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Z K R A T E K

CO - civilní ochrana
EVA - evakuace
HZS - hasičský záchranný sbor
IU - improvizovaný úkryt
IZS - integrovaný záchranný systém
KŠ - krizový štáb
KÚ - krajský úřad
MJ - měrná jednotka
MěÚ RP - městský úřad obce s rozšířenou působností
MPD - mimopracovní doba
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MU - mimořádná událost
NP - nadzemní podlaží
OM - ochranná maska
OÚ - obecní úřad
OPIS HZS - operační a informační středisko HZS
PaFO - právnické a fyzické osoby
PČR - Policie České republiky
PD - pracovní doba
PIO - prostředky individuální ochrany
PO - požární ochrana
PP - podzemní podlaží
PS - přijímací středisko
STOÚ - stálý tlakově odolný úkryt
VS - výdejní středisko
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Úvodem k plánu
Účelem Plánu ochrany životů a zdraví osob při vzniku mimořádných situací (nebo Plánu krizové připravenosti) je
vytvoření podmínek pro připravenost obce k ochraně
obyvatel. Příprava na mimořádné události je tímto plánem
řešena v souladu s Ústavním zákonem č.110/1998 Sb., o
bezpečnosti České republiky. Tento zákon stanoví, že
základní povinností státu, kromě jiného, je ochrana
životů, zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí.
Právnickým a fyzickým osobám se ukládá na této povinnosti
státu se podílet.
Je řada událostí, které mohou podstatně ovlivnit chod
společnosti na teritoriu našeho státu. Mezi ně patří i
živelní pohromy (povodně a záplavy, požáry, vichřice,
vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a
dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do
životního prostředí (havárie v chemických provozech,
radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou
ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na
majetku a životním prostředí. Ve všech vyspělých zemích
světa se státní orgány a obyvatelé připravují na řešení
těchto situací s cílem eliminovat jejich vznik
a v případě jejich vzniku omezit účinky na nejnižší možnou
míru.
Jedním z mnoha zákonů, který navazuje na výše zmíněný
Ústavní zákon, a zabývá se problematikou ochrany životů,
zdraví obyvatelstva je zákon č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů. Tyto povinnosti zmiňuje i Zákoník práce - zákon
č.262/2006 Sb., kde je v § 102 čl.6 stanoveno:
"Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání
mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně,
jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců" a v dalším je
nařízena povinnost k zabezpečení těchto činností zajistit
potřebný počet zaměstnanců.
V případě, že živelní pohromy, ekologické nebo
průmyslové havárie a další mimořádné události svými dopady
ohrožují rozsáhlá území vyhlašuje vláda pro toto území
nebo celé území státu nouzový stav. Zákon č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení umožňuje také primátorovi hl.m. Prahy a
hejtmanovi kraje vyhlásit při vzniku obdobné situace pro
celé území města (kraje), nebo jeho část stav nebezpečí.
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V souladu s ústavním zákonem 110/1998 sb., ... Státní orgány, orgány územních
samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování
bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon.
K zabezpečení povinností vyplývajících z uvedeného zákona a ze zákonů 239/2000 Sb.,
240/2000 Sb.,Zákoníku práce, vyhlášky č. 281/2001 Sb., je nutno aktivně připravovat,
organizovat a provádět opatření pro mimořádné situace a krizové stavy, které minimalizují
negativní dopad na obyvatelstvo. Formu, rozsah a obsah plnění příprav v obci určuje
starosta a nese odpovědnost za jejich realizaci. K plnění těchto úkolů určuje krizový štáb
obce.
K zabezpečení požadovaného stavu plní určené osoby následující úkoly :
HLAVNÍ ÚKOLY VEDOUCÍHO KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE
- je odpovědný za přípravy a provádění opatření k ochraně zaměstnanců obecního úřadu při
MU a po vyhlášení KS
- řídí krizový štáb obce
- povolává na pracoviště členy krizového štábu obce
- zavádí stálou službu ohlašovny
- v součinnosti s územními krizovými orgány a územním KŠ rozhoduje o opatřeních ke snížení
účinku MU a po vyhlášení krizového stavu směřujících k ochraně občanů
- má přehled o počtech a stavu zaměstnanců obecního úřadu
- má přehled o počtech obyvatel obce
- zabezpečuje prověření úplnosti údajů o spojení na zaměstnance obecního úřadu
- zabezpečuje prověření úplnosti a aktuálnosti zpracované dokumentace, v případě nutnosti
jejího doplnění
- zabezpečuje prověření a udržování spojení s nadřízenými a územními krizovými orgány
- zabezpečuje prověření možnosti a opatření evakuace
- upřesňuje shromaždiště osob
- vyhlašuje evakuaci obce úřadu - nařizuje osobě pověřené řízením evakuace vyhlášení
evakuace
- prověřuje možnost dodání PIO na obecní úřad, uskladnění a nařizuje jejich výdej
- nařizuje použití improvizovaných prostředků ochrany
- prověřuje možnost přidělení úkrytu, popřípadě nařizuje budování nebo zpohotovení
improvizovaných úkrytů
- vydává nařízení k ukrytí osob
- zabezpečuje styk s orgány teritoria
- sleduje vývoj situace na teritoriu a ve vlastní obci
- zabezpečuje seznámení pracovníků úřadu s vývojem situace a plánovanými a prováděnými
opatřeními
- zabezpečuje seznámení obyvatel obce s vývojem situace a plánovanými a prováděnými
opatřeními
- podává pravidelné hlášení nadřízenému územnímu KŠ
HLAVNÍ ÚKOLY ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE
- v době nepřítomnosti vedoucího krizového štábu obce jej zastupuje v plnění úkolů
krizového štábu obce
- zúčastňuje se jednání krizového štábu obce
- plní úkoly dle nařízení vedoucího krizového štábu obce, úkoly vyplývající z rozhodnutí
krizového štábu obce a zpracované dokumentace
- sleduje vývoj situace na teritoriu a ve vlastní organizaci
- přebírá hlášení o vývoji situace z ohlašovny
- informuje krizový štáb obce

