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ÚVOD
ÚČEL A CÍL PLÁNU PŘIPRAVENOSTI OBCE BOROVANY NA
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Plán připravenosti obce Borovany na mimořádné události je souhrnem plánovacích,
metodických a informačních dokumentů používaných při rozhodovací, řídicí, koordinační
a realizační činnosti při mimořádné události a krizové situaci. Je to vnitřní dokument města
Borovany zabezpečující řešení úkolů při mimořádných událostech a za krizových situací
ohrožující životy, zdraví, majetek a životní prostředí. Účelem tohoto plánu je zkoordinovat
a zefektivnit úkony a postupy při řešení mimořádných událostí a krizových situací v oblasti
zdrojů sil a prostředků.
Plán připravenosti obce se skládá ze tří částí: Základní část, Kontrolní seznam
a Přílohy. V základní části jsou definovány činnosti orgánů obce za mimořádné události a za
krizové situace, principiální schéma řízení, spolupráce starosty s velitelem zásahu, složení
pracovního týmu a jsou zde uvedeny objekty a zdroje využitelné k řešení událostí. V kontrolním
seznamu starosty obce jsou uvedeny jednotlivé úkoly, které vychází ze základních pravidel
řešení mimořádných událostí, podložené příslušnými právními předpisy. Přílohy obsahují
formuláře a podmínky jednotlivých hlášení žádostí a výzev ve vztahu k nadřízeným orgánům a
občanům a postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací, které mohou ve správním
území nastat. Plán připravenosti obce se zpracovává v písemné a elektronické podobě, přičemž
obě podoby plánu jsou si rovny.
Před zpracováním plánu obdrží zpracovatel od příslušného orgánu krizového řízení
konkrétní úkoly a opatření, které má při mimořádné události a krizové situaci plnit a projedná
s ním rozsah a zaměření plánu, podíl spolupráce s dalšími subjekty, termín zpracování,
aktualizací plánu a způsob manipulace.
Plán připravenosti obce na mimořádné události byl zpracován dle §15, 16 zákona
č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Krizové
situace dle §21, 21a, 22 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon) a §14, odst. 2, NV č.462/2000 Sb., k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona
č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Dále v součinnosti s ORP Trhové Sviny, starostou města Borovany a
s oddělením ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS JčK.

SEZNAM ZKRATEK

Zkratka

Plné znění

AČR

Armáda České republiky

ČR

Česká republika

HZS

Hasičský záchranný sbor

JPO

Jednotka požární ochrany

JčK

Jihočeský kraj

KHS

Krajská hygienická stanice

KŘ

Krizové řízení

KS

Krizová situace

KŠ

Krizový štáb

KÚ

Krajský úřad

MU

Mimořádná událost

MěÚ

Městský úřad

MV

Ministerstvo vnitra

OPIS

Operační a informační středisko

ORP

Obec s rozšířenou působností

OÚ

Obecní úřad

PČ

Pořadové číslo

PČR

Policie České republiky

PFO

Podnikající fyzické osoby

PND

Plán nezbytných dodávek

PO

Právnické osoby

SaP

Síly a prostředky

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SKO

Skládka komunálního odpadu

SOZ

Skladovací a opravárenský závod

SPS

Stálá pracovní skupina

SSHR

Správa státních hmotných rezerv

ZaLP

Záchranné a likvidační práce

ZZS

Zdravotnická záchranná služba

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI BOROVANY
Počet obyvatel
Rozloha

4 158
4 233 Ha
Trocnov
Radostice

Části obce

Dvorec
Třebeč
Vrcov
Hluboká u Borovan

Ledenice
Jílovice
Sousední obce

Trhové Sviny (ORP)
Mladošovice
Strážkovice
Borovany – Třeboň II/157

Procházející komunikace

Borovany – Č. Budějovice II/155
Borovany – Trhové Sviny II/155

Železniční trať

Vodní toky, vodní plochy

České Budějovice – České Velenice
Řeka Stropnice
Rybník Kuchyňka
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Mimořádná událost je 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.
(Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

Krizová situace je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému,
narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen některý z krizových
stavů (stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu).
(Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů)
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ZÁKLADNÍ ČÁST – ODPOVĚDNOST, SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE
dne:

Aktualizace

A-1 ODPOVĚDNOST ORGÁNŮ OBCE PŘI MU NEBO KS

Starosta obce - v případě potřeby a/nebo po dohodě s velitelem zásahu se v rámci svých
pravomocí podílí na provádění záchranných a likvidačních prací, odstraňování následků
mimořádné události a na zajišťování ochrany obyvatelstva.
Mimořádná událost - orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události
a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva.

Činnosti za mimořádné události (§15, 16, zákon č. 239/2000 Sb.)
Obecní úřad

Starosta obce
•

zajišťuje připravenost obce na MU

•

•

zajišťuje varování osob před hrozícím
nebezpečím
organizuje evakuaci osob
z ohroženého území obce v dohodě
s velitelem zásahu nebo starostou obce
s rozšířenou působností
organizuje činnost obce v podmínkách
nouzového přežití obyvatel obce

•

•

podílí se na zajištění nouzového
přežití obyvatel obce

vyzývá právnické a fyzické osoby
k poskytnutí osobní a věcné pomoci
k provedení záchranných a
likvidačních prací

•

hospodaří s materiálem civilní
ochrany

•

podílí se na provádění záchranných a
likvidačních prací se složkami IZS

•

•

•
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•

zajišťuje a organizuje připravenost
obce na MU
zajišťuje varování osob před hrozícím
nebezpečím
zajišťuje evakuaci a ukrytí osob před
hrozícím nebezpečím

ZÁKLADNÍ ČÁST – ODPOVĚDNOST, SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE
dne:

Aktualizace

Krizová situace - starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní
orgány se na této připravenosti podílejí.

Činnosti za krizové situace (§21, 21a, 22 zákon č. 240/2000 Sb.)
Obecní úřad

Starosta obce
•

zajišťuje připravenost obce na řešení
krizových situací

•

zajišťuje a organizuje připravenost
obce na řešení krizových situací

•

zajišťuje varování a informování osob
před hrozícím nebezpečím a
vyrozumění orgánů krizového řízení,
pokud tak neučinil HZS kraje

•

organizuje evakuaci osob
z ohroženého území

•

•

organizuje činnost obce v podmínkách
nouzového přežití obyvatelstva

•

vede evidenci údajů o přechodných
změnách pobytu osob a předává údaje
příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností
podílí se na zajištění veřejného
pořádku

•

při nebezpečí z prodlení je oprávněn
uložit právnické osobě a podnikající
fyzické osobě povinnost poskytnout
věcný prostředek
zajišťuje provedení stanovených
krizových opatření v podmínkách
správního obvodu obce
plní úkoly stanovené starostou obce
s rozšířenou působností a orgány
krizového řízení

•
•

•

plní úkoly a opatření uvedené
v krizovém plánu obce s rozšířenou
působností

•

•

zajišťuje organizaci dalších opatření
nezbytných pro řešení krizové situace
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plní úkoly stanovené v krizovém
plánu obce s rozšířenou působností

ZÁKLADNÍ ČÁST – ODPOVĚDNOST, SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE

Principiální schéma řešení mimořádné události na úrovni obce
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Aktualizace dne:

ZÁKLADNÍ ČÁST – ODPOVĚDNOST, SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE

Aktualizace dne:

A-2 SPOLUPRÁCE STAROSTY OBCE S VELITELEM ZÁSAHU

Starosta obce při řešení mimořádné události spolupracuje s velitelem zásahu. Při krizové
situaci navíc plní úkoly starosty obce s rozšířenou působností.
Osoba velitele zásahu složek integrovaného záchranného systému je pro potřeby provádění
záchranných a likvidačních prací v místě zásahu označena reflexní vestou s nápisem na zádech
„Velitel zásahu“, nebo pouze červenou páskou na levé paži s nápisem „VZ“. Se starostou obce
komunikuje pomocí spojových prostředků (mobilní telefony), ústně, prostřednictvím
Operačního a informačního střediska (OPIS) HZS Jihočeského kraje, nebo použije tzv.
„spojku“, k předání informace.
Velitel zásahu (§19, zákona č. 239/2000 Sb., § 26, vyhlášky č. 247/2001 Sb.) - koordinuje
záchranné a likvidační práce v místě nasazení složek integrovaného záchranného systému
a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události (v místě zásahu), řídí součinnost
složek integrovaného záchranného systému a dle potřeby spolupracuje se starostou obce při:
▪

vyhodnocení druhu a rozsahu mimořádné události a jí vyvolaných ohrožení;

▪

uzavření místa zásahu a omezení vstupu osob na místo zásahu;

▪

záchraně bezprostředně ohrožených osob, zvířat a majetku, případně jejich evakuace;

▪

poskytnutí neodkladné zdravotní péče zraněným osobám;

▪

přerušení trvající příčiny vzniku ohrožení (provizorní opravy, zamezení úniku
nebezpečných látek, povodňové záchranné práce atd.);

▪

přijetí odpovídajících opatření v místech, kde se očekávají účinky při předpokládaném
šíření mimořádné události;
- průzkum šíření mimořádné události;
- informování nebo varování obyvatelstva na území ve směru šíření mimořádné
události, která je může ohrozit svými účinky;
- evakuace obyvatelstva, případně též zvířat;
- vyhledání zraněných nebo bezprostředně ohrožených osob;
- ošetření zraněných osob;
- poskytnutí pomoci osobám, které nelze evakuovat;
- regulace volného pohybu osob a dopravy v místě zásahu a jeho okolí;
- střežení evakuovaného území a majetku;
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ZÁKLADNÍ ČÁST – ODPOVĚDNOST, SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE

Aktualizace dne:

▪

poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám;

▪

poskytnutí neodkladné veterinární péče zraněným zvířatům;

▪

poskytování nutných informací příbuzným osob, které jsou výrazně postiženy
mimořádnou událostí;

▪

podávání nezbytných informací o mimořádné události a o prováděných záchranných
a likvidačních opatření sdělovacím prostředkům a veřejnosti.

A-3 MU A KS, KTERÉ MOHOU NASTAT VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ
OBCE

V Příloze L jsou uvedeny obecné postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací,
které mohou ve správním obvodu Borovany nastat:

MU které mohou ve správním obvodu Borovany nastat
MU 1

Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu

MU 2

Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší

MU 3

Závažná nehoda v silniční a drážní dopravě

MU 4

Požár v zástavbě

MU 5

Požár v přírodě

MU 6

Epidemie - hromadné nákazy osob

MU 7

Epizootie - hromadné nákazy zvířat

MU 8

Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu

MU 9

Přirozená povodeň

MU 10

Sněhová kalamita

MU 11

Extrémní vítr

MU 12

Přerušení dodávek plynu
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ZÁKLADNÍ ČÁST – ODPOVĚDNOST, SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE

Aktualizace dne:

A-4 TOK INFORMACÍ A DOKUMENTŮ NA ÚROVNI OBCE
PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI NEBO KRIZOVÉ SITUACI

Zásadou komunikace je uplatňování vertikálního systému → nelze-li konkrétní opatření nebo
činnost zajistit v rámci obce, je požadavek k jejich zajištění předáván obci s rozšířenou
působností.
Komunikace probíhá s:
▪
▪
▪
▪

obcí s rozšířenou působností,
složkami integrovaného záchranného systému,
právnickými a fyzickými osobami,
dalšími subjekty.
Obrázek 1: Tok informací a dokumentů na úrovni obce

Zásady komunikace
▪ Vyžadování nezbytných informací a podkladů od obce je prováděno cestou obce
s rozšířenou působností;
▪ pokud obec obdrží dokument/požadavek na informace nebo podklady/ přímou cestou od
jiného subjektu (např. územních správních úřadů, od krizového štábu Jihočeského kraje
/podklady k financování/, atd.), než je výše uvedeno a v dokumentu je vyžadováno
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Aktualizace dne:

zaslání odpovědi přímo odesílajícímu subjektu, obec odpověď odešle dle požadavku
odesílatele;
▪ pokud starosta při nebezpečí z prodlení uloží právnické nebo podnikající fyzické osobě
povinnost poskytnout věcný prostředek (§29 odst. 5 krizového zákona), o uložení
povinnosti následně, cestou krizového štábu Jihočeského kraje, informuje hejtmana.
▪ Zakládání a zálohování dokumentů adresovaných konkrétním příjemcům provádí jak
odesílatel, tak příjemce.
▪ Přednostně využívat e-mail (při jeho nefunkčnosti fax), a telefonní spojení (pořídit audio
záznam nebo zápis z hovoru).
Poznámka: Principy komunikace je nutné zachovat především z důvodu další návaznosti
komunikace s obcemi s rozšířenou působností, Jihočeským krajem, ministerstvy, atd.
V případě, že nebude zasedat krizový štáb obce s rozšířenou působností, bude komunikace
probíhat cestou určeného člena nebo tajemníka krizového štábu obce s rozšířenou
působností.

Způsob předávání dokumentů
▪

Všechny dokumenty se zpracovávají v elektronické podobě, výjimky pouze v případě
objektivních důvodů (např. v případě technických problémů na el. zařízení);

▪

dokumenty jsou zasílány e-mailem, v případě závady na přenosové trase dokumenty
zašlete faxem (pouze nouzový režim), v případě krajní nouze předejte osobně;

▪

potvrzení příjmu příslušného dokumentu provede konečný příjemce.

Hlášení obce
▪

ÚVODNÍ a PRAVIDELNÁ HLÁŠENÍ obce zaslat krizovému štábu obce
s rozšířenou působností (vzor, viz Příloha B).

▪

Úvodní hlášení obce zaslat max. do 5 hodin po provedení varování nebo svolání
krizového štábu obce (pracovního týmu pro krizové situace).

▪

Pravidelné hlášení obce zasílat k 06:00 a 16:00. hodině pokud nebude stanoveno
jinak.
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Aktualizace dne:

A-5 CHARAKTERISTKA ORGANIZACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Organizace krizového řízení je struktura řídících orgánů krizového řízení, věcně příslušných
orgánů a organizací zajišťujících připravenost na řešení krizových situací (analýzu a
vyhodnocení možných ohrožení bezpečnosti, plánování, organizaci, realizaci a kontrolu
činností prováděných v souvislosti s přípravnými opatřeními), za krizového stavu umožňuje co
nejrychlejší provedení ZaLP, přijetí krizových opatření a jejich provedení.

Systém krizového řízení při řešení krizových situací je dán hierarchií řídících orgánů
krizového řízení vláda – kraj – ORP – obec s nastavením jejich působnosti a pravomocí řízení
a kontroly v krizové legislativě.

Organizaci krizového řízení tvoří:
▪

orgány krizového řízení kraje
- hejtman (krajský úřad, ostatní orgány kraje)
- Hasičský záchranný sbor kraje
- Policie ČR – Krajské ředitelství policie

▪

orgány krizového řízení ORP
- starosta ORP (MÚ ORP, ostatní orgány ORP)

▪

orgány krizového řízení obce
- starosta obce (OÚ, ostatní orgány obce)

Ostatní orgány a organizace s územní působností, podílející se na řešení krizových
situací:
- správní úřady s působností na území kraje
- PO a PFO plnící úkoly z KP kraje (organizace zřizované krajem, významní
dodavatelé služeb, věcných prostředků, apod.)
- subjekty KI
Nezbytnou součástí systému jsou i dodavatelé nezbytných dodávek.
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A-6

Aktualizace dne:

PRACOVNÍ TÝM – KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE

Krizový štáb obce (pracovní tým) je pracovním orgánem starosty, který jej svolává k řešení krizových situací a rozsáhlých mimořádných událostí
na území obce. Četnost jeho jednání je podle situace a potřeby, je o nich činěn písemný záznam, popř. zvuková nahrávka. Projednává a činí
opatření k překonání krizových situací.

