
Připravená krizová opatření a způsob jejich provedení 
 

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

Na základě pracovního příkazu vydaném hejtmanem kraje 

starosta obce vydává na návrh KŠ výzvu k zaevidování osob z 

důvodu uložení pracovní povinnosti nebo výpomoci

Dlouhodobé sucho Vysoké teploty 
Městský úřad zajišťuje vyvěšení výzvy na úřední desce 

k zaevidování a zabezpečuje doručení výzvy určeným osobám

Narušení dodávek elektrické 

energie velkého rozsahu

Porucha či zničení distribuční 

sítě 

Krizový štáb dále plní úkoly k vedení evidence určených osob a 

zajištění výkonu pracovní povinnosti nebo výpomoci

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

Úřad práce poskytuje na 

základě žádosti MěÚ 

informace k zpracování 

seznamu vhodných osob k 

zaevidování

Krajský úřad prostřednictvím 

krizového štábu upřesňuje 

rozsah prací a místa výkonu 

pracovní povinnost nebo 

výpomoci a vydává potvrzení 

o výkonu těchto prací

Pracovní povinnost, pracovní výpomoc

Typ nebezpečí Zdroj ohrožení

Způsob provedení a zajištění realizace krizového opatření pro uvedené typy nebezpečí

Fyzická osoba je v době krizového 

stavu povinna:

uposlechnout výzvy oprávněných 

orgánů krizového řízení k 

zaevidování na stanoveném místě 

z důvodu uložení pracovní 

povinnosti nebo pracovní výpomoci

                                                   

Vykonávat uloženou pracovní 

povinnost nebo pracovní výpomoc

K zajištění požadavků stálá pracovní skupina zpracovává 

seznam osob k pracovní povinnosti nebo výpomoci a předává 

seznam krizovému štábu kraje

Epizootie - hromadné nákazy 

zvířat

 

 

 

 

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) 
 