HLAVNÍ ÚKOLY TAJEMNÍKA KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE
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- zúčastňuje se jednání krizového štábu obce
- vede administrativu krizového štábu obce
- přenáší na pracovníky obecního úřadu krizovým štábem obce zadané úkoly, vede záznam o
jejich předání a splnění nebo nesplnění
- sleduje vývoj situace na teritoriu a ve vlastní organizaci, přebírá hlášení z ohlašovny
o vývoji situace na teritoriu a informuje krizový štáb obce
HLAVNÍ ÚKOLY ČLENA ŠTÁBU OCHRANY
- zúčastňuje se jednání krizového štábu obce
- plní úkoly dle nařízení vedoucího krizového štábu obce a úkoly vyplývající z rozhodnutí
krizového štábu obce a zpracované dokumentace
- sleduje vývoj situace na teritoriu a ve vlastní organizaci a informuje krizový štáb obce
HLAVNÍ ÚKOLY HASIČE
- zajišťuje preventivní činnost proti možným zdrojům požáru
- kontroluje rozmístění a použitelnost ručních hasicích přístrojů a ostatních hasebních
prostředků včetně hydrantů
- likviduje ohniska malých požárů dostupnými prostředky, při šíření požáru a vzniku
větších ohnisek přivolává pomoc
- kontroluje a vyhodnocuje průběžně situaci, dává krizovému štábu obce podněty ke zvýšení
preventivních protipožárních opatření
HLAVNÍ ÚKOLY ZDRAVOTNÍKA
- doplňuje lékárničky a zdravotnický materiál
- při evakuaci a ukrytí zabezpečuje vynešení lékárniček
- poskytuje první pomoc, soustřeďuje raněné a zajišťuje jejich odsun do zdravotnických
zařízení
- v místech soustředění osob (úkryty, shromaždiště, evakuační střediska, místa speciální
očisty) kontroluje dodržování základních hygienicko-epidemiologických opatření
- po napadení, živelní pohromě, havárii, atd., vyhledává v okolí svého umístění postižené
a raněné osoby, poskytuje jim první pomoc, zajišťuje jejich soustředění do míst raněných a
přivolává lékařskou pomoc. Při neschopnosti odsunu označuje viditelně místa nálezu
raněných. V případě potřeby nasazuje raněným PIO popřípadě improvizované prostředky
ochrany
- předchází šokovým stavům raněných, kteří nemohou být ihned ošetřeni
- při nebezpečí nákazy infekčních chorob organizuje hygienická a profylaktická, případně
desinfekční opatření
HLAVNÍ ÚKOLY OSOBY POVĚŘENÉ OCHRANOU POTRAVIN
- dbá na důsledné dodržování hygienických předpisů pro skladování a distribuci
potravinářského zboží, ovoce a zeleniny
- provádí opatření proti živočišným škůdcům (hlodavcům, roztočům, švábům, mouchám,
motýlům, broukům a ptactvu)
- dbá o vybavení skladů čistícími prostředky a jejich obnovu
- zabezpečuje utěsňování spár a trhlin ve zdivu
- připravuje obalové materiály pro ochranu potravin
- připravuje a plní nádoby k uchování pitné vody
- zjištěné závažné skutečnosti hlásí svému nejbližšímu nadřízenému v systému ochrany
obecního úřadu
HLAVNÍ ÚKOLY OSOBY POVĚŘENÉ ZABEZPEČENÍM UKRYTÍ
Stálý úkryt :
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-

převezme dokumentace ukrytí
seznámí se s konstrukcí stavby a technickými podmínkami úkrytu
provede kontrolu nouzových výlezů a východů
zjistí umístění uzávěrů vody a plynu a vypínačů elektrického zařízení
prověří funkci ventilační soustavy a větrání
. činnost FVZ (filtroventilační zařízení nuceného oběhu vzduchu)
. výkon samotížného větrání (u většiny úkrytů budovaných svépomocí)
- rozdělí a označí základní prostory úkrytu
. chráněný prostor vstupu
. protiplynovou předsíň
. prostor uložení zamořených oděvů
. sociální zařízení
. úsek pro ukrývané
- rozmístí orientační tabule
- prověří funkční schopností úkrytu a jeho pohotovost
- při ukrytí organizuje rychlý a organizovaný nástupu do úkrytu, zabezpečuje plnění
úkrytového řádu
- vyhlašuje uzavření úkrytu
- po uzavření povoluje vstup a opuštění úkrytu
- určuje službu u vchodu, u zásob vody, u telefonu a v jednotlivých úsecích
pro ukrývané
- udržuje spojení s nadřízenými orgány a sousedními úkryty
- určuje osoby z počtu ukrývaných k činnostem a pracím zabezpečujícím
chod úkrytu a řídí jejich střídání
- vydává pokyn k použití PIO při zjištění průniku škodlivin
- vydává pokyn k opuštění úkrytu (ukončení ukrytí) a podle potřeby k
nasazení PIO před opuštěním úkrytu po konzultaci s územními krizovými orgány
Obsluha FVZ
(je li - FVZ zabudováno)
- kontroluje těsnost potrubí, filtrů, FVZ, sleduje přetlak, reguluje klapky
- při přechodu na ruční pohon ventilátorů vyžádá pomocné síly z počtu ukrývaných
- po ukončení ukrytí kontroluje stav FVZ, zabezpečuje výměnu prachových filtrů, odvodnění
sacího systému a nasávacího hrdla, prověří těsnost FVZ, odstraní závady
Improvizovaný úkryt :
- převezme dokumentaci ukrytí
- pokud dokumentace není zpracována, použije některou z vydaných metodik přípravy ukrytí
- zabezpečí prohlídku a vyklizení určených prostorů
- zabezpečí provedení úprav dle připravené dokumentace ukrytí (zpravidla stavební firmou)
- zabezpečí materiál a nábytek
- v případě možnosti obstará jednoduchou filtroventilaci
HLAVNÍ ÚKOLY OSOBY POVĚŘENÉ PÉČÍ O PIO
-