Složení krizového štábu obce
Funkce
Předseda KŠ – Starosta města
Zástupce předsedy KŠ - Místostarosta
Tajemník OÚ
Technik správy majetku

Jméno, příjmení

Mgr. Vít Sumerauer

Ukrytí obyvatelstva
Objednávání a pořízení materiálu,
žádosti o osobní a věcnou pomoc

Mgr. Jana
Timmermansová
Petr Bušta
Čestmír Cvach

Zástupce zdravotního střediska

MUDr. Jana Kaderová

Poznámka

Varování obyvatelstva, organizování
evakuace,

Ing. Petr Jenkner

Velitel JPO III SDH Borovany

Zástupce PČR

Oblast působnosti v krizovém štábu

Stravování a zásobování pitnou vodou
Záchranné a likvidační práce
Distribuce léků, zdravotnická opatření
Zajištění veřejného pořádku

npor. Bc. Jaroslav Kazda

Vedoucí SOZ HZS ČR pracoviště
Borovany

Mgr. Bc. Karel Macht

Převzetí a distribuce humanitární pomoci

Zástupce životního prostředí

Ing. Edvard Sequens

Dopady na životní prostředí

Kontakty na členy krizové štábu obce jsou uvedeny Příloze C-1 Kontakty
18
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Aktualizace dne:

Pracoviště krizového štábu
Umístění pracoviště
Zasedací místnost
zastupitelstva v budově
MěÚ Borovany,
Žižkovo náměstí 107,
373 12 Borovany
(odpovídá starosta)

Vybavení komunikačními prostředky

Ostatní zabezpečení

Zabezpečení stravování pro pracovníky KŠ a přizvané odborníky celodenní
teplou stravou, nebo studenou stravou při plánovaných výjezdech, včetně
vhodných nápojů a dodržování pitného režimu dle klimatických podmínek.
(Zabezpečení stravy bude provádět ZŠ Borovany identifikovaná v Plánu v části
A-7, PČ 6) (odpovídá technik správy majetku)
Zabezpečení vody z veřejného vodovodního řádu, náhradní dodávky pitné vody.
Nezbytné jsou prostředky spojení
(KŠ vznese požadavek na Čevak, a.s., České Budějovice, a na SSHR,)
(radiostanice) JPO III SDH Borovany
Zabezpečení elektrické energie z veřejné sítě, popř. náhradní zdroj –
sloužící k taktickému řízení. (odpovídá velitel dieselagregát.
(KŠ požádá PFO Petra Zikmunda o věcnou pomoc – zapůjčení
JPO III)
dieselagregátů identifikovaný v Plánu v části A-7, PČ 21)
Zabezpečit výpočetní techniku, telefonní
přístroje, vyčlenit kopírovací stroje a další
kancelářskou techniku a přístroje dle
požadavků KŠ. (odpovídá Tajemník OÚ)

Záložní pracoviště krizového štábu
Umístění pracoviště
Klubovna SDH
Borovany,
Vodárenská 472,
373 12 Borovany
(odpovídá starosta)

Vybavení komunikačními prostředky

Ostatní vybavení

Zabezpečení stravování pro pracovníky KŠ a přizvané odborníky celodenní
teplou stravou, nebo studenou stravou při plánovaných výjezdech, včetně
vhodných nápojů a dodržování pitného režimu dle klimatických podmínek.
(Zabezpečení stravy bude provádět ZOD Borovany identifikované v Plánu v části
A-7, PČ 19) (odpovídá technik správy majetku)
Zabezpečení vody z veřejného vodovodního řádu, náhradní dodávky pitné vody.
Nezbytné jsou prostředky spojení
(KŠ vznese požadavek na Čevak, a.s., České Budějovice, a na SSHR,)
(radiostanice) JPO III SDH Borovany
Zabezpečení elektrické energie z veřejné sítě, popř. náhradní zdroj –
sloužící k taktickému řízení. (odpovídá velitel dieselagregát.
(KŠ požádá PFO Petra Zikmunda o věcnou pomoc – zapůjčení
JPO III)
dieselagregátů identifikovaný v Plánu v části A-7, PČ 21)
Zabezpečit výpočetní techniku, telefonní
přístroje, vyčlenit kopírovací stroje a další
kancelářskou techniku a přístroje dle
požadavků KŠ. (odpovídá Tajemník OÚ)
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Aktualizace dne:

A-7 OBJEKTY A ZDROJE VYUŽITELNÉ K ŘEŠENÍ UDÁLOSTÍ A OBJEKTY OHROŽUJÍCÍ
Osoby,
organizace,
objekty

Jednotky
požární
ochrany

Identifikace objektů a zdrojů
P
Č

Sociální
zařízení

Adresa, telefon, email

Využitelná technika, objekt,
druh materiálu
CAS 24, DA, PPS 12,
2x elektrocentrála
2x čerpadlo
2x plovoucí čerpadlo

Počet
zam.

1

JPO III SDH Borovany

Vodárenská 471
723 015 780

2

JPO V SDH Hluboká u
Borovan

Hluboká u Borovan

DA, PPS 12

3

SOZ HZS ČR Borovany
(humanitární pomoc)

Vodárenská 472
602 442 560
kmacht@seznam.cz

10x stan 6x6, lůžka, přikrývky, topení
do stanů, pivní sety, náhradní oblečení,
polní kuchyně, pytle na povodně,
vysoušeče, úklidový materiál

4

Služby Borovany s.r.o.

Žižkovo náměstí 107
730 847 341
služby@borovany-cb.cz

distribuce tepla

5

Technické služby města
Borovany

Třeboňská 78
725 032 554
technik@borovany-cb.cz

Stany, pivní sety,
technické zabezpečení

10

6

ZŠ Borovany

Petra z Lindy 13
721 645 692
reditel@zsbo.cz

Nouzové ubytování
(cca 160 osob),
stravování (cca 550 jídel)
vykonávání péče o mládež v KS

49

7

MŠ Borovany

vykonávání péče o mládež v KS

20

8

Ledax, o.p.s.
ARCHA Borovany, o.p.s.

Komunální
služba

Školy
a školská
zařízení

Název

9

Borůvka, občan. sdružení

Lazna 430
725 710 173
msborovany@gmail.com
Třeboňská 6
777 620 952

vykonávání péče o seniory

info@archaborovany.cz
Petra z Lindy 147
387 981 969
info@boruvka-borovany.cz

Stravování (cca 100 jídel)

20

22
9

2

Poznámka

Záložní pracoviště
KŠ ZaLP

ZaLP
Ubytování - 50 lůž.
Nouzové ubytování
- 90 lůžek
Výdej přes OPIS
HZS ČR

Postavení
humanitární
základny

Objekt
ohrožuje? - čím
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Osoby,
organizace,
objekty
Hotely

Identifikace objektů a zdrojů
P
Č

10

11

Penziony

Název
HOTEL ALF
Penzion Valeš

12

Hostinec u Hofhanzlů

Rekreační
zařízení

13

Borovanský mlýn s.r.o.

Restaurace

14

Restaurace - Sýmalka

15

Supermarket TREFA

16

FLOP - potraviny

17

Můjobchod – potraviny

18

PENNY MARKET s.r.o.

19

ZOD Borovany

20

AWENDY Borovany

21

Petr Sigmund

Právnické
osoby
(další mimo
výše
uvedených)

PFO

Aktualizace dne:

Adresa, telefon, email
Žižkovo náměstí 2
602 169 285
Alf@cz-hotel.eu
Budějovická 585
387 981 675
martin.borovany@seznam.cz
Žižkovo náměstí 74
724 723 058
Trocnovská 112
604 943 068
borovanskymlyn@seznam.cz
Nádražní 434
777 940 998
rmanhal@email.cz
Žižkovo náměstí 3
773 764 513
info@jednotacb.cz
Žižkovo náměstí 57
739 525 808
borovany@flosman.cz
Žižkovo náměstí 50
774 635 666
Na výhony 671
800 202 220
info@penny.cz
Vodárenská 97
604 204 498
info@zodborovany.cz
Žižkovo náměstí 2
724 507 004
vencabus@seznam.cz
Luční 272
602 461 390
genservis@seznam.cz

Využitelná technika, objekt,
druh materiálu

Počet
zam.

Poznámka

ubytování – 38 lůžek
stravování
ubytování – 11 lůžek
stravování
ubytování – 10 lůžek
stravování
stravování
stravování
zajištění nouzového zásobování
potravinami

přednostní
zásobování1)

zajištění nouzového zásobování
potravinami

přednostní
zásobování1)

zajištění nouzového zásobování
potravinami

přednostní
zásobování1)

zajištění nouzového zásobování
potravinami

přednostní
zásobování1)

poskytnutí věcné pomoci, stravování
Autobusová a nákladní doprava –
4 autobusy
Dieselgenerátory – 5 mobilních,
3 stacionární

1) Přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek IZS
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Objekt
ohrožuje? - čím
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Osoby,
organizace,
objekty

PFO

Identifikace objektů a zdrojů
P
Č

Název

22

Krčmář Petr AUTODOPRAVA

Dlouhá 377
777 046 415
adkarcmar@seznam.cz

Adresa, telefon, email

Využitelná technika, objekt,
druh materiálu

23

TJ Calofrig Borovany

Zdravotnická
zařízení

24

Zdravotnické zařízení
Borovany

Žižkovo náměstí 56
387 981 415

zabezpečení léčby,
odběr biologických vzorků na rozbor

25

Borovanská lékárna

Žižkovo náměstí 56
387 200 268
ladka.bartonova@seznam.cz

distribuce léků a lékařského materiálu

26

Pap Oil Borovany

27

Růžov a.s.

28

Bonus obchodní agentura
spol. s.r.o.

29

ZZN Pelhřimov

30

Bentex – plast s.r.o.

31

ZOD Borovany

U Stropnice 248
387 204 772
prodej@bentex-plast.cz
Vodárenská 97
604 204 498
info@zodborovany.cz

Poznámka

30

nouzové ubytování
postavení
humanitární
základny

Tělocvična Sýmalka

Dobrovolníci

Žižkovo náměstí 1025
724 634 039
Info.cz@molcesko.cz
Růžovská 588
493 647 581
ruzov@mariuspedersen.cz
Růžovská 698
387 203 749
info@bonus-cb.cz
Krčínova 142
724 043 325

Počet
zam.

Objekt ohrožuje?
- čím

Nákladní autodoprava, sklápěcí vozy
T815, T148

Dlouhá 359
603 712 691
ing.kubes@seznam.cz

Právnické
osoby –
Ohrožující
objekty

Aktualizace dne:

Sportovní areál TJ
Fotbalová hřiště

poskytnutí věcné pomoci
zásobování PHM benzín, nafta

čerpací stanice

nebezpečné látky
25 000 l PHM

skládka
nebezpečné látky
komunálního odpadu 765 000 t odpadu

poskytnutí věcné pomoci
zásobování PHM - nafta

22

recyklace pneumatik

nebezpečné látky
3 450 t pneumatik

průmyslová hnojiva

nebezpečné látky
2 334 t NH4NO3

výroba plastů

nebezpečné látky
2 000 Gelcoaty
7 000 pryskyřice

čerpací stanice

nebezpečné látky
25 000 l PHM
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Aktualizace dne:

A-8 PŘEHLED ÚZEMNÍCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ A OPATŘENÍ, KTERÉ PLNÍ PŘI MU A KS
V seznamu jsou uvedeny správní úřady s územní působností, potřebné k plnění opatření s řešením krizových situací v obci Borovany.
PČ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Název správního úřadu a kontakt

Opatření, které plní při MU a KS

Název plánu události, situace

Krajská veterinární správa pro
Jihočeský kraj
Severní 2303/9, 370 10 České Budějovice
Tel.: 720 995 212
Krajská hygienická stanice Jihočeského
kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 1858/25, 370 01 České
Budějovice, Tel.: 387 712 111

▪
▪
▪

zabezpečení vlastního fungování za krizových situací
za krizové situace zajištění provedení stanovených krizových opatření
zabezpečení provádění veterinárních opatření za krizových situací

- ve všech plánech

▪
▪
▪

zabezpečení vlastního fungování za krizových situací
za krizové situace zajištění provedení stanovených krizových opatření
zabezpečení provedení hygienických opatření za krizových situací

- ve všech plánech
- Epidemie – hromadné nákazy osob

Úřad práce České republiky – krajská
pobočka České Budějovice
Klavíkova 1570/7, 370 04 České
Budějovice 3, Tel.: 950 109 111

▪
▪

zabezpečení vlastního fungování za krizových situací
zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální
péče a jejich výplatě za krizových situací

- ve všech plánech

Okresní správa sociálního zabezpečení
České Budějovice
A. Barcala 1461, 370 05 České
Budějovice
Tel.: 387 755 111
Krajské vojenské velitelství České
Budějovice
Žižkova tř. 185/37, 370 01 České
Budějovice, Tel.: 973 321 223

▪
▪

zabezpečení vlastního fungování za krizových situací
zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální
péče a jejich výplatě za krizových situací

- ve všech plánech

▪
▪

- ve všech plánech

Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský
Dvořákova 381/21, 370 01 České
Budějovice, Tel.: 386 353 617

▪

zabezpečení vlastního fungování za krizových situací
zabezpečení koordinace nasazení sil a prostředků Armády ČR za
krizových situací
zabezpečení logistické podpory pro zasahující síly a prostředky
Armády ČR na území obce za krizových situací
zabezpečení vlastního fungování za krizových situací

▪
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- ve všech plánech
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Aktualizace dne:

A-9 PŘEHLED OSTATNÍCH PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
A OPATŘENÍ, KTERÉ PLNÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍCH A KRIZOVÝCH SITUACÍCH
V seznamu jsou uvedeny právnické osoby, nebo podnikající fyzické osoby potřebné k plnění opatření při MU a KS, související s požadavky
starosty města Borovany spojenými s řešením krizových situací ve městě.
PČ
1.

2.

3.

4.

5.

Název správního úřadu a kontakt

Opatření, které plní při MU a KS

Název plánu události, situace

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54, 370 01 České
Budějovice,
Tel.: 387 871 111

▪
▪

ČD Cargo, a.s.
Nádražní 389/2, 370 01 České
Budějovice, Tel.: 972 544 541

▪

České dráhy, a.s.
Novohradská 393, 370 01 České
Budějovice, Tel.: 972 544 719

▪
▪

zajišťování železniční dopravy
zajišťování osobní dopravy, přeprava a evakuace osob při vyhlášení
krizového stavu

ČSAD JIHOTRANS, a.s.
Pekárenská 255/77, 370 04 České
Budějovice ,
Tel.: 386 354 444
Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje, České Budějovice
Nemanická 2133/10, 370 10 České
Budějovice, Tel.: 973 321 223

▪
▪

zajišťování silniční autobusové dopravy
zajišťování osobní dopravy, přeprava a evakuace osob autobusy

- Povodně
- Úniky nebezpečných látek
- Dopravní nehody

▪
▪
▪

zabezpečení prací na silničních komunikacích
zabezpečení dopravního značení a průjezdnosti silnic
zabezpečení obnovovacích prací na silničních komunikacích,
mostních konstrukcích a výstavba mostních provizorií za krizových
situací

- Extrémní vítr
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Epizootie - hromadné nákazy zvířat
- Povodně

▪
▪

▪

zabezpečení léčby a hospitalizace nemocných dle rozsahu své činnosti
spolupráce při provádění epidemiologických šetření dle zákona č.
258/2000 Sb.
dle požadavků kraje zajištění lůžkového fondu, jeho reprofilizace
vyšetření vzorků na oddělení klinické biochemie a mikrobiologie v
KS
zajišťování železniční nákladní dopravy, zásobování a přeprava
materiálu
zajišťování osobní dopravy, přeprava a evakuace osob při vyhlášení
krizového stavu
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- Povodně
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení dodávek pitné vody
- Dopravní nehody
- Úniky nebezpečných škodlivin
- Povodně
- Extrémní vítr
- Dopravní nehody
- Povodně
- Vichřice
- Dopravní nehody

ZÁKLADNÍ ČÁST – ODPOVĚDNOST, SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE

6.

PČ

ČEVAK, a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice,
Tel.: 800 120 112

▪
▪

Název správního úřadu a kontakt

zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou v krizových
situacích
zabezpečení vodního řádu

Opatření, které plní při krizových situací

Aktualizace dne:

- Povodně
- Únik nebezpečných škodlivin
- Poruchy energetických sítí
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Nedostatek vody

Název plánu události, situace

7.

Povodí Vltavy, státní podnik
E. Pittera 1622/1, 370 01 České
Budějovice,
Tel.: 386 360 188

▪
▪
▪
▪

spolupráce při haváriích na vodních tocích
sledování hladin vodních toků
povodňová ochrana
kontrola kvality vody v krizových situacích

8.

E.ON Distribuce, a.s.
F.A. Gerstnera 2151/6 , 370 01 České
Budějovice,
Tel.: 800 773 322

▪
▪

zabezpečení dodávek elektrické energie
zabezpečení dodávek plynu

Kiss Radio Jižní Čechy
U Výstaviště 15, 370 05 České
Budějovice, Tel.: 385 510 999

▪

zajištění informovanosti obyvatelstva v případě nefunkčnosti JSVV

- ve všech plánech

9.

▪

pohřbívání a odvoz mrtvých

- ve všech plánech

10.

Pohřební služba Záviš, s.r.o.
Školní 661, 374 01 Trhové Sviny
Tel.: 725 856 131

11.

Sdružené lesy Ledenice a Borovany,
občanské sdružení
Náměstí 89, 373 11 Ledenice
Tel.: 776 590 311

▪
▪

správa městských lesů Borovany a hospodaření na nich
odborná posouzení, přehled lokalit, rizikových míst

- Povodně
- Vichřice
- Požár v přírodě

12.

ČHMÚ pobočka České Budějovice
Antala Staška 32, 370 07 České
Budějovice
Tel.: 386 102 241

▪
▪

monitoring hydrometeorologických podmínek
hlášení stavu řek, úhrn srážek, klimatické podmínky

- Povodně
- Extrémní vítr
- Únik nebezpečných škodlivin
- Sněhová kalamita
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- Povodně
- Únik nebezpečných škodlivin
- Poruchy energetických sítí
- Dopravní nehody
- Nedostatek vody
- Povodně
- Extrémní vítr
- Poruchy energetických sítí

Kontrolní seznam pro řešení MU a KS

Aktualizace dne:

B - KONTROLNÍ SEZNAM STAROSTY OBCE PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH
SITUACÍ
Legenda:
2. Text černý - vychází ze základních pravidel řešení mimořádné události.

