
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

Zvláštní povodeň vodní díla Skalka a Jesenice

Přívalová povodeň
Náhlé prudké deště 

(klimatické podmínky)

V případě, kdy dálkový přístup v registru přechodných pobytů není 

funkční, vede údaje v listinné podobě

Extrémní vítr
Vichřice, orkán…(klimatické 

podmínky

Narušení dodávek elektrické 

energie velkého rozsahu

Porucha či zničení distribuční 

sítě 

GASFARM s.r.o. (Martin 

Vörös) Chov: skot Pelhřimov

Obecní úřad obce předává na formuláři vždy veškeré údaje 

vedené v evidenci a evidenci za stavu nebezpečí v listinné podobě 

k příslušnému dni obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

AGRO & KOMBINÁT Dolní 

Žandov spol. s r.o. Chov: skot 

Okrouhlá

Údaje obecní úřad předává faxem, kurýrem nebo jiným vhodným 

způsobem

David Bitto Chov: drůbež 

Nebanice

ZEPHYR Františkovy Lázně, 

s.r.o. Chov: drůbež Klest

Údaje v evidenci 

zpracovávají v souladu 

se zákonem o ochraně 

osobních údajů

Hlášení přechodné změny pobytu osob

Typ nebezpečí Zdroj ohrožení

Způsob provedení a zajištění realizace krizového opatření pro uvedené typy nebezpečí

Prostřednictvím Odboru správních činností vede údaje v evidenci a 

evidenci za stavu nebezpečí způsobem umožňujícím dálkový 

přístup v registru přechodných pobytů

HZS KK:                        

Spravuje údaje v elektronické 

podobě, které do registru 

přechodných pobytů vložily 

OÚ obcí

Jsou v době krizového stavu 

povinny hlásit v obci, v jejímž 

správním obvodu budou pobývat, 

přechodnou změnu pobytu na 

základě povinného hlášení podle § 

6 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 4 

písm. f) krizového zákona

Vkládá evidované údaje do registru přechodných pobytů v případě 

vedení údajů v evidenci a evidenci za stavu nebezpečí způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, nebo předá údaje vedené v evidenci a 

evidenci za stavu nebezpečí v listinné podobě na formuláři 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, do 13.00 hodin 

příslušného dne 

Vytváří souhrnnou evidenci 

údajů o přechodných 

změnách pobytu osob 

v listinné podobě (nelze-li 

vést elektronicky)

Epizootie - hromadné nákazy 

zvířat


