZ
ručně
Rozhlas, ruční siréna, megafon
rozhlas

ručně

zvon na HZ

ručně

-

-

Megafon, telefonicky, spojky

Megafon, telefon, spojky

Současné možnosti spočívají pouze v přirozených ochranných vlastnostech budov – vyšší
patra budov s uzavřením otvorů při haváriích s únikem nebezpečných látek, sklepní
prostory pro havárie radiační, a letecké útoky v době válečného stavu.

Přesto orgány obce ze zákona zajišťuje ukrytí obyvatelstva!!!

Možnosti improvizovaného/
provizorního ukrytí v obci
Soukromé obytné budovy
vícepodlažní
Budovy v majetku obce:
KD, ZŠ, HZ,OÚ apod.

Počet budov
podsklepené: 0
bez sklepení:5
celkem:
5

32osob
32osob

1

90 osob

Obyvatelstvo celkem: 119

Poznámka

Kapacita
ukrytí

122osob

Vhodné jsou pouze vícepodlažní
budovy, dočasné ukrytí pro osoby
bez možnosti ukrytí v soukromí!!

obec dokáže zabezpečit ukrytí pro 120
osob

Evakuace
Způsoby evakuace (EVA) obce
Samovolná EVA - je neřízená, občan jedná z vlastního rozhodnutí, evakuuje se vlastními
silami.
Řízená EVA - řídí ji orgány obce v koordinaci se složkami IZS, probíhá buď formou
samoevakuace (vlastními vozidly)/nebo zajištěnými prostředky hromadné dopravy.

Prostory a zařízení v obci a okolí vytipované pro zabezpečení nouzového
ubytování a stravování obyvatelstva/evakuační středisko.
Vhodné jsou zařízení v majetku obce, školy, kulturní domy, sportovní zařízení, ubytovací a
rekreační zařízení apod.
obec/místní část
Chrtníč

organizace/adresa
Chrtníč 52

kapacita
vyvař.
ubytov.
50

kontakt/telefon

50

Zajištění EVA mimo katastr obce
Místo pro shromáždění obyvatel k evakuaci lze předem vytipovat, vždy je však třeba se
přizpůsobit stávajícím podmínkám (typ havárie, směr vanutí větru apod.)

obec/místní část

vytipované místo
shromažďování v obci a
přistavení autobusů

dopravní zabezpečení EVA
dopravce/technika/kontakt

Doporučený postup pro starostu obce při organizování evakuace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vydat pokyn o rozhodnutí k evakuaci, postupně informovat o zahájení evakuace a
způsobu provádění evakuace;
předat rozhodnutí k evakuaci vedení firem, organizací, školských, sociálních a
zdravotních zařízení v obci apod.;
zabezpečit evidenci osob k evakuaci, nouzovému ubytování;
mít přehled o osobách, které budou ponechány v evakuovaném prostoru (záchranné a
likvidační práce);
zabezpečit evakuaci osob vyžadujících zvláštní péči (imobilní osoby, osamělí senioři,
matky s dětmi apod.);
mít přehled lokalit s ponechanými hospodářskými zvířaty;
mít přehled o osobách, které k evakuaci využijí vlastní dopravní prostředek,
organizovat dopravní zabezpečení evakuace (hromadná doprava);
s příslušným časovým předstihem vydat občanům pokyn k zahájení evakuace, stanovit
místo (shromaždiště) a čas nástupu (autobusy apod.);
dohlížet na průběh evakuace, zabezpečit sběr a vyhodnocování informací o postupu
evakuace;
dohlížet na veřejný pořádek, zamezit panice,
organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru;
zabezpečit činnost evakuačního střediska,
v místech nouzového ubytování zabezpečit:
- evidenci obyvatel a organizaci vyhledávání chybějících osob;
- ubytování, stravování, hygienu, zdravotnické a sociální zabezpečení;
- slučování rodin

Vzorový text hlášení k provedení evakuace obyvatelstva
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Z důvodu zhoršení doplnit bylo rozhodnuto o provedení evakuace.
K přípravě a provedení evakuace vydávám tyto pokyny:
Evakuace bude provedena z části obce-prostoru ohraničeného doplnit.
Evakuaci podléhá veškeré obyvatelstvo z tohoto prostoru. Všichni občané zde bydlící se
dostaví s evakuačním zavazadlem do čas hodin k budově obecního úřadu-jinam doplnit.
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, případně přenosný rozhlasový přijímač a náhradní baterie.
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.

