
Připravená krizová opatření a způsob jejich provedení 

 

Poznámka: 
Podrobné pracovní postupy, realizační činnosti a síly a prostředky orgánů řešících mimořádné události a krizové situace a využitelné informace a podklady jsou stanoveny v plánovací 

dokumentaci orgánů krizového řízení (např. Havarijní plán kraje, Krizový plán obce s rozšířenou působností, plán krizové připravenosti obce) 

Krizové opatření: 

Krizový štáb, obecní úřad
Subjekty plnící kr.opatření a 

součinnost ostatních subjektů

Povinnosti právnických, 

podnikajících fyz. osob a fyz. osob 

Povodeň (n - let  Q100)
vodní toky: Ohře, Odrava, 

Břehnický potok Na základě požadavků IZS:

Zvláštní povodeň vodní díla Skalka a Jesenice

Přívalová povodeň
Náhlé prudké deště 

(klimatické podmínky)

Extrémní vítr
Vichřice, orkán…(klimatické 

podmínky

Realizace krizového opatření (lze využít postupů uvedených ve 

výpisu z HPK – plán evakuace obyvatelstva, KP ORP)

Dlouhodobé sucho Vysoké teploty 

Narušení dodávek elektrické 

energie velkého rozsahu

Porucha či zničení distribuční 

sítě 

Stanoví KŠ úkoly k: zajištění aktivace evakuačních středisek a k 

ověření aktuální stravovací a ubytovací kapacity

Vydává úkoly pro zajištění pořádkového zabezpečení, dopravního 

zabezpečení a zdravotnického  zabezpečení  evakuace

Starosta obce si může vyžádat cestou KOPIS: Materiál nouzového 

přežití uložený u HZS kraje, nebo i Jednotky SDH obcí předurčené 

k plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva.

Evakuace obyvatelstva

Typ nebezpečí Zdroj ohrožení

Způsob provedení a zajištění realizace krizového opatření pro uvedené typy nebezpečí

Příjem a evidence požadavků složek IZS od velitelů zásahů na 

evakuaci ohroženého obyvatelstva                                                                                 

Analýza požadavků složek IZS 

GASFARM s.r.o. (Martin 

Vörös) Chov: skot Pelhřimov                                         

AGRO & KOMBINÁT Dolní 

Žandov spol. s r.o. Chov: skot 

Okrouhlá                                                       

David Bitto Chov: drůbež 

Nebanice                                                                         

ZEPHYR Františkovy Lázně, 

s.r.o. Chov: drůbež Klest

Epizootie - hromadné nákazy 

zvířat

Starosta obce na návrh krizového štábu nařizuje a organizuje 

evakuaci osob z ohroženého území obce, v Nařízení stanovuje 

území, ze kterého bude provedena evakuace, určuje místa 

shromaždiště osob a evakuační střediska

Krizový štáb dále zajišťuje:  - řízení nouzového zásobování pro 

obyvatelstvo,                                                                                

- vedoucí evakuačních středisek a obsluhu evakuačního střediska,      

- síly a prostředky pro vybudování a provoz evakuačního střediska,        

- spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a 

humanitárními organizacemi,                                                          

-  dokumentování průběhu celé evakuace.

HZS KK na vyžádání 

poskytuje součinnost při 

organizování evakuace

 Zajišťuje s humanitárními 

organizacemi případnou 

spolupráci při evakuaci 

obyvatelstva

Smluvně zajištěná evakuační 

střediska poskytují prostory pro 

činnost evakuačních středisek                         

Právnické a fyzické osoby  se řídí  

stanovenými pokyny KŠ, které 

jsou zveřejňovány na úřední desce 

úřadu, web. stránkách města, 

Radničních listech nebo jsou 

vyhlášeny v hromadných 

sdělovacích prostředcích či 

prezentovány dalším vhodným 

způsobem

 Strpět omezení vyplývající z 

krizových opatření stanovených v 

době krizového stavu.