4. Text modrý - označuje přílohy.

Neprovedeno
/NE/

3. Text hnědý psaný kurzívou - nutno dopsat.

Provedeno
/ANO/

1. Text červený a tučně vyznačený - vychází z právních předpisů.

P.
č.

Úkol

1

Informování o vzniku mimořádné události nebo krizové
situace.
pokud mimořádná událost zasahuje pouze území obce
(např. havárie) – převzít a předat informace na
Operační a informační středisko Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje (OPIS HZS JčK),
spolupracovat s velitelem zásahu
pokud je mimořádná událost většího rozsahu a/nebo
jsou vydávány výstrahy ČHMÚ (např. povodně) sledovat hodnověrná zpravodajství o vývoji mimořádné
události nebo krizové situaci.

V případě potřeby volat OPIS HZS JčK 950 230 100.
Navázat kontakt s vybranými členy krizového štábu a
požádat o sledování situace.
Odpovídá - starosta města

Využít telefon, hromadné SMS zprávy, AMDS
(Automatický systém odesílání hlasových zpráv),
e-mail, televizní a rozhlasové vysílání, internet.

2

Zjistit situaci ve správním území obce a relevantní
informace od obce s rozšířenou působností Trhové Sviny.

SMS zpráva z telefonního čísla 733 629 687
(KŠ Trhové Sviny)
telefon, elektronické zprávy,
zkontrolovat stav baterie mobilního telefonu.

Odpovídá - starosta města

3

Připravit si Dokumentaci pro řešení mimořádných událostí a
krizových situací.

Dokumentace je uložena u starosty města Borovany

Odpovídá - starosta města

4

Svolat krizový štáb obce (pracovní tým starosty obce), viz
Příloha C-1 Kontakty.

Využít telefon, nebo provést osobně,
určit místo a čas jednání.

Odpovídá - starosta města

5

Sledovat televizní nebo rozhlasové vysílání.

Odpovídá - starosta města

Podle možností a vybavenosti obecního úřadu nebo
zázemí krizového štábu obce.

Nezapomenout
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Poznámka

Úkol

Nezapomenout

Neprovedeno
/NE/

P.
č.

Provedeno
/ANO/

Kontrolní seznam pro řešení MU a KS

Aktualizace dne:

Poznámka

Vést evidenci vždy, i bez vyhlášení krizového stavu.

Provádět zápis z jednání krizového štábu obce.
Zaznamenat úkoly s konkrétními jmény.

- zjistit situaci o dodávkách energií, poskytování služeb,
zdravotnického zabezpečení…

Zástupci dodavatelů elektrické energie, vody, plynu,
hygiena, správci povodí, dodavatelé služeb, apod., u
rozsáhlých událostí u obce s rozšířenou působností nebo
na Krajském úřadu Jihočeského kraje

Popř. povolat další nezbytné odborníky do krizového
štábu obce. Odpovídá - starosta města

- zavést vedení:
▪ evidence administrativních činností;
▪ evidence odesílaných a přijímaných zpráv;
▪ odesílaných hlášení;
▪ požadavků;
▪ nasazených sil a prostředků (zadaných a prováděných
prací).
Zapisovat vše a provádět TRVALE!

Zajistit osobu pro vedení: Mgr. Jana Timmermansová
a) záznamníku zpráv, nařízení a hlášení příp.
povodňové knihy, viz Příloha C-3 Záznamník zpráv,
nařízení a hlášení krizového štábu obce;
b) zápisů z jednání krizového štábu obce;
c) přehledu požadavků, objednávek a nabídek;
d) provádění fotodokumentace – Petr Bušta

Váže se na finanční prostředky (prvotní náklady,
nezbytná opatření, dotační tituly apod.), jinak je
obec od Jihočeského kraje
a ústředních správních úřadů neobdrží!

- předat informace o události nebo situaci, jejích dopadech
a předpokládaném vývoji;

Mít připravené relevantní informace od obce s rozšířenou
působností Trhové Sviny, media, ČHMÚ apod.

Odpovídá - starosta města

Zahájit úvodní jednání krizového štábu obce:
- zjistit, zdali jsou přítomni všichni členové krizového
štábu obce (prezence), povolání náhradníků;

6

- získat informace o již probíhajících opatřeních;
- posoudit situaci a navrhnout její řešení, odhadnout
finanční náklady na opatření;
Střídání členů a jejich zastupitelnost apod.

- upřesnit styl a formu práce krizového štábu obce;
- přijetí opatření a rozdělení úkolů;
- sestavit a odeslat úvodního hlášení pro krizový štáb obce
s rozšířenou působností Trhové Sviny;

Použít jako vzor formulář Hlášení obce, viz Příloha C-2
Hlášení obce, e-mail: krizovy.stab@tsviny.cz

- stanovit průběžné přijímání a evidování informací a Jak bude probíhat, kdo zabezpečí (forma, způsob
provádění fotodokumentace;
apod.) provádění fotodokumentace – Petr Bušta

27

Návaznost na bod 22.
Hlášení zasílat i v případě, že nezasedá krizový štáb.

Úkol

Nezapomenout

- stanovit doby dalšího jednání krizového štábu obce;

Zvážit dle vývoje situace.

- zahájit plnění úkolů.

Shrnout zásadní úkoly a ukončit jednání krizového štábu
obce.

7

Poskytovat obyvatelstvu informace všemi dostupnými
prostředky.
Provádět TRVALE!

Místní informační systém, osobně, telefon, e-mail, webové
stránky nebo portál, úřední deska obce.
Odpovídá - starosta města

8

Provést rekognoskaci správního území obce a zjištěné
údaje (např. vývoj mimořádné události, zasažený nebo
poškozený nemovitý majetek obce, právnických a
fyzických osob, stav rybníků) uvádět v hlášeních obce.

Předem nebo průběžně:
- vyčleněná skupina osob,
- členové JSDHO,
- obecní policie.

9

Při nepříznivém vývoji situace (např. meteorologické
situace, možný vznik domino efektu) analyzovat jaké síly a
prostředky jsou potřebné k překonání mimořádné události
nebo krizové situace, zajistit jejich připravenost
k případnému zásahu.

- JSDHO,
- komunální služba (technické služby),
(materiál dle potřeby např.: protipovodňové pytle,
násypku, písek, nákladní vozidlo, zábrany, čerpadla,
elektrocentrály, dopravní značení, možnost nouzového
ubytování pro evakuované apod.).

10

Dodržovat pokyny předávané velitelem zásahu nebo orgány
krizového řízení přímo nebo prostřednictvím televizního a
rozhlasového vysílání.

Sledovat telefon, hromadné SMS zprávy, AMDS, e-mail,
televizní a rozhlasové vysílání, internet.

11

Využít sirény, místní rozhlas, vozidla JSDHO, zvonice,
Varovat všechny osoby nacházející se na správním území hromadné SMS zprávy, pochůzky (zejména na samoty,
rekreační oblasti, dětské tábory) a jiné dostupné
obce.
prostředky k varování.

12

Svolat JSDHO (pokud již nebyla aktivována OPIS HZS
JčK). Odpovídá - starosta města

6

Pomoc při zabezpečování úkolů. Pokud JSDHO
nasazuje v obci starosta obce, je nezbytné nahlásit
nasazení JSDHO na OPIS HZS JčK; nasazení JSDHO
může starosta vyžádat na OPIS HZS JčK.
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Neprovedeno
/NE/

P.
č.

Provedeno
/ANO/

Kontrolní seznam pro řešení MU a KS

Aktualizace dne:

Poznámka

Zkontrolovat a podepsat zápis z jednání krizového
štábu obce. Odpovídá - starosta města

Odpovídá - starosta města

Individuální varování handicapovaných osob.
Odpovídá - starosta města
Váže se na finanční prostředky (prvotní náklady,
nezbytná opatření, dotační tituly apod.), jinak je
obec od Jihočeského kraje
a ústředních správních úřadů neobdrží!

13

14

15

Úkol

Nezapomenout

Telefonicky na tel. č. 385 301 442,
Informovat orgán krizového řízení obce s rozšířenou
Ing. Bohumil Kocina
působností Trhové Sviny o vzniklé situaci na území obce a o
e-mail:
starostka@tsviny.cz
zahájení činnosti krizového štábu obce.
- krizovy.stab@tsviny.cz
Navázat kontakt s právnickými a fyzickými osobami v obci
využitelnými k řešení situace, velitelem zásahu a dále s nimi
spolupracovat, viz Příloha C-1a Kontakty PO a PFO
Borovany.
Organizovat, řídit, koordinovat a ukládat opatření na
ochranu před mimořádnou událostí nebo krizovou
situací.

16

V případě potřeby zajistit prostřednictvím právnických
a fyzických osob v obci poskytnutí sil a prostředků.
V případě nedostatku požádat starostu obce s rozšířenou
působností nebo hejtmana kraje.
Odpovídá - starosta města

17

Pro překonání mimořádné události nebo krizové situace dále
aktivovat a využít:
- obecní policii;
- komunální (technické, městské) službu;
- školské zařízení;
- příspěvkovou organizaci, která poskytuje pečovatelskou
(stravovací, ubytovací) službu.
Dle charakteru mimořádné události nebo krizové situace
doplnit přepravce, stavební společnosti, ubytovací a
stravovací zařízení apod.

18

Zajistit a připravit prostřednictvím JSDHO,
právnických a fyzických osob ochranu osob a majetku
před mimořádnou událostí.

Neprovedeno
/NE/

P.
č.

Provedeno
/ANO/

Kontrolní seznam pro řešení MU a KS

Aktualizace dne:

Poznámka

Odpovídá - starosta města

Využít svůj přehled kontaktů pro obec a pravidelně
zasílaný přehled kontaktů obce s rozšířenou působností
Trhové Sviny.

Odpovídá - starosta města

Využít krizový štáb obce a Dokumentaci pro řešení
mimořádné události a krizové situace.

Odpovídá - starosta města

- Přednostně využít vlastní zařízení a majetek.
- Evidovat včetně požadovaného rozsahu prací.
- Dohody o provedení práce, smlouvy, objednávky,
výzvy.
- Návaznost na bod 6.

Váže se na finanční prostředky (prvotní náklady,
nezbytná opatření, dotační tituly apod.), jinak je
obec od Jihočeského kraje
a ústředních správních úřadů neobdrží!
Při překročení nákladů nad 100 tisíc Kč doporučujeme
projednat s Krizovým štábem Jihočeského kraje.

V případě potřeby požádat o pomoc prostřednictvím
krizového štábu obce starostu obce s rozšířenou
působností Trhové Sviny a vyžádat si informace o
způsobu a době zajištění požadavku obce.

Využít všechny dostupné služby a prostředky
v obci
Odpovídá - starosta města

Zajistit další potřebný materiál (např. násypku,
dvoukomorové pytle, písek, zábrany, dopravní značení a
značky, ruční nářadí, dřevo, plachty, prostory pro
ubytování vyvedených nebo evakuovaných apod.)

29

Krátkodobé ubytování osob a nouzové přežití.
Odpovídá - starosta města

Úkol

Nezapomenout

Neprovedeno
/NE/

P.
č.

Provedeno
/ANO/

Kontrolní seznam pro řešení MU a KS

Aktualizace dne:

Poznámka

19

Aktivovat místa (budovy) pro:
- příjem evakuovaných,
- krátkodobé ubytování evakuovaných obyvatel.

Využít primárně zařízení obce (místnosti na obecním
úřadu, sály, sokolovnu, tělocvičny, učebny, apod.)
Po vyčerpání využít další zařízení jako: hotely, pensiony,
rekreační zařízení, domovy mládeže, internáty apod.
Odpovídá - starosta města

Váže se na finanční prostředky (prvotní náklady,
nezbytná opatření, dotační tituly apod.), jinak je
obec od Jihočeského kraje
a ústředních správních úřadů neobdrží!

20

Zajistit veřejný pořádek v obci.

Je-li to nutné, požádat o pomoc Policii ČR.

Odpovídá - starosta města

Vyvíjí-li se mimořádná událost nepříznivě a hrozí ztráty
na životech, poškození zdraví lidí, majetku a životního
prostředí požádat starostu obce s rozšířenou působností
Trhové Sviny o pomoc a projednat možnost vyhlášení
krizového stavu, viz Příloha C-4 Žádost o vyhlášení
krizového stavu.

Telefonicky na tel. č. 385 301 414,
Mgr. Věra Korčaková
e-mail: krizovy.stab@tsviny.cz

Podmínky pro vyhlášení stavu nebezpeční, viz Příloha
C-5 Podmínky pro vyhlášení stavu nebezpeční
Bedlivě zvážit na jednání krizového štábu obce.
Může být spojeno s prvotní evakuací obyvatel.
Odpovídá - starosta města

Zpracovat a zaslat úvodní hlášení obce o činnosti, viz
Příloha C-2 Hlášení obce.

Max. do 5 hodin po provedení varování nebo svolání
krizového štábu obce,
e-mail: krizovy.stab@tsviny.cz

Mimořádná událost nebo krizová situace začíná hrozit
ztrátami na životech a poškození zdraví lidí a bez
evakuace ji nelze zabránit.

Důsledně vést evidence prováděných prací.
Odpovídá - starosta města

Zahájit přípravu na možné provedení evakuace obce
nebo její části.

Příprava: místa nástupu, potřebné množství autobusů,
pomoc a přeprava imobilních osob apod.

V případě vyhlášeného krizového stavu na území
obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
Odpovídá - starosta města.
Váže se na finanční prostředky (prvotní náklady,
nezbytná opatření, dotační tituly apod.), jinak je
obec od Jihočeského kraje
a ústředních správních úřadů neobdrží!
Zajistit pomoc pro handicapované osoby.
Odpovídá - starosta města

Zpohotovení míst nouzového ubytování pro evakuované
osoby.

V případě potřeby požádat o pomoc krizový štáb obce
s rozšířenou působností Trhové Sviny.

Odpovídá - starosta města

Nařídit (nařízením obce, viz Příloha C-6 Nařízení obce
k provedení evakuace) evakuaci obyvatel obce (části obce)
dle vývoje situace a návrhu krizového štábu obce.

Informovat všechny osoby na území obce!
Využít úřední desku obecního úřadu, obecní rozhlas,
místní informační systém, vozidla JSDHO, megafony
apod.
Odpovídá - starosta města

Nařízení evakuace je nezbytné zdokumentovat
z důvodu možných sporů a stížností, proplácení
nákladů atd.
Pokud je evakuace nařízena hejtmanem
Jihočeského kraje, zajistit její provedení.
Starosta obce může nařídit evakuaci pouze za
krizového stavu.
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30

Úkol

Nezapomenout

Neprovedeno
/NE/

P.
č.

Provedeno
/ANO/

Kontrolní seznam pro řešení MU a KS

Aktualizace dne:

Poznámka

Nasmlouvat prostřednictvím člena krizového štábu obce
dodavatele služeb pro nouzové přežití obyvatel, viz
Příloha C-7 Požadavky na materiál.
Odpovídá - starosta města

Váže se na finanční prostředky (prvotní náklady,
nezbytná opatření, dotační tituly apod.), jinak je
obec od Jihočeského kraje
a ústředních správních úřadů neobdrží!
Odpovídá - starosta města

- nouzové zásobování pitnou a užitkovou vodou,

Pro nemohoucí, seniory, osoby v zaměstnání zajistit
pitnou a užitkovou vodu (tekutiny), stravu (teplá i
studená), potraviny apod.

- dodávky energií,

Zajistit elektrocentrály a elektrogenerátory.

PFO - Petr Sikmund, Luční 272, 373 12 Borovany

- humanitární pomoc,

Žádost o dodání zaslat na krizový štáb obce s rozšířenou
působností obce Trhové Sviny, OPIS JčK
Pro příjem, uskladnění a distribuci humanitární pomoci
zajistit:
- prostory a manipulační techniku;
- určit osoby pro její příjem, evidenci a distribuci
postiženým osobám.

Požadavek přes OPIS JčK na sklad humanitární
pomoci SOZ HZS ČR Borovany
Odpovídá - starosta města
Převzetí a distribuce HP – Mgr. Bc. Karel Macht

- nouzové dodávky služeb

- poskytování informací o situaci a přijímaných
opatřeních;
- zdravotnické, sociální, hygienické, veterinární, poštovní
a spojové, dopravní, technické, pohřební, opravárenské,
jako: instalatérské, topenářské, sklenářství,
pokrývačství, truhlářství, zámečnictví apod.;
- prádelny a čistírny;
- zásobování postiženého obyvatelstva šatstvem,
přikrývkami, prostředky osobní hygieny a denní
potřeby.

Odpovídá - starosta města

Při evakuaci zajistit nouzové přežití obyvatel, a to:
- nouzové stravování,

23

Vést přehled o evakuovaných osobách, viz Příloha C-8
Přehled evakuovaných
Spolupracovat s přijímacím střediskem obce s rozšířenou
působností Trhové Sviny; viz Příloha C-1 Kontakty.
Spolupracovat se starostou příjmové obce.

Odpovídá - starosta města

Odpovídá - starosta města
Předávat zejména údaje o počtech odesílaných lidí a
počtech lidí s handicapem.

V případě aktivace příjímacího střediska.

Zajištění výkonu státní správy a péče o obyvatele obce.

V případě nutnosti evakuovat obyvatele do jiné obce.
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Úkol

Nezapomenout

Neprovedeno
/NE/

P.
č.

Provedeno
/ANO/

Kontrolní seznam pro řešení MU a KS

Aktualizace dne:

Poznámka

24

Provést evidenci údajů o přechodných změnách pobytu
osob pro případy, kdy předpokládaná doba evakuace je
delší než 3 dny a nahlásit obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností Trhové Sviny viz Příloha C-9
Postup evidence údajů o přechodných změnách pobytu a
C-10 Tabulka evidence údajů o přechodných změnách
pobytu.