Domácí mazlíčky je/není možno vzít s sebou, zabezpečte je krmivem a vodou; hospodářské
zvířectvo ponechte ve stájích - v opačném případě je 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), uzamkněte byt.
(V případě úniku nebezpečné látky doplnit navíc: Při překonávání zamořeného prostoru
použijte prostředky improvizované ochrany)!!
Ověřte situaci u sousedů, 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 (kontaktní osoba doplnit, telefon doplnit).

B. POVINNOSTI OBECNÍCH ÚŘADŮ/STAROSTŮ OBCE při
zvládání mimořádných událostí/ krizových situací
1.

Druhy mimořádných událostí stanovených v okrese Havlíčkův Brod,
které svým rozsahem a závažností mohou vyvolat krizové situace:

Riziko vysoké:
11 krizových rizik, které spadají do oblasti přípravy na řešení krizových situací a jsou
rozpracovány v typových plánech krizových plánů ORP:

1. Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
2. Extrémní dlouhodobé sucho
3. Extrémní vítr
4. Přirozená povodeň
5. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
6. Narušení dodávek plynu velkého rozsahu
7. Epidemie - hromadné nákazy osob
8. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
9. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
10. Zvláštní povodeň
11. Migrační vlna

Riziko střední:
1. Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
2. Radiační havárie
3. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
4. Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení
5. Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
6. Námraza
7. Přívalová povodeň
8. Požár v zástavbě a v průmyslu
9. Výbuch v zástavbě a v průmyslu
10. Závažná nehoda v silniční dopravě
11. Požár v přírodě
12. Epizootie - hromadné nákazy zvířat
13. Závažná nehoda v drážní dopravě
14. Vydatné srážky
15. Sněhová kalamita
16. Výskyt extrémně vysoké teploty
17. Únik nebezpečné chemické látky při přepravě
18. Narušení dodávek tepla velkého rozsahu
19. Výskyt extrémně nízké teploty
20. Tornádo
21. Epifytie - hromadné nákazy polních kultur
22. Závažná nehoda v letecké dopravě
23. Krupobití
24. Nález nevybuchlé munice
25. Narušování zákonnosti velkého rozsahu
26. Požár v tunelu
27. Náledí a ledovka
28. Mlhy

Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Záchranné a likvidační práce (ZaLP) a ochrana obyvatelstva (OOb) při řešení mimořádné události

Hlavní složky IZS:
HZS ČR, PČR, ZZS
Provádění záchranných
a likvidačních prací
(ZaLP) a ochrana
obyvatelstva (OOb)

Orgány obce:
Zajišťují připravenost
obce na MU.
Podílejí se na ZaLP
(JSDH obce) ochraně
obyvatelstva (§15,16).

Řešení mimořádné
události (MU)
Nasazení sil a
prostředků složek IZS:
Dle dokumentace složek IZS Požární poplachový plán
kraje,
-Havarijní plán kraje, vnější
havarijní plán (Čepro,
Primagas Baštínov),
- havarijní karty

Nástroje starosty obce:
JSDH, KMU obce = komise
pro řešení MU.
Dokumentace obce pro
MU/KS.
Oprávnění vyzvat
právnické a fyzické osoby
k poskytnutí osobní/věcné
pomoci.
Vyžádání pomoci od ORP.

Ochrana obyvatelstva:
Varování a informování, evakuace,
ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva.