v případě dodání PIO územními orgány zajistí jejich převzetí a uskladnění
zkontroluje stav lícnic a filtrů s důrazem na ozonové trhliny a gumičky ventilů
provede výměnu vadných OM
zorganizuje měření velikosti OM zaměstnanců
provede výměnu velikostně nevyhovujících OM
rozdělí a připraví k výdeji OM po organických celcích (odborech, odděleních)
na pokyn vedoucího krizového štábu obce provede výdej OM

HLAVNÍ ÚKOLY OSOBY POVĚŘENÉ VYPNUTÍM HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ
- udržuje hlavní uzávěry provozuschopné a přístupné
- vypnutí a uzavření provádí na pokyn vedoucího krizového štábu obce, nebo po vyhlášení
evakuace budovy
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- před zapnutím zkontroluje u vody a plynu zastavení přívodů do jednotlivých spotřebičů
- zapnutí hlavních uzávěrů na pokyn vedoucího krizového štábu obce
HLAVNÍ ÚKOLY OSOBY POVĚŘENÉ ŘÍZENÍM EVAKUACE OBECNÍHO ÚŘADU
- udržuje dokumentaci v souladu s požárním evakuačním plánem a personálním obsazením úřadu
- dbá o udržování propustnosti evakuačních tras z budovy
- po převzetí nařízení k evakuace upřesní shromaždiště a evakuaci vyhlásí (cestou
ohlašovny)
- zabezpečí převzetí seznamů evakuovaných od vedoucích odborů a oddělení ve shromaždištích
- převezme hlášení od osob, které prohlížejí po evakuaci budovu
- podá hlášení vedoucímu krizového štábu obce o ukončení evakuace, předá seznamy
evakuovaných osob
- zkontroluje uzavření (dle situace uzamčení) evakuačních výstupů z budovy
- zabezpečí možnost opětovného otevření vstupů do budovy OÚ pro jednotky IZS
HLAVNÍ ÚKOLY OSOBY POVĚŘENÉ VYROZUMĚNÍM CIZÍCH PaFO V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
- při vzniku mimořádné události zjistit podrobnosti
- informovat cizí právnické a fyzické osoby v budově úřadu
- o provedeném informování podat krátkou písemnou zprávu vedoucímu krizového štábu obce
(kdo byl informován, čas a způsob podání informace, obsah podané informace)
HLAVNÍ ÚKOLY OSOBY POVĚŘENÉ UMOŽNĚNÍM VSTUPU JEDNOTKÁM IZS DO BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
- před příjezdem jednotek nahlásí vedoucímu krizového štábu obce zahájení odemykání
přístupových cest a vstupů do budovy
- odemkne přístupové cesty a vstupy do budovy
- nahlásí vedoucímu krizového štábu obce vykonání úkolu
HLAVNÍ ÚKOLY OSOBY POVĚŘENÉ INFORMOVÁNÍM VELITELŮ JEDNOTEK IZS
- po příjezdu jednotek IZS nahlásí vedoucímu krizového štábu obce připravenost k plnění
úkolu
- informuje velitele zásahu o situaci v obci a budově úřadu, počtech osob, druhu ohrožení
atd. stavu evakuace atd.
- zprostředkovává informační tok mezi velitelem zásahu (určeným styčným důstojníkem) a
vedením krizového štábu obce
- ukončení činnosti nahlásí vedoucímu krizového štábu obce
HLAVNÍ ÚKOLY OSOBY POVĚŘENÉ ZAMEZENÍM VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB DO BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
- úkol se vykonává na pokyn vedoucího krizového štábu obce
- po provedené evakuaci úřadu nahlásí vedoucímu krizového štábu obce připravenost k plnění
úkolu
- na pokyn vedoucího krizového štábu obce uzamkne do příjezdu jednotek IZS všechny vstupy
do budovy OÚ
- je připraven dle pokynů vedoucího krizového štábu obce a po příjezdu jednotek IZS
umožnit jednotkám vstup do budovy
- ukončení činnosti nahlásí vedoucímu krizového štábu obce
HLAVNÍ ÚKOLY OSOBY POVĚŘENÉ ZŘÍZENÍM INFORMAČNÍHO STŘEDISKA
-

na pokyn vedoucího krizového štábu obce zřídit informační středisko pro obyvatele obce
ujasnit si komunikační kanály
provádět informování občanů v souladu s požadavky krizového štábu obce
informační média odkázat na mluvčího městského úřadu (starostu)
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Základní údaje

1.1

Obec
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Obecní úřad Moravská Lipová
Hlavní 21
680 21 Moravská Lipová

Název a adresa

Mgr. Jan Volný
Vladimíra Plachá

Starosta
Zástupce starosty

1.1.1 Základní spojení
Starosta

Sekretariát

Ohlašovna

Fax

E-mail

587365446

587365446

587365445

oulipa@volny.cz

587365444,
krizový
telefon,
721500231

WWW
oulipa.cz

1.1.2 Správa obce
Zřizovatel (adresa, spojení)
Samosprávná organizace

Krajský úřad (adresa,spojení)

ORP (adresa, spojení)

Krajský úřad Západomoravského Městský úřad Stará Bělá
kraje
Vladimíra Vaška 587/3
Johanky Rottové 15, Město
785698111
782554987