Prostřednictvím:
- registru přechodných pobytů na internetové adrese:
http://rpp.izscr.cz/;
- vyplněné tabulky: Jaroslava Slámová, evidence
obyvatel, tel.: 386301410, e-mail: evidobyv@tsviny.cz

Registr bude aktivován po nařízení krizového
opatření (hejtmanem nebo vládou).
Odpovídá tajemník OÚ – Mgr. Jana
Timmermansová

25

Provádět další záchranné a likvidační práce JSDHO,
právnickými a fyzickými osobami na území obce.

Využít všechnu dostupnou techniku a prostředky na území
obce.

Při budování a odstraňování staveb dodržovat stavební
řád, konzultovat se stavebním úřadem.

26

Vypracovat požadavky na potřebný materiál (stavební,
úklidový, čisticí prostředky apod.), který není možné zajistit
cestou obce (organizační, časové důvody), viz Příloha C-7
Požadavky na materiál.

Požadovat prostřednictvím e-mailu:
krizovy.stab@tsviny.cz

27

Zjistit prvotní náklady a nezbytná opatření a zapracovat do
sumarizační tabulky, viz Příloha C-11 Sumarizační tabulka.

Zaslat prostřednictvím e-mailu:
krizovy.stab@tsviny.cz

Odpovídá - starosta města

28

Zajistit v případě potřeby nutnou hygienickou a
zdravotnickou péči na území obce.

Požadavky uplatnit cestou obce s rozšířenou působností –
zajišťuje Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje.

Odpovídá - starosta města

29

Organizovat náhradní zásobování, dopravu a další
narušenou funkci infrastruktury na území obce.

Dohody o provedení práce, objednávky, smlouvy.

Odpovídá - starosta města

30

Zpracovávat a zasílat průběžné hlášení na krizový štáb ORP
Trhové Sviny, viz Příloha C-2 Hlášení obce.

E-mail: krizovy.stab@tsviny.cz

k 06:00 a 16:00 h

31

Spolupracovat se starostou a krizovým štábem obce
s rozšířenou působností obce Trhové Sviny.

Dle potřeby:
(např. pomoc úředníkům z Odboru sociálních věcí při
zjišťování potřeb postižených obyvatel a naplňování
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).

Odpovídá - starosta města

32

Zjistit rozsah a reálnou výši škod na majetku obce.

Využít zápisy ze Záznamníku zpráv, nařízení a hlášení
příp. povodňové knihy, foto dokumentace, video záznamy
apod.

Odpovídá - starosta města

Odpovídá tajemník OÚ – Mgr. Jana
Timmermansová

telefonicky: 733 629 687
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Odpovídá - starosta města

Úkol

Nezapomenout

Neprovedeno
/NE/

P.
č.

Provedeno
/ANO/

Kontrolní seznam pro řešení MU a KS

Aktualizace dne:

Poznámka

33

Informovat pojišťovnu (pojišťovací agenty) o škodách na
majetku obce.

Připravit pojistné smlouvy.

Odpovídá - starosta města

34

Podle rozsahu škod na majetku obce zřídit fond nebo konat
veřejnou sbírku.

Zřízení veřejné sbírky žádat písemně Odbor legislativy a
vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje na
formuláři Oznámení o konání veřejné sbírky.

Odpovídá - starosta města

35

Zajistit provedení prohlídek po mimořádné události nebo
krizové situaci v obci a spolupracovat s krizovým štábem
obce s rozšířenou působností Trhové Sviny.

Nemovitosti ve vlastnictví obce a postižených obyvatel
(budovy, komunikace, mostní konstrukce, vodovodní
řady, vodní zdroje, další infrastrukturu zajišťující chod
obce apod.).

Statici (pro posouzení užívání budov, dopravních
komunikací, mostů apod.), správce vodního
hospodářství apod.
Odpovídá - starosta města

36

Roztřídit a uložit kopie faktur (daňových dokladů) na
provedení prvotních činností (prvotní náklady a nezbytná
opatření spojená se záchrannými a likvidačními pracemi) a
odstraňováním následků mimořádné události nebo krizové
situace (sanační a asanační práce).

Zvláštní evidence dokladů.

Odpovídá - starosta města

37

Být nápomocen pověřenci z obce s pověřeným obecním
úřadem Trhové Sviny a vyhodnotit odhad škod na
majetku, které vznikly na správním území obce, viz
Příloha C-12 Odhad škod na majetku.

Vyplnit tabulku vyhlášky MF ČR č. 186/2002 Sb.
(uvedena v příloze vyhlášky).

Odpovídá technik správy majetku – Petr Bušta

38

Zajistit návrat evakuovaného obyvatelstva do obce a jejich
nemovitostí.

39

Organizovat a zajistit postupný návrat obce do běžného
života.

Vypracovat harmonogram prací, činností a postupů.

Odpovídá - starosta města

40

Zjistit účelnost provedených opatření a podat zprávu o
mimořádné události nebo krizové situaci Obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností Trhové Sviny;

.Formu a datum odevzdání určí Obecní úřad obce
s rozšířenou působností Trhové Sviny.

Odpovídá - starosta města

41

Veškerou dokumentaci z období řešení krizové
situace mít připravenu pro kontrolu Krajského
úřadu Jihočeského kraje a příslušného ústředního
orgánu státní správy (především MMR).

Zápisy z jednání krizového štábu Borovany
faktury (daňové doklady), objednávky, výpisy
z bankovních účtů, podklady v Záznamníku
zpráv, nařízení a hlášení, e-maily, telefonní

Odpovídá - starosta města

33

Do dvou kalendářních let od vyhlášení
krizového stavu.
Odpovídá - starosta města

Úkol

Nezapomenout

hovory, poskytnutí podpory pro prvotní náklady a
nezbytná opatření, dílčí zprávy o zásahu JSDHO apod.

Přílohy:

C-1 - Kontakty
C-1a - Kontakty PO a PFO Borovany
C-2 - Hlášení obce (úvodní, následné)
C-3 - Záznamník zpráv, nařízení a hlášení
krizového štábu obce
C-4 - Žádost o vyhlášení krizového stavu
C-5 - Podmínky pro vyhlášení stavu
nebezpečí
C-6 - Nařízení obce k provedení evakuace
C-7 - Požadavky na materiál
C-8 - Přehled evakuovaných

C-9 - Postup evidence údajů o
přechodných změnách pobytu
C-10 - Tabulka evidence údajů o
přechodných změnách pobytu
C-11 - Sumarizační tabulka
C-12 - Odhad škod na majetku
C-13 - Výzva k poskytnutí věcného
prostředku
C-14 - Postupy řešení MU a KS
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Neprovedeno
/NE/

P.
č.

Provedeno
/ANO/

Kontrolní seznam pro řešení MU a KS

Aktualizace dne:

Poznámka

C - Seznam příloh

Aktualizace dne:

C - SEZNAM PŘÍLOH
C-1

Kontakty

C-1a

Kontakty na PO a PFO Borovany

C-2

Hlášení obce (úvodní, následné)

C-3

Záznamník zpráv, nařízení a hlášení krizového štábu obce

C-4

Žádost o vyhlášení krizového stavu

C-5

Podmínky pro vyhlášení stavu nebezpečí

C-6

Nařízení obce k provedení evakuace

C-7

Požadavky na materiál

C-8

Přehled evakuovaných

C-9

Postup evidence údajů o přechodných změnách pobytu

C-10

Tabulka evidence údajů o přechodných změnách pobytu

C-11

Sumarizační tabulka

C-12

Odhad škod majetku

C-13

Výzva k poskytnutí věcného prostředku

C-14

Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací
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Příloha C-1: Kontakty

Aktualizace dne:

C-1 KONTAKTY

Jméno

mobil -užívaný

jiné tel. č.

602 438 347

387 001 348

e-mail

adresa

Krizový štáb obce Borovany
Předseda – Ing. Petr Jenkner
Místopředseda –
Mgr. Vít Sumerauer
Tajemník Mgr. Jana Timmermansová
TSM – Petr Bušta
SDH Borovany – Čestmír Cvach

725 710 173
725 032 552
725 032 555
723 015 780

starosta@borovany-cb.cz

Borovany, Vrcov 91, 373 12

mistostarosta@borovany-cb.cz

Borovany, Budějovická 117, 373 12

387 001 340

tajemnik@borovany-cb.cz

734 681 772

spravamajetku@ borovany-cb.cz
Cvach.cestmir@seznam.cz

České Budějovice, Fráni Šrámka 1218/5,
370 01
České Budějovice, Průběžná 44, 370 04

Borovany, Vodárenská 424, 373 12
Borovany, Žižkovo náměstí 56,
373 12

ZZS – MUDr. Jana Kaderová

387 981 415

PČR – npor. Bc. Jaroslav Kazda
SOZ HZS Borovany –
Mgr. Bc.Karel Macht
ŽP – Ing. Edvard Sequens

974 226 740

oo.lisov@pcr.cz

Lišov, Žižkova 170/37, 373 72

950 220 111

kmacht@seznam.cz

Borovany, Vodárenská 471, 373 12

602 442 560

Borovany, Trocnovská 101, 373 12

602 282 399

Krizový štáb ORP Trhové Sviny
Starostka – Mgr. Věra Korčaková

386 301 414

starosta@tsviny.cz

tajemník BR – Ing. František Kolář

606 645 429

386 301 417

tajemnik@tsviny.cz

Pracoviště KŠ – Ing. Bohumil Kocina

733 629 687

386 301 442

krizovy.stab @tsviny.cz

Hlavní pracoviště krizového štábu JčK

386 720 128

krizovy.stab@kraj-jihocesky.cz

Zelená linka pro veřejnost

800 100 450

Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32,
374 01
Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32,
374 01
Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32,
374 01

Krizový štáb JčK
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Č. Budějovice 7, U Zimního stadionu
1952/2, 370 01

Příloha C-1: Kontakty

Operační středisko

725 030 510

950 230 100

opis@jck.izscr.cz

Štáb HZS JčK – plk. Mgr. Štěpán
Kavan Ph.D.

950 230 126

krizovy.stab@jck.izscr.cz

Ředitel ÚO – plk. Ing. Jiří Pešek

950 230 130

jiri.pesek@ jck.izscr.cz

Aktualizace dne:

Č. Budějovice 3, Pražská tř. 844/52,
370 04 Č. Budějovice
Č. Budějovice 3, Pražská tř. 844/52,
370 04
Č. Budějovice 3, Pražská tř. 844/52,
370 04

Policie ČR
Integr. operač. středisko KŘP JčK

725 742 318

KŠ KŘP JčK

724 179 733

974 222 011
974 222 013
krpc.ios@pcr.cz
974 222 015
974 222 041-045 krpc.okr@pcr.cz

Č. Budějovice 6, Lannova tř. 193/26,
37001

Zdravotnická záchranná služba
387 762 403
387 762 404
387 762 444

Zdravotnické operační středisko ZZS
JčK

Sousední obce a další důležité kontakty
Dvorec – Josef Komenda
Hluboká u Borovan –
Bc. Lenka Brožová
Radostice – Ing. Bohumil Vacek
Trocnov – Josef Razím
Třebeč – František Mikoláš ml.
Vrcov – Josef Sova

dispecink.cb@zzsjck.cz

602 443 811

barakom@seznam.cz

606 288 388

krebsule@seznam.cz

725 036 503
724 760 641
739 473 408
774 777 000

bohumilvacek@centrum.cz
jrazim@gmail.com
frantamikolas@seznam.cz
jsova@elektrokontakt.cz
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Č. Budějovice, B. Němcové 37/6,
370 01

Příloha C-1: Kontakty

Aktualizace dne:

C-1a KONTAKTY PO A PFO BOROVANY

Žižkovo náměstí 107

Využitelnost při mimořádných událostí
ubytování, stravování, vykonávání péče o
mládež
vykonávání péče o děti
stravování
materiální zabezpečení (stany, pivní sety)
distribuce tepla

777 620 952 info@archaborovany.cz

Třeboňská 6

vykonávání péče o seniory

602 169 285 Alf@cz-hotel.eu
387 981 675 martin.borovany@seznam.cz

Žižkovo náměstí 2
Budějovická 585
Žižkovo náměstí
74
Trocnovská 112
Nádražní 434
Žižkovo náměstí 3
Žižkovo náměstí
57
Na výhony 671
Vodárenská 97
Žižkovo náměstí 2
Žižkovo náměstí
64
Luční 272
Dlouhá 359

ubytování, stravování
ubytování, stravování
ubytování, stravování

Firma, objekt, osoba

Telefon

Email

ZŠ Borovany

721 645 692 reditel@zsbo.cz

Petra z Lindy 13

MŠ Borovany
Borůvka, obč. sdružení
Technické služby města
Služby Borovany s.r.o.
ARCHA Borovany
o.p.s.
Hotel ALF
Penzion Valeš

604 210 774
387 981 969
725 032 554
730 847 341

Lazna 430
Petra z Lindy 147
Třeboňská 78

Hostinec u Hofhanzlů

724 723 058

Borovanský mlýn s.r.o.
Restaurace Sýmalka
Supermarket TREFA

604 943 068 borovanskymlyn@seznam.cz
777 940 998 rmanhal@email.cz
773 764 513 info@jednotacb.cz

FLOP - potraviny

739 525 808 borovany@flosman.cz

PENNY MARKET
ZOD Borovany
AWENDY

800 202 220 info@penny.cz
604 204 498 info@zodborovany.cz
724 507 004 vencabus@seznam.cz

Václav Weisfeit st.

602 858 429

Petr Sikmund
TJ Calofrig Borovany

602 461 390 genservis@seznam.cz
603 712 691 ing.kubes@seznam.cz

msborovany@gmail.com

info@boruvka-borovany.cz
technik@borovany-cb.cz
služby@borovany-cb.cz

Adresa - Borovany

38

ubytování, stravování
stravování
přednostní zásobování potravinami
přednostní zásobování potravinami
přednostní zásobování potravinami
Věcná pomoc, technika
autobusová doprava (3 autobusy)
Výkopové, terénní a zemní práce
dieselgenerátory (5 mobilní, 3 stacionární)
ubytování, plocha pro stan humanitární pomoci

Příloha C-1: Kontakty
Borovanská lékárna

387 200 268 ladka.bartonova@seznam.cz

Žižkovo náměstí
56
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Aktualizace dne:

Distribuce léků a lékařského materiálu

Příloha C-2: Hlášení obce (úvodní, následné)

Aktualizace

dne:

Standardizované hlášení
KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE BOROVANY

Zpráva č.:
Počet listů:
Přílohy:
Zasláno komu:
ODESÍLATEL:

PŘÍJEMCE:
Krizový štáb obce s rozšířenou působností Trhové
Sviny

osoba, která odesílá hlášení
Jméno a příjmení

vyplnit aktuální údaj o zastávané funkci v KŠ
obce

e-mail: krizovy.stab@tsviny.cz

Funkce

Kopie na vědomí:

vyplnit tel. číslo, e-mailovou adresu
Kontakt

STANDARDIZOVANÉ HLÁŠENÍ
k 06:00 h dne

.

.

k 16:00 h dne

.

.

k

.

.

h dne

I. Základní údaje

Řešená mimořádná událost/krizová situace:
Obecně popsat, co se stalo (povodeň, přívalový déšť, vichřice, námraza, apod.) a situaci na území
správního území obce (co je postiženo).

Vymezení zasaženého území:
Popsat na jakém území (místní části obce) se událost nebo situace odehrává.

Doba vzniku (datum, čas):

.

.v

.

h

Počet osob (souhrnný počet od doby vzniku mimořádné události nebo krizové situace):
- ohrožených:
- evakuovaných:
- zraněných:
- mrtvých:
- pohřešovaných:
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Příloha C-2: Hlášení obce (úvodní, následné)

Aktualizace

dne:
II. Podrobné údaje
Popis aktuální situace:
Pokud je to možné a účelné, odesílejte požadované informace v příloze tohoto hlášení, a to ve formě
tabulky.
U povodní:
Činnost povodňové komise obce
Zásadní informace - zásadní přijatá opatření
Stavy na vodních tocích a vodních dílech
1. povodní zasažené vodní toky
(název, vyhlášené SPA, problémy /ucpání koryta, úniky nebezpečných látek, atd./, řešení)
2. situace na rybnících
(přeplnění rybníků, narušení hráze, nečinnost majitelů při potřebě manipulací, řešení)
Informace z průběhu sledovaného období:
(u prvního hlášení k době podání hlášení, následující hlášení uvádějte informace od doby posledního
hlášení)
1. Činnost krizového štábu během sledovaného období:
Popište činnost vašeho krizového štábu
2.Přehled nasazených sil a prostředků:
Popište nebo přiložte tabulku s přehledem.
3. Přehled použitých pohotovostních zásob (v případě, že byly vydány):
Popište nebo přiložte tabulku s přehledem.
4. Realizace krizových opatření v území zasaženém krizovou situací:
Popište nebo přiložte tabulku s realizací krizových opatření.
5. Předpokládaný vývoj:
Popište předpokládaný vývoj situace na vašem správním území.
6. Požadavky na další síly a prostředky potřebné k řešení krizové situace:
Popište nebo přiložte tabulku s požadavky.
7. Požadavky obce k zajištění opatření, která není schopna řešit vlastním opatřením:
Opatření, která požaduje obec zajistit cestou KŠ ORP/KŠ kraje (např. sanace, demolice, geologický
průzkum při sesuvech půdy, odvozy odpadu, postřiky proti komárům, nouzové zásobování pitnou vodou
apod.)
III. Další doplňující údaje
Popište, popř. přiložte tabulku, např. s předpokládanými škodami na majetku obce.