Ukrytí
Varování a informování
Sirény (rotační,
elektronické), místní
informační systémy (BOR)
- s možností dálkového
ovládání z KOPIS HZS.
Rozesílání hromadných SMS
(program Kubík apod.).
Výstražné zvukové zařízení
na vozidlech JSDH.
Megafony, zvoničky ….

Evakuace
Krátkodobá v obci: využití
možností ubytování a stravování
(školy, tělocvičny, multifunkční
obecní domy, ubytovny apod.)
Mimo obec:
Samoevakuace x EVA
plánovaná/řízená orgány obce.
Probíhá v koordinaci s hasiči do
míst nouzového ubytování a
stravování (evakuační středisko,
seznamy evakuovaných,
dopravní zabezpečení, EVA
trasy...)

Improvizovaným
způsobem
Přirozené ochranné
vlastnosti budov - zpravidla
vyšší patra, odvrácená strana
od místa MU, místnosti
uzavřít, utěsnit.

•Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Hlavní složky
IZS:
HZS ČR, PČR,
ZZS kraje

Regulační
opatření zboží
v obchodní síti,
doprava….

Státní hmotné rezervy
(pohotovostní zásoby,
humanitární pomoc).
KŠ/KMU obce žádá
prostřednictvím KŠ
ORP.

Řešení krizové
situace

Ostatní složky IZS
armáda,
zdravotnictví
havarijní služby….

Zapojení orgánů KŘ
vláda-premiér+ministři
ministerstva a jiné ÚSÚ
kraj -hejtman
obec-starosta

Soukromé firmy (PaPFO)
poskytují nezbytné
dodávky (služby, výrobky,
technika).
Plán nezbytných dodávek

Občané
omezení práv,
svobod
respektovat nařízení
orgánů KŘ, pracovní
a věcná výpomoc.

Obecní úřad/starosta §20-22
zajišťuje plnění stanovených
krizových opatření - k tomu
vydává nařízení obce.
Organizuje ochranu
obyvatelstva a chod obce
v podmínkách nouzového
přežití.

Vláda/hejtman /starosta
ORP - nařízení a zajištění
tzv. krizových opatření.

Vyhlášení krizových stavů:
stav nebezpečí/hejtman
nouzový stav/vláda
stav ohrožení státu/ parlament
válečný stav/parlament

Krizové stavy:
1. Stav nebezpečí je vyhlašován hejtmanem kraje pro území kraje nebo jeho část. Doba trvání stavu
nebezpečí je nejvýše 30 dnů (lze prodloužit jen se souhlasem vlády).
2. Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR pro celý stát nebo omezené území. Doba trvání nouzového
stavu je nejvýše 30 dnů (lze prodloužit jen se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).
Může dojít k omezení práv a svobod občanů.
3. Stav ohrožení státu vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády pro celý stát nebo omezené území v
případech, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost nebo územní celistvost státu anebo jeho
demokratické základy. Doba trvání v tomto případě není nijak omezena. Může dojít k omezení práv
a svobod občanů.
4. Válečný stav - souvisí s obranou ČR před vnějším napadením.

Pravomoci a povinnosti obce při přípravě a řešení MU a krizových situací
! Nejbližším partnerem pro starostu obce je příslušný starosta ORP, kterého v případě

potřeby žádá o pomoc při řešení MU nebo krizových situací a jehož pokyny se řídí!

Starosta obce dle § 21 odst. 3, krizového zákona:
• Zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím
nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil HZS kraje.
Např. obecním rozhlasem, informováním na webových stránkách obce, ve spolupráci s médii, pomocí
sociálních sítí; osobní informování např. zaměstnancem úřadu apod. HZS využívá systém dálkového
ovládání sirén a obecních rozhlasů.