1.1.3 Obecní úřad, Obec a její součásti
Část

Odpovědná osoba

Adresa / telefon

Budova obecního úřadu

Mgr. Jan Volný

Moravská Lipová, Hlavní 21 /
587365444, krizový telefon,
721500231

Obec Moravská Lipová

Mgr. Jan Volný

Moravská Lipová, Hlavní 21 /
587365444, krizový telefon,
721500231

Část Leskovice

Tomáš Žemlička

Moravská Lipová, Leskovice 26 /
603256981

1.2

Údaje o obecním úřadu, obci a jejích součástech
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Základní údaje

1.2.1 Počet osob
Pracovníci
OÚ

Dospělé
osoby

Děti a nesamostatní

Celkem

Budova obecního úřadu

8

0

0

8

Obec Moravská Lipová

0

1587

968

2555

Část Leskovice

0

32

9

41

Část

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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1.2.2 Členění obce
Obecní úřad, název obce
nebo její součást

Počet
NP
PP

Zástavba (%)
hustá
řídká

Budova obecního úřadu

3

1

100

0

Obec Moravská Lipová

6

2

20

80

Část Leskovice

2

1

0

100

a) převažující stavební materiál
Obecní úřad, název obce
nebo její součást

Stavební materiál

Budova obecního úřadu

cihelné zdivo, dřevěné podkroví

Obec Moravská Lipová

cihelné zdivo

Část Leskovice

cihelné zdivo, dřevo

b) převažující způsob vytápění
Obecní úřad, název obce
nebo její součást

Způsob vytápění

Budova obecního úřadu

plynové ústřední topení

Obec Moravská Lipová

lokální plynové, lokální na tuhá paliva

Část Leskovice

lokální topení na pevná paliva

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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1.2.4 Prostory s nebezpečím vzniku MU

Dislokace

Místnost / prostor

Zdroj nebezpečí

Část :

Obec Moravská Lipová
Východní 12, Moravská Lipová
čerpadlo pohonnných hmot

Část :
Pod Krchňákem

benzin, nafta, olej, LPG

Část Leskovice
vojenský muniční sklad

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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2.1.1 Údaje o spojení na zaměstnance obecního úřadu a další osoby
Telefon prac.
Funkce
mobil
kriz. telefon

Jméno
Část :
Jana Palíková

Budova obecního úřadu
sekretářka
587365446
604258999

Adresa bydliště
telefon

Víkendová adresa
telefon

Jindřichova 65
680 21 Moravskán
Lipová

Ing. Ivan Papan
CSc.

zástupce
ředitele ZŠ

587225463
603258741

Údolní 5
680 21 Moravská
Lipová
587251335

Marián Beňo

údržbář

603878255

Hlavní 20
680 21 Moravská
Lipová

Část :

Obec Moravská Lipová
starosta
587365444
Mgr. Jan Volný
603255882

Máchova 121
680 21 Moravská
Lipová
582544698

Hamry 241
603255882

Stodůlky 15
604587954

Vladimíra Plachá

místostarost 548236147
a
604587954

Prokopa Holého 16
680 21 Moravská
Lipová
547256987

Mgr. Václav
Čtvrtek

ředitel
základní
školy

584225681
781254698

Hlavní 186
680 21 Moravská
Lipová
584259631

Jaroslav Churavý

velitel
hasičů

587444521
603222589

Údolní 5
680 21 Moravská
Lipová
587254123

Horní Lhota 458
587444198

MUDr. Alexandr
Bohatý

praktický
lékař

587282322
606587444

Smetanova 21
680 21 Maravská
Skalice
587215398

Dlouhé Stráně 258
456330221

Věra Růžičková

vedoucí
školního
stravování

782149654
606557446

Komenského 1
680 21 Moravská
Lipová
587246321

Velké Meziříčí,
Štefkova 12
489651222

Mgr. Jiří Koutný

učitel ZŠ

602333658

Školní 16
680 21 Moravská
Lipová
578963258

603256981

Leskovice 26
680 03 Moravská
Lipová

Část :
Tomáš Žemlička

Část Leskovice
důchodce

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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2.1.1 Údaje o spojení na zaměstnance obecního úřadu a další osoby
Jméno
Část :
Mata Krásová

Stanislav
Neubauer

Telefon prac.
Funkce
mobil
kriz. telefon
Část Leskovice
vedoucí
kuchařka ZŠ
domovník
sokolovny

Adresa bydliště
telefon

Víkendová adresa
telefon

785264535
Filipovcova 15
602333587991 680 21 Moravská
Lipová
604258987

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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680 21 Moravská
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2.1.2 Ohlašovna
Pracoviště
sekretariát

Odpovědnost

Telefon prac. Telefon dom.

Jana Palíková

587365446

Fax

Mobil

587365445

604258999

2.1.3 Seznam vyrozumívaných organizací

Část :

Budova obecního úřadu
Název
Předmět činnosti

Vedoucí, telefon

Spojení v MPD

Kadeřnictví

Služby

Karla Potoičná

608566451

Knihovna

služby

Jarmila Malá

602585211

Část :

Obec Moravská Lipová
Název
Předmět činnosti

Vedoucí, telefon

Spojení v MPD

Ordinace praktického lékaře

zdravotnictví

MUDr. Alexandr
Bohatý

602333588

Domov důchodců Moravská
Skalice

sociální služby

Jasn Krátký

258777413

Základní škola

školství

Mgr. Václav
Čtvrtek

587365444

Mateřská škola

školství

Jana Křičková

258147369

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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Spojení na teritoriu

2.2.1 Spojení na složky IZS
Složka IZS

Telefon

Hasičský záchranný sbor

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

Městská policie

156

Jednotné číslo evropského tísňového volání

112

2.2.2 Spojení na krizové orgány, organizace teritoria a havarijní služby
Název orgánu / organizace

Vedoucí kontaktní pracovník

Adresa

Magistrát města Plzeň primátor

Ing.Miroslav Kalous/378032000 nám. Republiky 1, Plzeň

Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy

Ing.Dagmar Škubalová
/37803310

Kopeckého sady 11, Plzeň

Hasičský záchranný sbor

377492201

Kaplířova 2726/9 , Plzeň

Městská policie Plzeň Jižní
Předměstí

377320883

Husova 2727/10, Plzeň

Policie ČR Bory

Obvodní oddělení / 974321111

Družstevní 1851/16 , Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň

377401111

Edvarda Beneše 13, Plzeň

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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3.