Zpracovatel + kontakt:
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Příloha C-3: Záznamník zpráv, nařízení a hlášení krizového štábu obce

Aktualizace dne:

Příloha číslo:

Příloha k č.j.:
Výtisk číslo:
Počet listů:

ZÁZNAMNÍK ZPRÁV,
NAŘÍZENÍ A HLÁŠENÍ
KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE
BOROVANY
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Příloha C-3: Záznamník zpráv, nařízení a hlášení krizového štábu obce

Aktualizace dne:
Strana číslo:

Poř.
čís.

Doba
den

hodina

Od koho
převzato

Komu
adresováno

Kdo
převzal

OBSAH
zprávy, nařízení, hlášení, požadovaných prací a služeb
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Komu předáno,
co nařízeno,
podpis přebírajícího

Příloha C-3: Záznamník zpráv, nařízení a hlášení krizového štábu obce
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Aktualizace dne:

Příloha C-3: Záznamník zpráv, nařízení a hlášení krizového štábu obce

Aktualizace dne:
Strana číslo:

Poř.
čís.

Doba
den

hodina

Od koho
převzato

Komu
adresováno

Kdo
převzal

OBSAH
zprávy, nařízení, hlášení, požadovaných prací a služeb
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Komu předáno,
co nařízeno,
podpis přebírajícího

Příloha C-3: Záznamník zpráv, nařízení a hlášení krizového štábu obce
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Aktualizace dne:

Příloha C-4: Žádost o vyhlášení krizového stavu

Aktualizace dne:

Žádost o vyhlášení stavu nebezpečí
Popis události a činností

Situace
CO se stalo – událost
Popis události

OBECNÝ POPIS UDÁLOSTI (rozsah)

KDY k události došlo
Datum / Čas
KDE k události došlo
Popis místa

Město/obec:
Katastrální území:
Mapa 1:50 000 – souřadnice:
Jiné vymezení:

Ztráty/ ohrožení
Osoby

PŘESNÝ POČET ZTRÁT / Přibližný odhad OHROŽENÝCH

Zvířata

ANO / NE

Majetek

ANO / NE

Životní prostředí

ANO / NE

Pravděpodobný průběh
KRIZOVÉ SITUACE
Stručný popis

KVALIFIKOVANÝ ODHAD DALŠÍHO PRŮBĚHU
Konkrétní důvod pro vyhlášení krizového stavu

Provedená opatření

Rozsah provedených
opatření







ČINNOST SLOŽEK IZS
ČINNOST MĚSTA/OBCE
ČINNOST SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ
ČINNOST OSTATNÍCH SUBJEKTŮ

Dosud provedená DALŠÍ opatření

Krizová opatření

Navrhovaná krizová
opatření

Doba trvání



Požadovaná krizová opatření hejtmana NUTNÁ K VYŘEŠENÍ
KRIZOVÉ SITUACE, včetně stanovení jejich rozsahu (§ 14
zákona č.240/2000 Sb.)



Požadovaná krizová opatření vlády ČR (§ 6 a 7), pokud
nepostačují krizová opatření hejtmana, vč. rozsahu omezení dle
§ 5 zákona č.240/2000 Sb.



Navrhovaná doba trvání krizového stavu
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Příloha C-4: Žádost o vyhlášení krizového stavu
Popis události a činností

Situace


Území

Aktualizace dne:

Počet dní (od - do)

Obec nebo obce, případně konkrétní katastrální území obce, kde je třeba
provést nebo uplatňovat dopad krizových opatření

O vzniku mimořádné události a přípravě žádosti o vyhlášení krizového stavu informujte neprodleně
tajemníka bezpečnostní rady Jihočeského kraje a tajemníka bezpečnostní rady příslušné obce
s rozšířenou působností.
Vyplněný formulář žádosti o vyhlášení stavu nebezpečí neprodleně zašlete na e-mail: hejtman@krajjihocesky.cz. V případě, že není možné využít elektronické pošty, požádejte hejtmana o vyhlášení stavu
nebezpečí telefonicky.
Datum, podpis statutárního zástupce, razítko.
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Příloha C-5: Podmínky pro vyhlášení stavu nebezpeční

Aktualizace dne:

Podmínky pro vyhlášení stavu nebezpeční
V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, může hejtman kraje k řešení vzniklé situace vyhlásit jako
bezodkladné opatření stav nebezpečí, a to v případě, že
- jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a
- intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu a
- není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek
integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) nebo subjektů kritické infrastruktury.1
Důležité je, že všechny tři výše uvedené podmínky pro vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje
musí být splněny současně, a také to, že stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, pro které
je vyhlašován. Toto platí obdobně i v případě vyhlášení nouzového stavu.
Pokud vznikne na území obce mimořádná událost, a je řešena v režimu zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o IZS“), jsou přijímaná opatření ze strany
- zasahujících základních složek IZS (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, zdravotnická
záchranná služba);
- ostatních složek IZS (např. vyčleněné síly a prostředky Armády ČR, Správa a údržba silnic,
havarijní služby, neziskové organizace);
- orgánů kraje (hejtman kraje, krajský úřad);
- orgánů dotčených obcí;
- a dalších správních úřadů (krajská hygienická stanice, krajská veterinární správa atd.).
Pokud výše uvedené organizace, které se podílí na řešení mimořádné události, vyhodnotí, že situace je
plně řešitelná v jejich kompetenci a krizová opatření, která je hejtman oprávněn nařídit při
vyhlášení stavu nebezpečí podle ustanovení § 14 odst. 4 krizového zákona, by nepřinesla žádný
posun v řešení mimořádné události, důvody pro vyhlášení stavu nebezpečí nejsou.
Krizová opatření hejtmana (odst. 4 §14 krizového zákona)
- uložení pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo poskytnutí věcného prostředku;
- bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo
porostů;
- vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace vykonávat rodiče
nebo jiný zákonný zástupce;
- přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil,
bezpečnostních sborů nebo složek IZS, podílejících se na plnění krizových opatření;
- zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě;
- hlášení přechodné změny pobytu osob;
- nařízení evakuace obyvatelstva;
- zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území.

1

Pokud by intenzita ohrožení nabyla značného rozsahu, mohla by vláda ČR pro ohrožené území vyhlásit další
z krizových stavů - nouzový stav.
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Příloha C-6: Nařízení obce k provedení evakuace

Aktualizace dne:

Č.j.:
NAŘÍZENÍ
starosty obce Borovany
č. … /……rok ze dne ……/20….
o provedení evakuace
Na základě Rozhodnutí (dopsat, kdo nařídil krizový stav) č. ……/20….. ze dne ……………./20….
o vyhlášení (stavu nebezpečí, nouzového stavu) a v souladu s § 21 odst. 3, písm. b) zákona č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ krizový
zákon“)
nařizuji provedení evakuace
všem osobám zdržujícím se na území obce (název obce) dle pokynů orgánů krizového řízení.
Evakuace se nevztahuje na příslušníky ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, složek integrovaného
záchranného systému a pracovníky orgánů krizového řízení, kteří se podílejí na řešení krizové situace.
Odůvodnění
Provedení evakuace osob je nařizováno v souvislosti s řešením krizové situace z důvodu naléhavého
obecního zájmu při ochraně životů, zdraví a majetku osob nacházejících se na ohroženém území.
Poučení
Podle § 31, odst. 3, písm. c) krizového zákona je fyzická osoba povinna strpět omezení vyplývající
z krizových opatření stanovených v době krizového stavu. V případě nesplnění povinnosti stanovených
tímto nařízením, lze uložit pokutu dle ustanovení § 34, odst. 3) až do výše 20.000,-Kč.
Proti tomuto nařízení nelze podat odvolání.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem dd.mm.rrrr.

……………………………………….
starosta města
otisk úředního razítka se státním znakem
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Kolečko stavební
(ks)

Železné hrábě
(ks)

Krumpáč
(ks)

Lopata
(ks)

Balená voda
(l)

Ručník papírový
(role)

Pytle na odpad
(pár)

Čistič studní
(ks)

Gumové holínky
(pár)

Rukavice jednorázové
(ks)

Rukavice gumové (silné)
(pár)

Koště
(ks)

Kbelík
(ks)

Savo
(l)

Mýdlo
(ks)

Hadr
(ks)

Mycí prostředky
(l)

Obec

Datum žádosti

Příloha C-7: Požadavky na materiál
Aktualizace dne:

POŽADAVKY NA MATERIÁL NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE

Příloha C-8: Přehled evakuovaných

Aktualizace dne:

Přehled evakuovaných v obci (název obce) k datu dd.mm.rrrr, k hodině: 00:00 (dobu vyplnit dle požadavku krizového štábu ORP)

ORP

obec

požadavky
počet
počet dní
počet
počet dní
evakuovaných
počet
vyvedených
počet
počet
evakuace
evakuovaných
evakuace
v rámci
postižených
(na pár hodin ubytovaných
evakuovaných
ubytovaných ubytovaných ubytovaných
nouzového
domů
bez dalšího
obcí
obcí
jinak
jinak
přežití vyřízené zabezpečení)
co/množství

Celkem

Poznámka:

dům = obydlí určené k trvalému bydlení
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požadavky
evakuovaných
v rámci
nouzového
přežití
nevyřízené co/množství

poznámka

Příloha C-10: Postup evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob Aktualizace dne:

POSTUP EVIDENCE ÚDAJŮ O PŘECHODNÝCH ZMĚNÁCH POBYTU OSOB
Vláda za nouzového stavu nebo hejtman za stavu nebezpečí jsou oprávněni nařídit krizové opatření
„Hlášení přechodné změny pobytu osob“. Nařízením tohoto opatření vzniká fyzickým osobám povinnost
nahlásit přechodnou změnu pobytu na obecním úřadu obce, do které byly organizovaně evakuovány nebo
do které se o své vůli přemístily z důvodu ohrožení života nebo zdraví. Při nařízení tohoto opatření obecní
úřad v souladu s § 21a zákona č. 240/2000 Sb., tyto osoby zaeviduje následujícím postupem:
Obecní úřad zaeviduje všechny osoby, které v důsledku mimořádné události přechodně změnily místo
pobytu a jsou ubytovány ve správním území Vaší obce do „Registru přechodných pobytů“ (dále jen
REGISTR). Při sbírání údajů mimo obecní úřad lze využít listinnou podobu přílohy H2. Registr je přístupný
na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky (www.hzscr.cz) v sekci
Krizové řízení nebo na http://rpp.izscr.cz nebo http://reprepo.izscr.cz. Po načtení stránky:
Vstup do ostré verze

Zadejte heslo

Záložka Obce

Najděte svou obec

Zadejte evakuované osoby do evidence

Zadejte export dat

POZOR –Vaše heslo platí jen do ostré verze.
Pokud se Vám nedaří přihlásit zkontrolujte
jestli heslo nezadáváte do Testovací verze.

Vaše heslo:

Obecní úřad vždy po zadání nových osob do REGISTRU vyexportuje ke 13:00 hod. uložené údaje,
vytiskne a založí. Tyto údaje lze použít stejně jako přílohu H2.
Postup v případě nefunkčnosti registru:
1. Pokud se nepodaří zaevidovat evakuované osoby do REGISTRU, vyplní obecní úřad přílohu H2
v PC a zašle do 13:00 hod. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na emailovou adresu:

evidobyv@tsviny.cz
2. Pokud nelze zaslat údaje vedené v příloze H2 elektronicky, obecní úřad vyplněnou tabulku z přílohy
H2 předá na paměťovém nosiči (USB Flash disk, externí disk, CD…) nebo vytiskne
a předá v listinné formě příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 13:00 hod.
Pokud nelze evidenci zpracovat elektronicky, vypíše tabulku z přílohy H2 ručně a předá stejným
způsobem.
3. Pokud nelze jinak a po dohodě s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, je možné předat
informace z tabulky v příloze H2 na obecní úřad obce s rozšířenou působností i telefonicky.
POZOR – Na provedení tohoto krizového opatření se podílí i obecní úřad obce, do které byla osoba
organizovaně evakuována, nebo do které se o své vůli přesídlila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví
a to i v případě, kdy pro území této obce nebyl vyhlášen krizový stav.
Na adrese REGISTRU v záložce „Ke stažení“ jsou přístupné metodické dokumenty související s Evidencí
přechodných pobytů a registrem samotným.
O způsobu vedení evidence se můžete informovat také u pracovníka krizového řízení Městského úřadu

Borovany viz příloha C-1 Kontakty
a příslušníka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového
řízení, kontakt: 950 230 260, e-mail: spisovna@jck.izscr.cz
Údaje v registru jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů. Evidence je v souladu se Směrnicí ministerstva vnitra č. j.: MV-55649-19/PO-OKR-2013.
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Příloha C-10: Postup evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob Aktualizace dne:

evidobyv@tsviny.cz
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Příloha C-11: Tabulka evidence údajů o přechodných změnách pobytu

Aktualizace dne:

TABULKA EVIDENCE ÚDAJŮ O PŘECHODNÝCH ZMĚNÁCH POBYTU
Místo přechodné změny pobytu

Osoba
ID

Jméno

Příjmení

Datum
narození

Kraj

ORP

Obec

Ulice

Místo trvalého pobytu
Číslo
pop.
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Číslo
orient.

Kraj

ORP

Obec

Ulice

Číslo
pop.

Číslo
orient.

Datum
zadání

Příloha C-12: Sumarizační tabulka

Sumarizace prvotních nákladů a nezbytných opatření za obec: BOROVANY

IČ: 00244686

Specifikace prvotních nákladů a nezbytných opatření dle usnesení vlády č. 769/2014 (neinvestiční povahy)

Aktualizace dne:

ORP: TRHOVÉ SVINY
Materiál a drobný hmotný dlouhodobý majetek
(do 40 tis Kč), služby a práce
Objednávka*
Fakturováno*
(cena z objednávky,
(vč. DPH)
předpokládaná cena vč. DPH)

Nouzové
přežití

zajištění evakuace osob včetně návratu (např. zajištění autobusové přepravy)
nouzové ubytování a stravování evakuovaných osob
dodávky a nákup pitné vody
náhradní řešení dodávek energií (elektrické energie, plynu a tepla)

materiál a služby

nákup nezbytných vysoušečů zdiva, odvlhčovačů, ventilátorů, čerpadel, elektrocentrál a jejich opravy při poničení při krizové situaci
nákup zdravotnického materiálu, léků a případně i nákup očkovacích látek, desinfekčních a úklidových prostředků, insekticidních prostředků proti
komárům a proti šíření přenosu nákazy z kontaminovaných prostor létajícím a lezoucím hmyzem
nákup nezbytných ochranných pomůcek
nezbytný nákup a opravy při krizové situaci poničeného zařízení, vyprošťovacího zařízení
na nutné stavební a terénní úpravy, provizorní opravy komunikací, na provizorní přechody a mosty
odstranění a odvoz stavební sutě a zbytků zničených objektů
na odčerpání vody ze zasažených objektů, odvlhčení a vysoušení objektů
demolice nebezpečných a život ohrožujících staticky narušených objektů
odstranění a likvidaci překážejících poškozených dřevin, likvidaci kadáverů

náklady
složek IZS

nezbytné opravy
zákl. infrastruktury

odvoz naplavenin a materiálu zničeného povodněmi na skládky (včetně skládkování)
revize elektroinstalace, posudky statika, monitorování půdy
nezbytné opravy k obnově dodávek pitné vody pokud se jedná o jediný zdroj veřejného zásobování pitnou vodou v obci (ČOV, úpravny pitné vody,
vrty, studny, vodovod)
na nezbytné opravy čistíren odpadních vod k jejich zprovoznění
na vyšetření vzorků vody před uvedením zdroje pitné vody do provozu
na nezbytné opravy veřejného osvětlení, dodávky energií (včetně revizí)
nutné provizorní opravy komunikací, přechodů a mostů
nezbytný nákup věcných prostředků a opravy poničeného zařízení a techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „JSDHO“)
náklady na péči o členy JSDHO (stravování, ubytování, náhradu za ušlý příjem člena JSDHO apod.)
opravy poškozené techniky, opravy nebo nákup věcných prostředků, PHM, maziv

CELKEM
Poznámka: Do nákladů nelze zahrnovat profesionálně prováděnou činnost, jako: hasiči (např. HZS JčK), vojsko (např. Armáda ČR), záchranáři (např. zdravotnická záchranná služba)
* Fakturováno znamená, že již byl vystaven a proplacen daňový doklad (faktura);
Objednávka znamená, že jste odeslali, předali, popř. dohodli objednávku s dodavatelem služeb, prací nebo materiálu a znáte její finanční hodnotu (předpokládanou cenu).