• Organizuje evakuaci z ohroženého území.
Evakuace obyvatelstva je krizovým opatřením, jež je nařízeno vládou/hejtmanem. Dojde-li k nařízení
evakuace i pro území obce nebo její části, starosta obce je oprávněn, resp. povinen nařídit a organizovat
evakuaci osob z ohroženého území obce; (za pomoci hejtmana, složek IZS) zajistit prostory, kam bude
evakuace osob provedena, potřebné vybavení a prostředky apod.

• Organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití.
Zahrnuje zejména nouzové ubytování, nouzové zásobování potravinami, nouzové zásobování pitnou
vodou, nouzové základní služby obyvatelstvu, nouzové dodávky energií, organizování humanitární
pomoci.

• Zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
Operativní řešení jednotlivých aktuálních problémů, zajišťování technických prostředků, organizování
výpomoci osob pomáhajících se zmírňováním či odstraněním následků.

• 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.

V době nepřítomnosti nebo v době kdy nevykonává starosta funkci, ho zastupuje místostarosta, kterého
určí zastupitelstvo obce. O tomto stavu informuje hejtmana.
Až v případě, kdy úkoly stanovené KriZ. neplní ani starosta, ani určený místostarosta, může hejtman
přistoupit ke jmenování zmocněnce.

Úloha starosty obce/OÚ přípravě a řešení krizových situací §21, §21a, §22

• Starosta obce (obec typu I. a II.) zajišťuje připravenost obce na řešení KS, ostatní orgány se na
této připravenosti podílejí.
Mj. zpracovává „Dokumentaci starosty obce pro řešení MU a KS“, která slouží jako pomůcka starosty
pro řešení MU a KS, a zároveň obsahuje důležité informace o infrastruktuře obce, spojení na orgány
KŘ, včetně dalších údajů důležitých pro nouzové přežití obce.

• OÚ seznamuje PaPFO a FO s charakterem možného ohrožení a způsoby řešení vzniklých MU/KS
zejména prostřednictvím webových stránek obcí.
• Starosta obce může zřídit KŠ (není zákonná povinnost). Zpravidla zřizuje a řídí komisi obce
k řešení MU a KS jako svůj poradní a pracovní orgán.
Přiměřeně použije NV č. 462/2000 a směrnici MV č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 – metodika
zřizování a fungování KŠ. Doporučené složení: starosta obce, místostarosta, zaměstnanci OÚ, zástupci
obecních organizací a spolků např. JSDH, zástupce školy, SDH, PaPFO se sídlem ve správním obvodu
obce apod.
! Povodně – složení povodňové komise je zpravidla stejné jako komise obce či KŠ obce.

• Starosta odpovídá za využívání komunikačních a informačních pomůcek krizového řízení
určených Ministerstvem vnitra. OÚ vede evidenci údajů o přechodných pobytech
evakuovaných osob a údaje předává přísl. ORP.
• Starosta obce zajišťuje provedení vládou/hejtmanem stanovených krizových opatření
v podmínkách správního obvodu obce, PaPFO a FO se sídlem na jejím území jsou povinny
krizová opatření splnit.
Je-li k provedení krizových opatření nutné vydat nařízení (rozhodnutí) starosty obce, nabývá účinnosti
okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce OÚ. Zveřejní se též dalšími způsoby v místě obvyklými,
např. obecním rozhlasem.
! Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního
rozpočtu.

• Starosta obce plní úkoly stanovené starostou ORP, orgány KŘ, a úkoly stanovené KP ORP.
Vyžaduje pravidelnou komunikaci a úzkou spolupráci mezi starostou a starostou ORP.

• Může uplatnit požadavky na zajištění nezbytných dodávek u krizového štábu ORP.
• OÚ se podílí na zabezpečování veřejného pořádku.

V případě, že obec nezřídí obecní policii, může pověřit pracovníky OÚ úkoly k zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku (např. při uzavření obce v karanténě). Dohlížejí na dodržování předpisů
na ochranu veřejného pořádku, upozorňují občany a právnické osoby na nedostatky a konají opatření
k jejich odstranění. Starosta obce má dále možnost požadovat po spolupráci po PČR.