Varování a vyrozumění o vzniku MU

3.1

Varování obyvatelstva

Varování obyvatelstva o vzniku MU na teritoriu ČR zabezpečuje centrální systém sirén. U
elektronických sirén po varovném signálu následuje tísňová informace, kde je uveden druh
mimořádné události. Současně jsou v určených smluvně zabezpečených centrálních nebo
místních hromadných informačních prostředcích vysílány informace o druhu ohrožení a
způsobu ochrany obyvatelstva.
Hasičský záchranný sbor kraje zabezpečuje varování na území kraje.
Starosta obce zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce.
Vedoucí pracovník orgánu - organizace je povinen zajistit varování vůči svým zaměstnancům.
Zveřejnění tísňové informace a dále informace pro obyvatelstvo o hrozícím nebezpečí, o
průběh mimořádné události, o jejím zvládání je prováděno smluvně zabezpečenými hromadnými
informačními prostředky. Po akustickém tónu sirén stanovené pracoviště (ohlašovna) provádí
odposlech sirén a jedné z určených rozhlasových stanic nebo televize.

3.1.1 Signály
Tón

Mír

Válka

Činnost

Kolísavý

Všeobecná
výstraha

Všeobecná
výstraha

Poslech sdělovacích
prostředků

Přerušovaný 1 minuta
lokální ovládání

Požární poplach

Požární poplach

Poplach dobrovolných hasičů

3.2

Vyrozumění o vzniku MU

Vyrozumění orgánů, organizací a obyvatelstva je informací veřejnosti o hrozícím nebezpečí.
Je prováděno smluvně zabezpečenými hromadnými informačními prostředky. Po houkání sirén
stanovené pracoviště (ohlašovna) provádí odposlech sirén a jedné z určených rozhlasových
stanic nebo televize. V případě lokálního ohrožení mimořádnou událostí by byl úřad
pravděpodobně vyrozuměn telefonicky HZS.

3.2.1 Hromadné informační prostředky
Název stanice

Frekvence FM

Tv Prima
Tv Nova
Tv

ČT 1 a 2

Rádio Šumava

91,8

Kiss Proton

90,0 / 98,2

Rádio Karolína

96,3 / 104,7

Rádio FM Plus

106,1

Rádio ČRo Plzeň

91,0 / 106,7

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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Způsob předání zpráv v obci při vzniku MU

V případě, že mimořádná událost vznikne v prostoru obce, oznámí ihned její vznik ohlašovně
nebo starostovi ten, který vznik MU zjistí nebo zpozoruje první. Starosta po obdržení
zprávy o vzniku MU na teritoriu nebo v budově rozhodne o další činnosti zaměstnanců a
obyvatel obce a vydá k tomu příslušná nařízení. Text vyhlášení jednotlivých opatření je
uveden v části "A" tohoto plánu, tabulce 5.1.1. - "Přehled a hlavní zásady činnosti při
vnějším a vnitřním ohrožení. S jejich obsahem musí být seznámeni všichni vykonavatelé z
řad zaměstnanců a v potřebném rozsahu i občané.
Část :

Budova obecního úřadu

Způsob předávání
zpráv
spojka

Část :

Lokalizace
prostředku
dílna obecního úřadu
kancelář
místostarosty

Provede
Marián Beňo
Vladimíra Plachá

Obec Moravská Lipová

Způsob předávání
zpráv

Lokalizace
prostředku

obecní rozhlas

rozhlasová místnost
v přízemí OÚ

spojka

dílna obecního úřadu
kancelář
místostarosty

cestou jednotky
hasičů

Hasičský dům

Část :

Poznámka

Poznámka
Spuštění :
1. Zapni Power,
2. Spínače1,3,6,
3. spínač na
mikrofonu

Provede
Jana Palíková

Marián Beňo
Vladimíra Plachá
použít osobní vůz Š
Fabia - klíče u
starosty

Jaroslav Churavý

Část Leskovice

Způsob předávání
zpráv

Lokalizace
prostředku

Poznámka

Provede

spojka

v místě bydliště

tel. 602587444

Tomáš Žemlička

motorizovaná spojka

osobní automobil
Š Fabia, klíče v
kanceláři starosty

v případě
nefunkčnosti
telefonní sítě

Vladimíra Plachá

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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4.

Řešení možných mimořádných událostí

4.1.

Údaje od územních orgánů pro zpracování plánu
Název dokumentu

Zdroj (orgán teritoria)

Datum vydání

Č.j. / počet stran

Ohrožení teritoria
stacionárními zdroji

ORP Stará Bělá

2.2.2008

897/2008,

Výpis z hydrotechnických
výpočtů

Povodí
..................

12.4.2008

578-2/08

4.2.

2 s.
5 s.