Z toho předpokládané použití vlastních finančních prostředků z rozpočtu obce:

v tis. Kč
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Aktualizace dne:

PŘEHLED O PŘEDBĚŽNÉM ODHADU NÁKLADŮ NA OBNOVU MAJETKU SLOUŽÍCÍHO
K ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ V ÚZEMÍ POSTIŽENÉM ŽIVELNÍ NEB JINOU POHROMOU
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

Název obce (včetně kódu obce):
Název kraje:
Název ústředního správního úřadu:

MAJETEK
Poř.
č.

1.

Předmět
odhadu

Měrná
jednotka

Bytové domy
poškozené
(vhodné
k opravám)

X

X

1a.

Bytové domy

ks

tis. Kč

1b.

Byty v bytových
domech

ks

tis. Kč

2.

Rodinné domy
poškozené
(vhodné
k opravám)

X

X

2a.

Rodinné domy

ks

tis. Kč

2b.

Byty v rodinných
domech

ks

tis. Kč

Bytové domy
zcela zničené (k
demolici)

X

X

Bytové domy

ks

tis. Kč

ks

tis. Kč

X

X

3.

3a.
3b.
4.

Byty v bytových
domech
Rodinné domy
zcela zničené (k
demolici)

4a.

Rodinné domy

ks

tis. Kč

4b.

Byty v rodinných
domech

ks

tis. Kč

Mosty, pozemní
komunikace,
dráhy a
telekomunikace

X

X

Mosty silniční

ks

tis. Kč

5.

5a.

Státu
Nemovitý majetek

Krajů

Obcí

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Nemovitý
majetek

Podnikatelských subjektů

Fyzických osob nepodnikajících

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Právnických osob nepodnikajících
Nemovitý majetek

CELKEM

Movitý majetek

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Aktualizace dne:

MAJETEK
Státu

Krajů

Poř.
č.

Předmět odhadu

Počet

tis. Kč

5b.

Mosty železniční

ks

tis. Kč

X

X

5c.

Pozemní
komunikace

km

tis. Kč

X

5d.

Trať dráhy

km

tis. Kč

X

5e.

Telekomunikace

km

tis. Kč

6.

Inženýrské sítě

X

X

6a.

Vodovody

km

tis. Kč

6b.

Kanalizace

km

6c.

Plynovody

6d.

Teplovody

Měrná jednotka

Nemovitý majetek

Nemovitý majetek

Počet

tis. Kč

Počet

Počet

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

km

tis. Kč

X

X

km

tis. Kč

X

X

km

tis. Kč

X

km

tis. Kč

Ostatní
inženýrské a
speciální stavby

X

X

7a.

Čistírny
odpadních vod

ks

7b.

Úpravny vody

7c.

Elektrárny

7d.

Právnických osob nepodnikajících

CELKEM

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Počet

Počet

tis. Kč

Počet

Počet

tis. Kč

Počet

Počet

tis. Kč

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

Plynárny

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

Teplárny a
výměníkové
stanice

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

7f.

Telekomunikační
provozy

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

7g.

Jiné (specifikovat
v komentáři)

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

8.

Stavby a
zařízení
preventivní
infrastruktury
Ochrany před
povodněmi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ks

tis. Kč

0

6e.
6f.
7.

7e.

8a.

Vedení el.
energie
Jiné (specifikovat
v komentáři)

X

X

X

X

X

X

Počet

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

Movitý majetek

Fyzických osob nepodnikajících

Nemovitý majetek

tis. Kč

Nemovitý majetek

Podnikatelských subjektů

Movitý majetek

Počet

Movitý majetek

Obcí

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

8b.

Ochrany před
požáry

ks

tis. Kč

0

8c.

Ochrany před
větrem a
lavinami

ks

tis. Kč

0
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Aktualizace dne:

MAJETEK
Poř.
č.

Státu
Předmět odhadu

Měrná jednotka

Krajů
Nemovitý majetek

Obcí

Podnikatelských subjektů
Movitý majetek

Fyzických osob nepodnikajících

Právnických osob nepodnikajících

CELKEM

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

Dopravní stavby
a zařízení

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9a.

Přístavy

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

9b.

Letiště

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

9c.

Budovy a
zařízení dráhy

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

9d.

Přívozy

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

9e.

Dopravní
dispečinky

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

10.

Ostatní stavby

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

10a.
10b.
10c.
10d.
10e.
10f.

11.
11a.
11b.
11c.
11d.

11e

12.

12a.

12b.

12c.

Zdravotnická
zařízení
Školy a školská
zařízení
Ústavy sociální
péče
Stavby civilní
ochrany
Kulturní zařízení
Jiné stavby
(specifikovat v
komentáři)
Vodní
hospodářství
Stavby vodních
nádrží a rybníků
Vodní toky
upravené
Vodní toky
neupravené
Stavby pro vodní
hospodářství
(specifikovat v
komentáři)
Nánosy ve
vodních tocích a
vodních dílech
Zemědělská
produkce a lesní
hospodářství
Zvířata a
živočišná
zemědělská
produkce
Trvalé kultury a
rostlinná
zemědělská
produkce
Les a lesní
hospodářství

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

km

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

km

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

ks

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

m3

tis.Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

ks

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

0

X

X

X

0
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Aktualizace dne:

MAJETEK
Poř.
č.

Předmět odhadu

Měrná jednotka

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Podnikatelských subjektů
Movitý majetek

Fyzických osob nepodnikajících

Právnických osob nepodnikajících

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

CELKEM

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

km

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

km

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

Nutná obnova
přirozené funkce
vodních toků

km

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

Stroje a
zařízení,
dopravní
prostředky,
inventář a
vnitřní vybavení

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13a.

Kontaminace
půdy

km

13b.

Kontaminace
nebo jiné
poškození
povrchových a
podzemních vod
Poškození
migrační
prostupnosti a
ekologické
stability krajiny

14.

Nemovitý majetek

Počet

X

13d.

Movitý majetek

Obcí

tis. Kč

X

13c.

Nemovitý majetek

Krajů

Počet
Škody na
životním
prostředí

13.

Státu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14a.

Stroje a zařízení

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

14b.

Dopravní
prostředky

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

14c.

Inventář a vnitřní
vybavení

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

15.

Zásoby

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15a.

15b.

Zásoby ve
výrobních
jednotkách
Zásoby
v obchodních
jednotkách

X

X

X

X

16.

Školní pomůcky

X

X

X

X

X

16a.

Školní pomůcky

X

tis. Kč

X

X

X

17.

Sbírkové
předměty,
knihovní fondy
a mobiliární
fondy

X

X

X

X

X

17a.

Sbírkové
předměty

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

17b.

Knihovní fondy

X

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

17c

Mobiliární fondy

X

tis.Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

0

X

X

Příloha C-13: Odhad škod na majetku

Aktualizace dne:

MAJETEK
Poř.
č.

18.

18a.

Z
toho

Předmět odhadu

Ostatní
(specifikovat v
komentáři)

Měrná jednotka

X

tis. Kč

Státu
Nemovitý majetek

Krajů
Movitý majetek

Nemovitý majetek

Obcí
Movitý majetek

Nemovitý majetek

Podnikatelských subjektů
Movitý majetek

Fyzických osob nepodnikajících

Právnických osob nepodnikajících

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

Nemovitý majetek

Movitý majetek

CELKEM

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

Počet

tis. Kč

tis. Kč

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ostatní

tis. Kč

Celkem

tis. Kč

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

správně

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

Věci chráněné
podle zák.
č.20/1987 Sb.. o
státní
památkové péči,
ve znění
pozdějších
předpisů
(specifikovat
v komentáři)

X

X

Kulturní památky

ks

tis. Kč

0

ks

tis. Kč

0

ks

tis. Kč

0

ks

tis. Kč

0

Národní kulturní
památky
Památkové
rezervace
Památkové zóny
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Příloha C-14: Výzva k poskytnutí věcného prostředku

Aktualizace dne:

V ý z v a č. .….
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám a ostatním fyzickým osobám
k poskytnutí věcného prostředku s obsluhou
1. ………………………….…………………………………………………
Označení povinné právnické osoby, podnikající fyzické osoby, sídlo, IČO

2. Podle § 29 a § 31 z.č. 240/2000 Sb. v platném znění, Vám z důvodu nebezpečí z prodlení
k řešení krizové situace za účelem provedení záchranných a likvidačních prací tímto ukládám
povinnost poskytnout věcný prostředek:

…………………………………………………………………………………….
na dobu …………………….. způsob poskytnutí……………………………………………..
Náležitosti (vybavení) věcného prostředku …………………………………………………..
3. Místo použití ………………………………………………………………………………...
4. Osoba odpovědná za převzetí a vrácení věcného prostředku:……………………………
5. Poučení:
Za nesplnění povinnosti může být podle § 34 z.č. 240/2000 Sb. v platném znění, uložena právnické
osobě nebo podnikající fyzické osobě pokuta do výše 3 000 000,-- Kč, poruší –li však povinnost v době
krizového stavu, může jí být uložena pokuta do výše 10 000 000,-- Kč fyzickým osobám do výše 20.000,
-- Kč , v době krizového stavu do výše 50.000,-- Kč, a to i opětovně, nebyla-li uložená povinnost splněna
ani ve lhůtě stanovené při uložení pokuty.
Za poskytnutí věcného prostředku náleží peněžní náhrada, popř. náhrada škody podle §§ 35 a 36 z.
č. 240/2000 Sb. v platném znění, za kterou odpovídá stát. Peněžní náhradu lze uplatnit do 6 měsíců od
ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu, nárok na
náhradu škody uplatňuje povinná osoba písemně u orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy
se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká.

6. Datum, podpis, razítko:
V …………………… dne ……………….
…………………….
Starosta obce
********************************zde oddělit**********************************
Potvrzení o přijetí výzvy č. …….
Výzvu k poskytnutí věcného prostředku……………………………………………………….
určenou povinné osobě…………………………………………………………………………
přijal dne ……………….
v ……………………………
……………………hodin
jako osoba oprávněná k vydání věcného prostředku.
..…………………………………..
podpis doručovatele výzvy

..………………………………….
podpis příjemce výzvy

Důvody nedoručení výzvy:…………………………………………………………………
Podpis doručovatele výzvy:
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Příloha L: Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací

Aktualizace dne:

Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací, které mohou
ve správním území nastat

Událost, situace

strana

MU-1

Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu

64

MU-2

Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší

65

MU-2.1

ZZN Pelhřimov, středisko Borovany

66

MU-2.2

BENTEX PLAST s.r.o.

67

MU-2.3

Čerpací stanice PAP OIL

68

MU-2.4

Čerpací stanice ZOD Borovany

70

MU-2.4

Skládka komunálního odpadu Růžov a.s.

71

MU-2.5

Podnik na recyklaci pneumatik BONUS s.r.o.

72

MU-3

Závažná nehoda v silniční a drážní dopravě

73

MU-4

Požár v zástavbě

74

MU-5

Požár v přírodě

75

MU-6

Epidemie - hromadné nákazy osob

76

MU-7

Epizootie – hromadné nákazy zvířat

78

MU-8

Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu

79

MU-9

Přirozená povodeň

81

MU-10

Sněhová kalamita

82

MU-11

Extrémní vítr

83

Přerušení dodávek plynu

84

MU-12
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Příloha L: Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací

Aktualizace dne:

MU 1 - Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Negativní dopad na
občany a funkci obce
Dlouhodobý výpadek el.
energie
Omezení způsobu života
obyvatel, ohrožení jejich
života a zdraví
Dlouhodobý výpadek el.
energie a nefunkčnost
vodovodních čerpadel a
nedostatek vody

Plánovaná
opatření
Obnovení
dodávek
Varování
obyvatel
Řídit se podle
MU 8 – Narušení
dodávek pitné
vody

Dlouhodobý nedostatek el.
energie v domácnostech

Zabezpečení
náhradních zdrojů
el. energie

Dlouhodobý nedostatek el.
energie v sociálních a
školských zařízeních

Zabezpečení
náhradních zdrojů
el. energie

Provoz poskytnutých
dieselagregátů
Nedostatek PHM do
provozovaných
dieselagregátů

Zabezpečení
chodu
dieselagregátů
Zabezpečení
PHM do
provozovaných
dieselagregátů

Postup činností
Požadavek na distributora elektrické
energie k zajištění obnovy elektrické
energie (A-9, PČ 8.)
Formou vozidlového rozhlasového
zařízení Policie ČR a JPO III SDH
Borovany
Zabezpečení dodávek pitné,
užitkové vody a přednostní
zásobování dle MU 8 – Narušení
dodávek pitné vody
Vznesení požadavku na KŠ ORP
Trhové Sviny, na SSHR pro
poskytnutí dostatečného počtu
dieselagregátů pro výrobu el.
energie
Vznesení požadavku na PO a PFO
identifikovaných v části C-1a, popř,.
vznesení požadavku na KŠ ORP
Trhové Sviny, na SSHR pro
poskytnutí dostatečného počtu
dieselagregátů pro výrobu el.
energie
Chod dieselagregátů bude mít na
starost JPO III SDH Borovanydoplňování PHM, kontrola funkcí
Vznesení požadavku na poskytnutí
věcné pomoci čerpací stanice PAP
OIL identifikované v části A-7, PČ
26
Vznesení požadavku na KŠ ORP
Trhové Sviny, na SSHR pro
poskytnutí dostatečného počtu
zařízení pro výrobu tepla

Dlouhodobý výpadek tepla
v zimních měsících

Zabezpečení
náhradních zdrojů
tepla

Zanedbání péče o děti

Zajištění
vykonávání
náhradní péče o
děti

Ředitelé škol a školských zařízení
identifikovaných v části A-7, PČ 67, zajistí síly a prostředky pro
vykonávání náhradní péče pro děti,
o které se nemá kdo postarat

Zvýšení sociální péče o
seniory a nemohoucí občany

Navýšení osob
zabezpečující
pečovatelskou
službu o seniory

Zařízení identifikována v části A-7
PČ 8-9, navýší počet sociálních
pracovníků zabezpečujících péči o
seniory

Ohrožení majetku občanů
města

Zabezpečení
ochrany majetku
občanů

Policie ČR kontroluje veřejný
pořádek a majetek na území města

64

Odpovědná
osoba
Starosta města
Starosta města

Starosta města

Starosta města

Starosta města

Starosta města a
velitel JPO III
SDH Borovany
Starosta města

Starosta města
Starosta města a
ředitelé
školských
zařízení
identifikovaných
v části A-7
Starosta města a
vedoucí
pracovníci
identifikovaných
v části A-7
Starosta města

Příloha L: Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací

Aktualizace dne:

MU 2 - Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší
Negativní dopad na
občany a funkci obce

Plánovaná
opatření

Únik nebezpečných škodlivin
na území města

Aktivace složek
IZS

Ohrožení života obyvatel,
ohrožení jejich života a
zdraví

Varování
obyvatel

Únik nebezpečných škodlivin
do ovzduší

Spolupráce s
ČHMÚ

Ohrožení života, zdraví a
majetku občanů

Evakuace občanů

Nedostatek zdrojů pro
nouzové přežití

Evakuace občanů
z míst úniku NL a
zabezpečení
jejich nouzového
přežití
Zabezpečení
autobusové
dopravy k
evakuaci
Vznesení
požadavku na
navýšení zdrojů
nouzového přežití

Postup činností
Formou OPIS HZS ČR se aktivují
složky IZS, specializované na únik
nebezpečných látek
Formou JVSS nebo místního
rozhlasu informovat o situaci,
plánovaných opatření a doporučit
způsob chování dle charakteru
uniklé NL – utěsnění oken, vyšší
patra budov, nezdržovat se mimo
svá obydlí aj.
Sledování povětrnostních podmínek
v intervalech každé ½ hodiny ve
spolupráci s ČHMÚ (A-9, PĆ 12.)
Evakuace občanů
z kontaminovaných míst do prostorů
nouzového přežití dle Plánu (C-6,
popř. C-8).

Odpovědná
osoba
OPIS HZS ČR

Starosta města,
OPIS HZS ČR

Starosta města,
Velitel zásahu

Starosta města

Vznesení požadavku na PO a PFO
identifikovaných v části A-7, PČ 20,
popř,. A-9, PČ 2.- 4.)

Starosta města

Vznesení požadavku na SOZ HZS
ČR Borovany, prostřednictvím OPIS
HZS ČR, nebo na KŠ ORP Trhové
Sviny na SSHR pro poskytnutí
prostředků nouzového přežití
obyvatel

Starosta města
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Příloha L: Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací

Aktualizace dne:

MU 2.1 - Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší
ze ZZN Pelhřimov, středisko Borovany
Popis stávající činnosti provozovatele: Sklad pevných hnojiv
Množství látky: 2 334 t
Nebezpečná látka: Dusičnan amonný (NH4NO3),
Charakteristika: Bílá krystalická látka používaná jako zemědělské hnojivo. Bezbarvý, bez
zápachu. Dusičnan amonný je uveden v seznamu látek tzv. prekurzorů
výbušnin. Při prudkém zahřívání se sám o sobě rozkládá explozivně. Je
nehořlavý, ale může zesílit požár, oxidant, dráždí kůži, způsobuje vážné
podráždění dýchacích cest a očí. Při požáru se mohou uvolňovat oxidy
dusíku a amoniak.
Model úniku: Požár skladu, jednorázový únik plynu do oblaku (viz. obrázek 1)
Dopady MU/KS:

- počet mrtvých osob: 60
- počet zraněných osob 300
- zóna vnějšího havarijního plánování 2000 m

Obrázek 1: Model úniku Dusičnanu amonného při požáru skladu ZZN Pelhřimov a.s.

Zdroj: Krizový plán ORP Trhové Sviny, scénář úniku nebezpečné látky ze ZZN Pelhřimov
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Příloha L: Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací

Aktualizace dne:

MU 2.2 - Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší
z BENTEX PLAST s.r.o.
Množství nebezpečné látky: 2 000 kg
Nebezpečná látka: STYREN (Vinylbenzen, Fenyleten, C8H8)
Charakteristika: Hořlavá kapalina, bezbarvá až nažloutlá, pronikavě nasládlého zápachu,
která může vyvolat samovolně prudkou reakci, zdraví škodlivý při
vdechování, dráždí oči a kůži.
Model úniku: Jednorázový únik plynu do oblaku
Ohrožení osob toxickou látkou: Nezbytná evakuace osob – 261 m – cca 150 osob
Doporučený průzkum toxické koncentrace od místa úniku: 555 m
Ohrožení osob přímým prošlehnutím oblaku: Nezbytná evakuace osob – 415 m –
- cca 500 osob
Ohrožení osob mimo budovy závažným poraněním: Nutný odsun osob 487 m –
- cca 700 osob
Závažné poškození budov: Nezbytná evakuace osob: 418 m - cca 500 osob
Ohrožení osob uvnitř budov okenním sklem: Doporučená evakuace osob z budov do
vzdálenosti 666 m – cca 1000 osob

Obrázek 1: Model úniku Styrenu ze skladu podniku BENTEX Plast s.r.o.

Zdroj: zpracováno autorem na základě vlastního výzkumu za pomocí systému TEREX
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Příloha L: Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací

Aktualizace dne:

MU 2.3 - Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší
z čerpací stanice PAP OIL
Množství látek v nádržích: 24 130 kg
Charakteristika unikající látky: Benzín automobilový
-

Hořlavý, lehce vznětlivý, bezbarvý, specificky zapáchající, snadno těkavá kapalina,
některé druhy benzínu jsou barveny, páry jsou mnohem těžší než vzduch a tvoří výbušné
směsi, plave na hladině

Charakteristika unikající látky: Nafta motorová
-

Hořlavá kapalina s relativně vysokým bodem vzplanutí (55 °C), při zahřívání se
vzduchem tvoří výbušné směsi, nerozpustná ve vodě a plave na hladině

Model úniku: Ohrožení nádrže plošným požárem
-

Dosah oblaku: 86 m

-

Trvání oblaku: 11,4 s

-

Popáleniny 1. st.: 406 m

-

Mortalita 10%: 216 m

-

Mortalita 50%: 166 m

-

Zápal suchého dřeva: 86 m

-

Narušení pevnosti oceli: 86 m

Ohrožení osob tepelnou radiací ve vzdálenosti od zdroje: Nutný odsun osob 406 m – cca
1000 osob
Nutná evakuace: - ZŠ Borovany, Petra z Lindy 13, 373 12 Borovany, tel: 721 645 692
- MŠ Borovany, Lazna 430, Borovany, tel: 734 681 768
- ZUŠ Borovany, Žižkovo náměstí 20, Borovany, tel: 775 905 687
- Městský úřad Borovany, Žiž. náměstí 107, Borovany, tel: 602 438 347
- Dům s pečovatelskou službou, Třeboňská 6, Borovany, tel: 777 620 952
- Flop potraviny, Petra z Lindy 13, Borovany, tel: 739 525 808
- Hotel ALF, Petra z Lindy 13, Borovany, tel: 602 169 285
- Zdravotní středisko, Žižkovo náměstí 56, Borovany, tel: 387 981 415
- Dům služeb, Žižkovo náměstí , Borovany, tel: 777 593 408
- Hostinec u Hofhanzlů, Žiž. náměstí 74, Borovany, tel: 724 723 058
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Příloha L: Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací

Aktualizace dne:

Obrázek 1: Model úniku nebezpečných škodlivin z čerpací stanice PAP OIL

Zdroj: zpracováno autorem na základě vlastního výzkumu za pomocí systému TEREX
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Příloha L: Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací

Aktualizace dne:

MU 2.4 - Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší
z čerpací stanice ZOD Borovany
Množství látek v nádržích: 25 000 kg
Charakteristika unikající látky: Nafta motorová
-

Hořlavá kapalina s relativně vysokým bodem vzplanutí (55 °C), při zahřívání se
vzduchem tvoří výbušné směsi, nerozpustná ve vodě a plave na hladině

Model úniku: Ohrožení nádrže plošným požárem
-

Dosah oblaku: 73 m

-

Trvání oblaku: 10,2 s

-

Popáleniny 1. st.: 372 m

-

Mortalita 10%: 190 m

-

Mortalita 50%: 132 m

-

Zápal suchého dřeva: 73 m

-

Narušení pevnosti oceli: 73 m

Ohrožení osob tepelnou radiací ve vzdálenosti od zdroje: Nutný odsun osob - 372 m
Nutná evakuace: - Dům s pečovatelskou službou, Třeboňská 6, Borovany, tel: 777 620 952
- ZOD Borovany, Vodárenská 97, Borovany, tel: 604 204 498
- SOZ HZS ČR Borovany, Vodárenská 472, Borovany, tel: 602 442 560

Zdroj: zpracováno autorem na základě vlastního výzkumu za pomocí systému TEREX
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Příloha L: Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací

Aktualizace dne:

MU 2.5 - Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší
ze skládky komunálního odpadu Růžov a.s.
•

Ohrožení obyvatel severní části Borovan a zaměstnanci podniků LB Cemix s.r.o. a LB
Minerals a.s. případě severního větru

•

Ohrožení obyvatel osady Růžov a zaměstnanců podniku BONUS s.r.o. v případě
západního větru.

•

Starosta města ve spolupráci s velitelem zásahu rozhodne dle stavu ovzduší, která
obydlí se budou evakuovat

•

Sledování situace a předpovědi povětrnostních podmínek ve spolupráci s ČHMÚ

Obrázek 1: Umístění skládky komunálního odpadu Růžov a.s.

Zdroj: zpracováno autorem za pomoci serveru www.mapy.cz
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Aktualizace dne:

MU 2.6 - Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší
z podniku na recyklaci pneumatik BONUS s.r.o.

•

Firma skladuje na otevřené ploše celkem 3 450 tun pneumatik

•

Ohrožení obyvatel severní části Borovan a zaměstnanci podniků LB Cemix s.r.o. a LB
Minerals a.s. případě severního větru

•

Ohrožení obyvatel osady Růžov a zaměstnanců podniku v případě západního větru.

•

Starosta města ve spolupráci s velitelem zásahu rozhodne dle stavu ovzduší, která
obydlí se budou evakuovat

•

Sledování situace a předpovědi povětrnostních podmínek ve spolupráci s ČHMÚ

Obrázek 1: Umístění podniku Bonus spol. s.r.o..

Zdroj: zpracováno autorem za pomoci serveru www.mapy.cz
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Aktualizace dne:

MU 3 - Závažná nehoda v silniční a drážní dopravě
Negativní dopad na
občany a funkci obce
Ohrožení života, zdraví a
majetku občanů města
pohybující se poblíž
dopravních cest
Neprůjezdnost dopravních
komunikací
Dlouhodobá neprůjezdnost
silnic

Neprůjezdnost a dlouhodobá
neprůjezdnost železnice

Odstranění překážek
z dopravní komunikace

Únik nebezpečných škodlivin
Kontaminace zeminy
v důsledku dopravní nehody

Plánovaná
opatření

Postup činností

Odpovědná
osoba

Aktivace složek
IZS a zahájení
ZaLP

OPIS HZS ČR aktivuje SaP
k zahájení ZaLP

OPIS HZS ČR

Odklon dopravy
na objízdné trasy
Zajištění
dopravního
značení

Policie ČR dočasně odkloní dopravu
na objízdné trasy
Vznesení požadavku na Správu a
údržbu silnic JčK identifikovanou
A-9, PČ 5., na dopravní značení
objízdných tras

Zajištění náhradní
autobusové
Vznesení požadavku na PO a PFO
dopravy a řešení
identifikovanou v části A-9, PČ 4.,
KS dle
na poskytnutí osobní a věcné
havarijních plánů pomoci
ČD
Potřeba
mechanických
Vznesení požadavku na PO a PFO
strojů a těžké
identifikovaných v části A-7, PČ 19,
techniky, odvoz
22 a C-1a (V. Weisfeit st.)
nákladu, aj.
Plánovaná opatření dle postupu a řešení MU 2 – Únik
nebezpečných škodlivin do ovzduší
Vznesení požadavku na PO a PFO
Odbagrování
identifikovaných v části A-7, PČ 19,
zeminy
22 a C-1a (V. Weisfeit st.)
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Policie ČR

Starosta města

Starosta a PO
identifikovaná
v části A-9 PČ
4.

Starosta města

Starosta města
Starosta města
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Aktualizace dne:

MU 4 – Požár v zástavbě
Negativní dopad na
občany a funkci obce

Plánovaná
opatření

Postup činností

Odpovědná
osoba

Ohrožení života, zdraví a
majetku občanů města,

Aktivace složek
IZS a zahájení
ZaLP

OPIS HZS ČR aktivuje SaP
k zahájení ZaLP

OPIS HZS ČR

Omezení způsobu života
obyvatel, ohrožení jejich
života a zdraví

Varování
obyvatel

Únik nebezpečných škodlivin
Kontaminace zeminy

Ohrožení života, zdraví a
majetku občanů
Neprůjezdnost dopravních
komunikací při požáru
Ohrožení majetku občanů
města

Občané bez přístřeší

Formou JVSS nebo místního
rozhlasu informovat o situaci a
plánovaných opatření
Plánovaná opatření dle postupu a řešení MU 2 – Únik
nebezpečných škodlivin do ovzduší
Vznesení požadavku na PO a PFO
Odbagrování
identifikovaných v části A-7, PČ 19,
zeminy
22 a C-1a (V. Weisfeit st.)
Evakuace občanů
z míst
Evakuace občanů z míst ohrožených
ohrožených
požárem nebo výbuchem pomocí
požárem nebo
složek HZS
výbuchem
Odklon dopravy
Policie ČR dočasně odkloní dopravu
na objízdné trasy
na objízdné trasy
Zabezpečení
Policie ČR kontroluje veřejný
ochrany majetku
pořádek a majetek na území města
občanů
Zabezpečení
náhradního
Vznesení požadavku na PO a PFO
ubytování osob
identifikovaných v části A-7 , PČ
postižených
10- 13
požárem
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Starosta města
Starosta města
Starosta města

Velitel zásahu

Policie ČR
Starosta města

Starosta města
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Aktualizace dne:

MU 5 – Požár v přírodě
Negativní dopad na
občany a funkci obce
Ohrožení života, zdraví a
majetku občanů města,
poškození životního prostředí
Omezení způsobu života
obyvatel, ohrožení jejich
života a zdraví
Únik nebezpečných škodlivin
Kontaminace zeminy při
požáru zemědělské techniky
Ohrožení života, zdraví a
majetku občanů v chatové
oblasti
Neprůjezdnost dopravních
komunikací při požáru
Ohrožení hospodářských
chovů

Občané bez přístřeší

Plánovaná
opatření

Postup činností

Odpovědná
osoba

Aktivace složek
IZS a zahájení
ZaLP

OPIS HZS ČR aktivuje SaP
k zahájení ZaLP

OPIS HZS ČR

Formou JVSS nebo místního
rozhlasu informovat o situaci a
plánovaných opatření
Plánovaná opatření dle postupu a řešení MU 2 – Únik
nebezpečných škodlivin do ovzduší
Vznesení požadavku na PO a PFO
Odbagrování
identifikovaných v části A-7, PČ 19,
zeminy
22 a C-1a (V. Weisfeit st.)
Evakuace občanů
z míst
Evakuace občanů z míst ohrožených
ohrožených
požárem pomocí složek HZS
požárem
Odklon dopravy
Policie ČR dočasně odkloní dopravu
na objízdné trasy
na objízdné trasy
Evakuace zvířat pomocí HZS a
Evakuace zvířat
chovatelů - zaměstnanců
Zabezpečení
náhradního
Vznesení požadavku na PO a PFO
ubytování osob
identifikovaných v části A-7 , PČ
postižených
10- 13
požárem
Varování
obyvatel
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Starosta města
Starosta města
Starosta města

Velitel zásahu

Policie ČR
Velitel zásahu

Starosta města
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Aktualizace dne:

MU 6 - Epidemie – hromadné nákazy osob
Negativní dopad na
občany a funkci obce

Plánovaná
opatření

Ohrožení života, zdraví a
majetku občanů města,

Varování
obyvatel

Nebezpečí šíření nákazy

Informování ORP
Trhové Sviny a
KHS
identifikována
A-8, PČ 2.

Nepřipravenost na množství
nemocných a množství
laboratorních vyšetření

Informování
Nemocnice ČB
identifikované
A-9, PČ 1.

Šíření nákazy

Zvýšení
hygienických
opatření a
přednostní péče a
podávání
profylaxe

Šíření nákazy na
společenských, kulturních a
sportovních akcí

Nebezpečí nákazy v místech
podnikání PO a PFO

Ohrožení života a zdraví dětí

Ohrožení života a zdraví
seniorů a nemohoucích
občanů

Zákaz konání
kulturních,
společenských a
sportovních akcí a
akce kde se
shromažďuje
větší počet lidí
konané ve městě
Dle charakteru
nákazy uzavření
provozoven PO a
PFO
Uzavření škol a
školských
zařízení zajištění
náhradní a
vykonání péče o
děti
Uzavření sociál.
zařízení
identifikovaných
A-7 , a zajištění
maximálních
sociálních služeb

Postup činností
Formou JVSS nebo místního
rozhlasu informovat o situaci,
plánovaných opatření a doporučit
způsob chování – dodržování
hygienických návyků, včas
informovat lékaře o onemocnění,
neshromažďovat se
Informování ORP Trhové Sviny a
KHS identifikována A-8, PČ 2.,
která ve spolupráci s městem
provede nezbytná opatření,
k zamezení šíření nákazy
Informování Nemocnice ČB
identifikované A-9, PČ 1., o vzniku
epidemie, příjem biologického
materiálu a pacientů od praktických
lékařů Zdravotního střediska
Borovany
Zvýšení hygienických opatření ve
Zdravotním středisku Borovany a
Lékárně identifikovaných A-7, PČ
24-25, a ve veřejných institucích dle
charakteru nákazy. Zároveň bude
vykonávána praktickými lékaři
přednostní péče nakaženým osobám
a bude vykonávána přednostní
profylaxe dětem a seniorům, kterou
zabezpečí Zdravotní středisko a
Lékárna
Formou obecně závazné vyhlášky
zakáže zastupitelstvo města
s okamžitou platností všechny
kulturní, společenské a sportovní
akce a akce kde se shromažďuje
větší počet osob konané ve městě
KHS dle charakteru nákazy uzavře
provozovny PO a PFO, kde hrozí
nákaza osob – především se jedná o
restaurační zařízení, obchody a jiné.
Dojde k uzavření škol a školských
zařízení identifikovaných A-7, PČ
6-7 a zároveň ředitelé těchto PO
zajistí SaP pro vykonávání náhradní
péče pro děti, o které se nemá kdo
postarat.
Budou uzavřena před veřejností
sociální zařízení identifikována
v Plánu A-7, PČ 8-9 , a vedoucí
těchto zařízení maximalizuje počet
osob na zajištění sociálních služeb
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Odpovědná
osoba

Starosta města

Starosta města

Starosta města

Zástupce
Zdravotního
střediska a
Starosta města

Starosta města

Ředitel KHS
identifikována
v části
A-8, PČ 2.
Starosta města a
ředitelé ZŠ a MŠ
Starosta města a
vedoucí sociál.
zařízení
identifikovaných
v Plánu A-7, PČ
8-9
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Velký počet zemřelých
občanů

Zabezpečení
pohřebních služeb

Vznesení požadavku na PO a PFO
v oblasti pohřebnictví
identifikovaných v části A-9, PČ 10,
pro zabezpečení neodkladných
pohřebních služeb
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Aktualizace dne:

Starosta města
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Aktualizace dne:

MU 7 - Epizootie – hromadné nákazy Zvířat
Negativní dopad na
občany a funkci obce

Plánovaná
opatření

Postup činností

Ohrožení života, zdraví a
majetku občanů města

Varování
obyvatel

Nebezpečí šíření nákazy

Informování ORP
Trhové Sviny a
KVS
identifikována
A-8, PČ 1.

Formou JVSS nebo místního
rozhlasu informovat o situaci,
plánovaných opatření a doporučit
způsob chování – uzavření chovů,
majitelé chovů zvířat jsou
odpovědni hlásit onemocnění ve
svých chovech
Informování ORP Trhové Sviny a
KVS identifikována A-8, PČ 1.,
která ve spolupráci s městem
provede nezbytná opatření,
k zamezení šíření nákazy

Šíření nákazy

Zvýšení
hygienických
opatření a
desinfekce,
desinsekce a
deratizace chovů

Poučení všech majitelů chovů zvířat
a provedení hygienických opatření a
desinfekce, desinsekce a deratizace
chovů v součinnosti s KVS
identifikované v Plánu v části
A-8, PČ 1.