Řízení obce při vzniku MU a po vyhlášení krizového stavu

4.2.1 Krizový štáb obce
Pracoviště : Budova obecního úřadu
Funkce v KŠ

Jméno a
příjmení

Pracoviště
telefon

Adresa bydliště
telefon

Víkendová adreasa
telefon, mobil

Vedoucí

Mgr. Jan Volný kancelář starosty
587365444

Máchova 121
680 21 Moravská
Lipová
582544698

Hamry 241
603255882, 603255882

Zástupce
vedoucího

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147

Prokopa Holého 16
680 21 Moravská
Lipová
547256987

Stodůlky 15
604587954, 604587954

Tajemník

Ing. Ivan
Papan, CSc.

kancelář zástupce
ZŠ
587225463

Údolní 5
680 21 Moravská
Lipová
587251335

603258741

Člen

Ing. Ivan
Papan, CSc.

kancelář zástupce
ZŠ
587225463

Údolní 5
680 21 Moravská
Lipová
587251335

603258741

Člen

Jaroslav
Churavý

hasičský dům
587444521

Údolní 5
680 21 Moravská
Lipová
587254123

Horní Lhota 458
587444198, 603222589

Pracoviště
KŠ

Hlavní

kancelář starosty

Záložní

Hasičský dům, kancelář velitele hasičů
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4.2.2 Prováděné činnosti při vzniku MU
Část :

Budova obecního úřadu
Činnost

Provádí

Pracoviště
telefon, mobil

Pracoviště
telefon, mobil

Přijetí zprávy o
vzniku MU

Jana Palíková

Vyhlášení vzniku MU
a EVA

Mgr. Jan Volný kancelář starosty
587365444
603255882

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Vyrozumění cizích
PaFO

Jana Palíková

Marián Beňo

dílna obecního
úřadu
603878255

Řízení evakuace

Mgr. Jan Volný kancelář starosty
587365444
603255882

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Umožnění vstupu
jednotkám IZS

Marián Beňo

Jana Palíková

sekretariát
587365446
604258999

Svolání Kš

Mgr. Jan Volný kancelář starosty
587365444
603255882

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Styk s orgány
teritoria

Mgr. Jan Volný kancelář starosty
587365444
603255882

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

sekretariát
587365446
604258999

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Zřízení informačního Jana Palíková
střediska

sekretariát
587365446
604258999

Zastupuje

sekretariát
587365446
604258999

dílna obecního
úřadu
603878255

kterákoliv
osoba, která
přijal

Zamezení vstupu do
budovy OÚ

Marián Beňo

dílna obecního
úřadu
603878255

Jana Palíková

sekretariát
587365446
604258999

Informace velitelům
jednotek IZS

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Marián Beňo

dílna obecního
úřadu
603878255

Zdravotní
zabezpečení

MUDr. Alexandr ordinace
Bohatý
praktického lékaře
587282322
606587444

Protipožární
zabezpečení

Marián Beňo

dílna obecního
úřadu
603878255

Organizace PIO a
improvizované
ochrany

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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4.2.2 Prováděné činnosti při vzniku MU
Část :

Budova obecního úřadu
Činnost

Provádí

Ukrytí - zpohotovení Marián Beňo
úkrytu

Pracoviště
telefon, mobil

Zastupuje

Pracoviště
telefon, mobil

dílna obecního
úřadu
603878255

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Kontrola osob ve
shromaždišti

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Jana Palíková

sekretariát
587365446
604258999

Obsazení ohlašovny
za MU

Jana Palíková

sekretariát
587365446
604258999

Marián Beňo

dílna obecního
úřadu
603878255

HV elektřina

Marián Beňo

dílna obecního
úřadu
603878255

Jana Palíková

sekretariát
587365446
604258999

HU voda

Marián Beňo

dílna obecního
úřadu
603878255

Jana Palíková

sekretariát
587365446
604258999

HU plyn

Marián Beňo

dílna obecního
úřadu
603878255

Jana Palíková

sekretariát
587365446
604258999

HU topení

Marián Beňo

dílna obecního
úřadu
603878255

Jana Palíková

sekretariát
587365446
604258999

HU klimatizace

Marián Beňo

dílna obecního
úřadu
603878255

Jana Palíková

sekretariát
587365446
604258999

Vypnutí dveřních
zvonků

Marián Beňo

dílna obecního
úřadu
603878255

Jana Palíková

sekretariát
587365446
604258999

Část :

Obec Moravská Lipová
Činnost

Provádí

Pracoviště
telefon, mobil

Pracoviště
telefon, mobil

Přijetí zprávy o
vzniku MU

Jana Palíková

Vyhlášení vzniku MU
a EVA

Mgr. Jan Volný kancelář starosty
587365444
603255882

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Řízení evakuace

Mgr. Jan Volný kancelář starosty
587365444
603255882

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Svolání Kš

Mgr. Jan Volný kancelář starosty
587365444
603255882

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová

sekretariát
587365446
604258999

Zastupuje
kdokoliv, kdo
přijme hlášení
o
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4.2.2 Prováděné činnosti při vzniku MU
Část :

Obec Moravská Lipová
Činnost

Provádí

Pracoviště
telefon, mobil

Zastupuje

Pracoviště
telefon, mobil
604587954

Styk s orgány
teritoria

Mgr. Jan Volný kancelář starosty
587365444
603255882

Zřízení informačního Jana Palíková
střediska

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

sekretariát
587365446
604258999

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

dílna obecního
úřadu
603878255

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Jana Palíková

sekretariát
587365446
604258999

Informace velitelům
jednotek IZS

Marián Beňo

Zdravotní
zabezpečení

MUDr. Alexandr ordinace
Bohatý
praktického lékaře
587282322
606587444

Protipožární
zabezpečení

Jaroslav
Churavý

hasičský dům
587444521
603222589

Organizace PIO a
improvizované
ochrany

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954

Kontrola počtů
evakuovaných ve
shromaždištích

Vladimíra
Plachá

kancelář
místostarosty
548236147
604587954
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4.3.3 Pomoc poskytovaná podnikajícími PaFO ve prospěch obce
Název podniku (zařízení)

Adresa

Telefon

Poskytovaná pomoc

Dřevotvar

Hlavní 15
680 21 Moravská
Lipová

578214666
řezivo
drevotv@drev omezené množství
otv
drevotv.cz

Zemědělský podnik

Háje 2
680 21 Moravská
Lipová

587266511
Traktory, nákladní auto
zem@vplny.cz 5t, zemní, buldozer
podnik nemá sklad PHM

Potraviny

Hlavní 18
680 21 Moravská
Lipová

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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Činnost při mimořádných situacích - vnitřní ohrožení

Evakuace popřípadě ukrytí jsou hlavními způsoby ochrany životů a zdraví osob při vzniku MU. Provádí se při
vzniku MU vyplývajících z vnitřních a vnějších ohrožení a nebo na příkaz územních orgánů.
5.1
Hlavní činnosti - evakuace a ukrytí
Při vnitřním ohrožení provádíme

z p r a v i d l a

evakuaci.