Likvidace nakažených chovů

Utracení a
likvidace těl
utracených zvířat

Požadavek na OPIS a KVS
identifikované A-8, PČ 1., k
likvidaci chovů a odvoz do
asanačních podniků, v krajních
případech zahrabání nebo pálení.

V případě výskytu slintavky
a kulhavky uzavření obce
v ochranném pásmu

Zajištění chodu života a
potřeb obyvatel při uzavření
obce

Uzavření obce a
stanovení
ochranného
pásma KVS
identifikována
v Plánu v části
A-8, PČ 1.
Zajištění
zásobování a
služeb
obyvatelstvu

Dopravní omezení

Zajištění uzavírek
a dopravního
značení

Ohrožení hygieny a
kontaminace vodních zdrojů

Preventivní
kontrola vody

Odpovědná
osoba

Starosta města

Starosta města a
ředitel KVS
identifikované
v Plánu v části
A-8, PČ 1.,
Ředitel KVS
identifikované
v Plánu v části
A-8, PČ 1., a
majitelé
jednotlivých
chovů
Ředitel KVS
identifikované
v Plánu v části
A-8, PČ 1.,
společně s HZS

Informování obyvatelstva pomocí
hromadných sdělovacích prostředků
a místním rozhlasem o uzavření
obce a stanovených ochranných
pásmech, plánovaných opatření a
doporučit způsob chování

Starosta města a
ředitel KVS
identifikované
v Plánu v části
A-8, PČ 1.,

Zajištění zásobování obyvatelstva
potravinami a zdravotnických a
ostatních služeb.

Starosta města

Vznesení požadavku na Správu a
údržbu silnic JčK identifikovanou
A-9 PČ 5. na dopravní značení
objízdných tras
KHS identifikovaná v Plánu, v části
A-8, PČ 2. - bude provádět výstupní
kontroly vody a vodních zdrojů a
vodovodního řádu
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Policie ČR
Ředitel KHS
identifikovaný v
Plánu, v části
A-8, PČ 2.
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Aktualizace dne:

MU 8 - Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
Negativní dopad na
občany a funkci obce

Plánovaná
opatření

Postup činností

Odpovědná
osoba

Ohrožení života, zdraví a
majetku obyvatel města

Varování
obyvatel

Formou JVSS nebo místního
rozhlasu informovat o situaci,
plánovaných opatření a doporučit
způsob chování – šetřit s vodními
zdroji, nepanikařit, nezkupovat
zbytečné zásoby z obchodů

Ohrožení života, zdraví
seniorů a nemohoucích
občanů

Navýšení osob
zabezpečující
pečovatelskou
službu a péči o
seniory a jejich
přednostní
zásobování

Zařízení identifikovaná v Plánu
v části A-7, PČ 8-9, budou
přednostně zásobovány pitnou
vodou a obě zařízení navýší počet
zaměstnanců zabezpečující péči

Ohrožení života, zdraví dětí

Přednostní
zásobování
školských
zařízení pitnou
vodou

Zařízení identifikovaná v Plánu
v části A-7, PČ 6-7, budou
přednostně zásobována pitnou
vodou

Přednostní zásobování pitnou
vodou

Přednostně budou
zásobeny pitnou
vodou výše
uvedená zařízení
prostředky
určených PO a
PFO

Požadavek na osobní a věcnou
pomoc za účelem přednostního
zásobování bude vznesen na PO
identifikovanou v Plánu v části A-9,
PČ 6.

Starosta města

Nefunkční vodovodní řád,
technické problémy na
vodovodní řád

Obnovení funkce
vodovodního řádu
obce Borovany

Vznesení požadavku na
provozovatele vodovodní sítě
identifikovaného v části v Plánu
v části A-9, PČ 6., aby obnovil
funkci vodovodního řádu

Starosta města

Nedostatek S aP pro obnovu
vodovodního řádu (výkopové
práce)

Vznesení
požadavku na
poskytnutí věcné
a osobní pomoci
na PO a PFO

Vznesení požadavku na PO a PFO
identifikovaných v části A-7, PČ 19,
22 a C-1a (V. Weisfeit st.)

Starosta města

Dlouhodobý nedostatek pitné
vody

Vznesení
požadavku na
náhradní zdroj
pitné vody

Dlouhodobý nedostatek
užitkové vody

Vznesení
požadavku na
náhradní zdroj
užitkové vody

Požadavek na poskytnutí 18 cisteren
o objemu 8 000 dm3 do lokalit
uvedených na obrázku č.1,
identifikované v části v Plánu v části
A-9, PČ 6., popř. vznesení
požadavku na KŠ ORP Trhové
Sviny o poskytnutí cisteren SSHR
s pitnou vodou
Požadavek na poskytnutí mobilní
úpravny vody do lokalit uvedených
na obrázku č.1, na KŠ ORP Trhové
Sviny o poskytnutí mobilní úpravny
SSHR . Mobilní úpravna bude
napojena do vodovodního řádu ve
spolupráci s PO identifikovanou
v části A-9, PČ 6
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Starosta města

Starosta města a
vedoucí
zaměstnanci
identifikovaných
v Plánu v části
A-7 (sociální
zařízení),
Starosta města a
ředitelé škol
identifikovaných
identifikovaná
v Plánu v části
A-7 (školská
zařízení

Starosta města

Starosta města
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Ohrožení hygieny a
kontaminace vody

Preventivní
kontrola vody

KHS identifikovaná v Plánu, v části
A-8, PČ 2. - bude provádět výstupní
kontroly vody a vodních zdrojů
např. v době povodní či úprav vody
a vodovodního řádu

Aktualizace dne:

Ředitel KHS
identifikovaný v
Plánu, v části A8, PČ 2.

Obrázek 1: Postupy a opatření při řešení – Nedostatek vody

Zdroj: zpracováno autorem na základě vlastního výzkumu pomocí serveru www.mapy.cz
Rozmístění cisteren (

),

Úpravna pitné vody (

),

Mobilní úpravnou vody (
Vodojem (

),

).

Propojení s mobilní úpravou pitné vody
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Aktualizace dne:

MU 9 - Přirozená povodeň
Negativní dopad na
občany a funkci obce

Plánovaná
opatření

Postup činností
Formou JVSS nebo místního
rozhlasu informovat o situaci,
plánovaných opatření a doporučit
způsob chování, především
obyvatelům na okraji řeky –
nezdržovat se u rozvodněného toku,
zabezpečit svůj majetek před
odplavením
Přes OPIS HZS ČR aktivovat složky
IZS, především pak JPO III SDH
Borovany
Sledování situace v intervalech
každé 2 hodiny ve spolupráci
s ČHMÚ
(A-9, PČ 12)

Odpovědná
osoba

Ohrožení života, zdraví a
majetku občanů města

Varování
obyvatel

Provádění ZaLP

Vyrozumění
složek IZS

Špatné hydrometeorologické
podmínky

Spolupráce s
ČHMÚ

Ohrožení života, zdraví a
majetku občanů města

Evakuace občanů
z míst
ohrožených
povodní (chatová
oblast,
Borovanský
mlýn) a
zabezpečit jejich
nouzové přežití

Vznesení požadavku na PO a PFO
identifikovaných v části A-7, PČ 20,
do prostoru nouzového přežití
identifikovaných v části A-7, PČ 1013

Starosta města

Škody na životním prostředí
v důsledku povodně

Kontrola
životního
prostředí

Kontrola životního prostředí lesním
hospodářem identifikovaným
v Plánu části A-9, PČ 11., ve
spolupráci se zástupcem životního
prostředí

Starosta města
ve spolupráci
lesním
hospodářem
identifikovaným
v Plánu části A9, PČ 11.

Nebezpečí vzniku zvláštní
povodně v důsledku přelití
hráze rybníka Kuchyňka

Zamezení přelití
hráze rybníka
Kuchyňka

Vznesení požadavku na PO a PFO
identifikovaných v části A-7, PČ 20,
do prostoru nouzového přežití
identifikovaných v části A-7, PČ 1013

Starosta města
Starosta města,
ve spolupráci s
ředitelem KHS
identifikované v
Plánu, v části A8, PČ 2.

Nebezpečí epidemie

Kontrola kvality
vody a potravin

Kvalitu vody a potravin provádí
KHS identifikovaná v Plánu, v části
A-8, PČ 2.

Vypuknutí epidemie
v důsledku povodně

Plánovaná
opatření a řešení
epidemie dle
Plánu – MU 6.

Postup KŠ Borovany dle tohoto
plánu MU 6.
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Starosta města,
OPIS HZS

Starosta města

Starosta města

Starosta města

Příloha L: Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací

Aktualizace dne:

MU 10 – Sněhová kalamita
Negativní dopad na
občany a funkci obce

Plánovaná
opatření

Velice špatné sněhové
podmínky omezující občany
města

Spolupráce s
ČHMÚ

Ohrožení života, zdraví a
majetku obyvatel města

Varování
obyvatel

Omezení průjezdnosti
dopravních komunikací a
průchodnost chodníků

Odklízení sněhu
z dopravních
komunikací a
chodníků

Ohrožení života a zdraví
občanů poškozením porostů a
hrozby zřícení střech staveb
zejména plochých

Kontrola stromů
ve městě a
sledování výšky
sněhu na
plochých
střechách,
případné
odklizení.

Ohrožení života a zdraví
občanů pádem rampouchů a
sněhových mas ze střech

Varování
obyvatel,
uzavření
nebezpečných
míst a zajištění
odstranění
rampouchů a
sněhu ze střech

Ohrožení života a zdraví
občanů na odlehlých místech,
samotách, která jsou
sněhovou kalamitou
izolována od okolního světa

Uvolnění a
zprůjezdnění
komunikací a cest
vedoucí
k odlehlým
místům a k
samotám

Nedostatek SaP při odklízení
sněhu

Vyrozumět Po a
PFO

Postup činností
Sledování situace v intervalech
každé 2 hodiny ve spolupráci
s ČHMÚ (A-9, PČ 12)
Formou JVSS nebo místního
rozhlasu informovat o situaci,
plánovaných opatření a doporučit
způsob chování, pokud možno
nevyjíždět automobily
Tech. služby města Borovany .(A-7,
PČ 5) provedou odklízení sněhu ve
městě z dopravních komunikací a
chodníků, v případě hromadění
sněhu v ulicích provádějí služby
města odvoz sněhu mimo město na
volné prostranství
Tech. služby Borovany (A-7, PČ 5),
provádějí pravidelnou kontrolu
stromů ve městě a sledují výšku
sněhu na plochých střechách. Při
velké vrstvě sněhu na ploché střeše
vznese starosta města požadavek na
OPIS HZS ČR na odklizení sněhu
z ohrožené budovy pomocí výškové
techniky.
Starosta města pomocí místního
rozhlasu informuje obyvatelstvo o
nebezpečí pádu rampouchů a sesuvu
sněhu ze střech. Tech. služby .(A-7,
PČ 5) uzavřou nebezpečná místa ve
městě, pomocí zábran a výstražných
cedulí, kde hrozí pád sněhových mas
ze střech. Tech. služby vlastními
silami odstraní rampouchy a sníh ze
střech nebo starosta města vznese
požadavek na OPIS HZS ČR na
odstranění rampouchů odklizení
sněhu pomocí výškové techniky.
Starosta města udržuje kontakt
s odlehlými místy, která jsou
izolována a zajišťuje potřebu občanů
v nich. Uvolnění a zprůjezdnění
komunikací a cest vedoucí
k odlehlým místům a k samotám
provede buď majitel komunikace
nebo Technické služby města.(A-7,
PČ 5)
V případě nedostatků SaP při
odklízení sněhu vyrozumět dle
potřeby PO a PFO z části A-7 a A9.
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Odpovědná
osoba
Starosta města

Starosta města

Starosta města

Starosta města

Starosta města

Starosta města

Starosta města
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Aktualizace dne:

MU 11 - Extrémní vítr
Negativní dopad na
občany a funkci obce

Plánovaná
opatření

Velice špatné povětrnostní
podmínky omezující občany
města

Spolupráce s
ČHMÚ

Ohrožení života, zdraví a
majetku obyvatel města

Varování
obyvatel

Provádění ZaLP

Vyrozumění
složek IZS

Ohrožení života, zdraví a
majetku občanů města
padajícími větvemi a polomy
vzrostlých stromů

Zákaz vstupu do
určených lokalit

Omezení průjezdnosti
dopravních komunikací

Odklízení polomů
z dopravních
komunikací

Ohrožení či nefunkčnost
elektrické distribuční
soustavy

Spolupráce
s distributorem
elektrické energie

Nedostatek SaP při ZaLP

Vyrozumět Po a
PFO

Postup činností
Sledování situace v intervalech
každé 2 hodiny ve spolupráci
s ČHMÚ
(A-9, PČ 12)
Formou JVSS nebo místního
rozhlasu informovat o situaci,
plánovaných opatření a doporučit
způsob chování, především
nevycházet ven, zabezpečení
majetku a předmětů, které mohou
odletět
Přes OPIS aktivovat složky IZS
Služby města Borovany uzavřou
zámecký park a do lesů
vytypovaných lesním hospodářem
umístí výstražné tabule se zákazem
vstupu po dobu trvání MU.
(A-9, PČ 11.)
HZS a JPO III SDH Borovany se
svými prostředky odstraňují polomy
z cest a zabezpečují průjezdnost
dopravních komunikací
Požadavek na distributora elektrické
energie k zajištění obnovy elektrické
energie (A-9, PČ 8.), popř.
dlouhodobého výpadku se řídit
plánem - MU 1.
V případě nedostatků SaP při ZaLP
vyrozumět dle potřeby PO a PFO
z části A-7 a A-9.
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Odpovědná
osoba
Starosta města

Starosta města

Starosta města

Starosta města

Velitel zásahu a
velitel JPO III
SDH Borovany

Starosta města

Starosta města

Příloha L: Postupy řešení mimořádných událostí a krizových situací

Aktualizace dne:

MU 12 - Přerušení dodávek plynu
Negativní dopad na
občany a funkci obce
Poškození plynového
zařízení – přerušení dodávek
plynu
Omezení způsobu života
obyvatel, ohrožení jejich
života a zdraví

Plánovaná
opatření

Postup činností

Dlouhodobý výpadek plynu
v zimních měsících

Obnovení
dodávek

Ohrožení života a zdraví
obyvatel při dlouhodobém
výpadku v zimních měsících

Zabezpečení
nouzového přežití
obyvatelstva

Ohrožení života a zdraví dětí

Uzavření škol a
školských
zařízení zajištění
náhradní a
vykonání péče o
děti a zajištění
náhradního
vytápění těchto
prostor.

Požadavek na distributora dodávky
plynu k zajištění obnovy dodávky
plynu (A-9, PČ 8.)
Formou místního rozhlasu
informovat o situaci, plánovaných
opatření a doporučit způsob chování.
Požadavek na distributora dodávky
plynu k zajištění obnovy dodávky
plynu (A-9, PČ 8.)
Vznesení požadavku na KŠ ORP
Trhové Sviny, na SSHR pro
poskytnutí prostředků pro nouzové
ubytování obyvatelstva, popř.
vyrozumění na OPIS HZS pro
uvolnění prostředků pro nouzové
přežití z SOZ HZS ČR Borovany
v Plánu části A-7, PČ 3.
Dojde k uzavření škol a školských
zařízení identifikovaných A-7, PČ 67 a zároveň ředitelé těchto PO zajistí
SaP pro vykonávání náhradní péče
pro děti, o které se nemá kdo
postarat. Vznesení požadavku na KŠ
ORP Trhové Sviny, na SSHR pro
poskytnutí prostředků k zajištění
náhradního vytápění

Ohrožení života a zdraví
seniorů a nemohoucích
občanů

Zajištění
náhradního
vytápění těchto
prostor.

Vznesení požadavku na KŠ ORP
Trhové Sviny, na SSHR pro
poskytnutí věcných prostředků
k zajištění náhradního vytápění

Narušení stravování ve
školských zařízeních a
v sociálních zařízeních

Zajištění
náhradního
stravování

Narušení zásobování
potravinami

Zajištění
zásobování
potravinami

Obnovení
dodávek
Varování
obyvatel

Ohrožení zdravotní péče
občanů

Zajištění
náhradního
vytápění těchto
prostor.

Ohrožení majetku občanů
města

Zabezpečení
ochrany majetku
občanů

Vznesení požadavku na KŠ ORP
Trhové Sviny, na SSHR pro
zajištění náhradního stravování pro
školská zařízení a sociální zařízení
Zajištění zásobování potravinami –
pečivem u PO a PFO
identifikovaných v Plánu v části A7, PČ 15-18
Vznesení požadavku na KŠ ORP
Trhové Sviny, na SSHR pro
poskytnutí věcných prostředků
k zajištění náhradního vytápění
zdravotnického zařízení
identifikovaný v Plánu v části A-7,
PČ 24-25
Policie ČR kontroluje veřejný
pořádek a majetek na území města
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Odpovědná
osoba
Starosta města
Starosta města
Starosta města

Starosta města

Starosta města a
ředitelé ZŠ a MŠ

Starosta města a
vedoucí
sociálních
zařízení
identifikovaných
v Plánu A-7
Starosta města

Starosta města
Starosta města a
zástupce
zdravotnického
zařízení
identifikovaný
v Plánu v části
A-7, PČ 24-25
Starosta města