E V A K U A C E :
Všechny únikové cesty v objektu musí být trvale označeny a udržovány jako průchozí. Evakuaci řídí osoba pověřená řízením evakuace.
Ohlašovna (určená osoba) odpovídá za vyhlášení evakuace stanoveným způsobem a textem. Občané odpovídají za vyrozumění svých
sousedů. Určené osoby provedou kontrolu opuštění obce (úřadu). Ve shromaždišti provedou další určené osoby kontrolu počtů
evakuovaných osob, pořídí seznam evakuovaných osob, výsledek ohlásí řídícímu evakuace a předají řídícímu evakuace vypracovaný
seznam. Evakuace materiálu a zařízení se provádí dle časových možností jen na zvláštní příkaz řídícího evakuace, který zajistí i
jeho střežení.
Shromaždiště evakuovaných osob slouží k soustředění osob mimo ohrožený prostor, poskytování první pomoci zraněným, k zjištění
přítomnosti evakuovaných osob a k vydání pokynů k další činnosti. Shromaždiště nemusí být pro všechny druhy ohrožení stejné - liší
se podle druhu ohrožení. Osoba pověřená řízením evakuace sděluje (rozhlasem, spojkou atd.) údaje z následující tabulky - tedy i
místo shromaždiště osob. Výsledek evakuace ohlásí řídící evakuace starostovi a veliteli zasahující jednotky IZS.
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5.1.1 Přehled a hlavní zásady činnosti při vnitřním ohrožení
Část :

Budova obecního úřadu

Druh ohrožení Zdroj ohrož.

Činnost

budova úřadu znemožnění přístupu na ohrožené
Nalezení
místo, evakuace osob na vnější
nástražného
shromaždiště
výbušného
systému v
budově úřadu
budova
Násilné
úřadu,
vniknutí,
teroristé
vzetí
rukojmí v
budově úřadu

Způsob vyhlášení / Poznámka
spojkou
telefonem

evakuace všech nezadržovaných
spojkou
osob do skrytého prostoru mimo
- ústní sdělení
budovu, po akci vypracovat seznam
evakuovaných osob

Text vyhlášení
Pozor, vyhlašuji evakuaci budovy.
Všechny osoby urychleně opustí
budovu a soustředí se na vnějším
shromaždišti. Při evakuaci se
vyhněte ohroženému prostoru.
Ústní sdělení : Všechny osoby
opustí budovu a soustředí se ve
skrytém prostoru v blízkosti
úřadu.

Únik zemního budova úřadu evakuace zaměstnanců na vnější
shromaždiště, ihned vypnout el.
plynu v
spotřebiče !, otevření oken a
budově úřadu
jejich zajištění proti zavření
průvanem

spojkou

Pozor, v budově úřadu došlo k
úniku plynu. Nevypínejte ani
nezapínejte elektrické
spotřebiče, nepoužívejte otevřený
oheň, otevřete všechna okna a
urychleně opusťte budovu.
Soustřeďte se na vnějším
shromaždišti.

budova úřadu evakuace zaměstnanců na vnější
Výbuch
shromaždiště
zemního
plynu v
budově úřadu

spojkou
akustickou sirénou

Pozor, vyhlašuji evakuaci budovy.
Všechny osoby urychleně opustí
budovu a soustředí se na vnějším
shromaždišti.
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Činnost při mimořádných situacích vnější ohrožení

Evakuace popřípadě ukrytí jsou hlavními způsoby ochrany životů a zdraví osob při vzniku MU. Provádí se při
vzniku MU vyplývajících z vnitřních a vnějších ohrožení a nebo na příkaz územních orgánů.
6.1
Hlavní činnosti - evakuace a ukrytí
Při vnějším ohrožení provádíme z p r a v i d l a ukrytí.
!!! Při vnějším ohrožení nebezpečnými látkami provádět evakuaci pouze na příkaz územních orgánů !!!
U K R Y T Í :
Při ohrožení obce zejména nebezpečnou látkou v plynné fázi, provádíme ukrytí v budovách. Hlavní zásady při ukrytí :
a) v případě, že neznáme druh nebezpečné látky, předpokládáme, že je toxická a těžší než vzduch (ukrýváme se ve vyšších
poschodích)
b) ukrýváme se na odvrácené straně budovy od zdroje nebezpečné látky
c) utěsníme úkrytové prostory
d) použijeme improvizované prostředky individuální ochrany
e) snížíme pohyb na minimum
f) místnost opouštíme po konzultaci a na přímou výzvu územního krizového štábu

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová

Strana 18
( 1 z 3 )

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová

Strana 18
( 2 z 3 )

6.1.1 Přehled a hlavní zásady činnosti při vnějším ohrožení
Část :

Obec Moravská Lipová

Druh ohrožení Zdroj ohrož.
zasažené
Únik
teritorium
nebezpečné
látky v obci obce

Činnost

Způsob vyhlášení / Poznámka

Text vyhlášení

zaujmout prostory na odvrácené
rozhlasem
straně od havárie, raději ve
akustickou sirénou
vyšších poschodích budov, použít
improvizované prostředky ochrany,
utěsnit okna a dveře, snížit
pohyb a minimum

Pozor, v obci je rozptýlena
nebezpečná chemikálie.1. Ukrytí
ve vyšších poschodích budov, 2.
Utěsnění oken a dveří, vypnutí
ventilace a klimatizace, 3.
Použít improvizované prostředky
ochrany , 4. Snížit tělesný
pohyb, 5. Být připraven na
evakuaci

Záplavy a
povodně

řeka

evakuace občanů na vnější
rozhlasem
shromaždiště s následným přesunem akustickou sirénou
do prostorů neohrožených
záplavovu vlnou

Pozor, vyhlašuji evakuaci obce.
Všechny osoby urychleně opustí
ohrožené prostory a soustředí se
ve shromaždišti
.................. Před opuštěním
budov uzavřít všechny hlavní
uzávěry přívodů energií a vody.

Exploze v
obci

postižený
objekt

evakuace občanů z postižených
prostorů, ukrytí ostatních v
budovách mimo postižený prostor

Pozor, v obci došlo k výbuchu
(požáru). Opusťe postižené
prostory a ukryjte se v budovách
dostatečně vzdálených od místa
výbuchu.

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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Část :

Část Leskovice

Druh ohrožení Zdroj ohrož.
Exploze v
obci

postižený
objekt

Činnost
evakuace občanů z postižených
prostorů, ukrytí ostatních v
budovách mimo postižený prostor

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová

Způsob vyhlášení / Poznámka
rozhlasem
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Shromaždiště evakuovaných osob a materiálu

Část :

Budova obecního úřadu
Ohrožení

Shromaždiště osob

Evakuované prostory

Nalezení nástražného
výbušného systému v
budově úřadu

vnější shromaždiště - budova úřadu
plocha před budovou
obecního úřadu

Násilné vniknutí,
vzetí rukojmí

skrytý prostoru mimo
budovu úřadu

Únik zemního plynu

vnější shromaždiště - budova úřadu
plocha před budovou
obecního úřadu

Výbuch zemního plynu

vnější shromaždiště - budova úřadu
plocha před budovou
obecního úřadu

Část :

budova úřadu

použití východů,
které nejsou
kontrolovány
teroristy

s následným odchodem
dle nařízení KŠ obce

Obec Moravská Lipová
Ohrožení

Shromaždiště osob

Evakuované prostory

Ohrožení s následnou
evakuací obce

evakuační středisko
číslo 1 - před
budovou obecního
úřadu

Povodeň

vnější shromaždiště - okolí řeky až po
před budovou obecního železniční trať
úřadu

Část :

Trasa

Trasa

obec

s následným odchodem
dle rozhodnutí orgánů
krizového řízení

Část Leskovice
Ohrožení

Ohrožení s následnou
evakuací obce

Shromaždiště osob
evakuační středisko
číslo 2 - u zastávky
autobusu Leskovice

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová

Evakuované prostory
Část Leskovice

Trasa
následný odchod dle
pokynů orgánů
krizového řízení
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Zaměstnanci zabezpečující evakuaci

Část :

Budova obecního úřadu

Činnost při EVA

Prostor činnosti

Provádí

Zastupuje

Provádí

Zastupuje

Řídící evakuace
Kontrola počtu
evakuovaných osob a
zaměstnanců
Kontrola opuštění určených
prostorů
Část :

Obec Moravská Lipová

Činnost při EVA

Prostor činnosti

Řídící evakuace

Kancelář

starosty

Kontrola počtu
evakuovaných osob a
zaměstnanců

prostor před budovou Vladimíra Plachá
OU

Kontrola opuštění určených
prostorů
Část :

Mgr. Jan Volný

Marián Beňo

Vladimíra Plachá
Jana Palíková

Jaroslav Churavý

Část Leskovice

Činnost při EVA

Prostor činnosti

Provádí

Řídící evakuace

Mgr. Jan Volný

Kontrola počtu
evakuovaných osob a
zaměstnanců

Tomáš Žemlička

Kontrola opuštění určených
prostorů

Tomáš Žemlička

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
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7.

Organizační opatření

7.1

Hlášení o vzniku mimořádné události

Strana 21

Hlášení o vzniku mimořádné události podává starosta. Obsah a čas telefonického hlášení
musí být následně zaznamenán písemnou formou.
Obsah hlášení určeným orgánům

"
"
"
"
"
"
"
"

datum, hodina a místo vzniku MU
druh, charakter vzniklé MU
dosud zjištěné následky MU
počty zraněných, mrtvých či pohřešovaných osob
předběžné škody na majetku
odhad možného přerušení činnosti v původní budově úřadu
přijatá opatření vlastní a opatření jednotek IZS
čas dalšího hlášení

Podrobnou písemnou zprávu o vzniku, účincích a následcích MU vyhotoví vedoucí krizového
štábu obce v určeném obsahu a termínu.

7.2

Školení a příprava zaměstnanců

Zpracovaný a starostou schválený Plán je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance. K
jeho optimálnímu využití v případě vzniku MU je nutné, aby všichni zaměstnanci a hlavně
vykonavatelé byli seznámeni s jeho obsahem a jim uloženými úkoly. Vykonavatelům nebo
pracovištím se vydávají příslušné části plánu nebo výpisy. Zaměstnání a účast zaměstnanců
na nich se eviduje v přílohách. V nezbytně nutné míře se seznamují s Plánem i cizí
právnické a fyzické osoby v objektu úřadu podnikající nebo bydlící nebo podnikající v
obci.

7.3

Změny a opravy Plánu

Opravy a aktualizace (změny) v textu a opatřeních plánu se provádí operativně a průběžně
dle důležitosti vzniklých změn (personální, technické, organizační a nebo změny v
ohrožení). Všechny změny schvaluje starosta, který zároveň rozhodne o nutnosti seznámení
zaměstnanců se změnami. Změny a opravy Plánu se zaznamenávají v příloze.
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