
Obec 1+1; Nelicencovaná kopie
Budova : Budova obecního úřadu

Seznam příloh - vnější ohrožení

Epidemie - opatření v budově úřadu
Exploze a požár v okolí úřadu s ohrožením budovy úřadu - opatření v budově
úřadu
Inverze, smogová situace - opatření v budově úřadu
Radiační havárie - opatření v budově úřadu
Narušení vodního díla - zvláštní povodeň - opatření v budově úřadu
Občanské nepokoje - opatření v budově úřadu
Exploze a požár v okolí úřadu s ohrožením splodinami hoření - opatření v
budově úřadu
Přerušení dodávek pitné vody - opatření v budově úřadu
Přerušení dodávek plynu - opatření v budově úřadu
Přerušení dodávky elektrické energie - opatření v budově úřadu
Přerušení dodávky tepla - opatření v budově úřadu
Sněhové kalamity, námrazy - opatření v budově úřadu
Nebezpečí teroristického napadení - opatření v budově úřadu
Únik nebezpečné látky v okolí úřadu - opatření v budově úřadu
Vichřice a silné větrné poryvy - opatření v budově úřadu
Záplavy a povodně - opatření v budově úřadu
Zemětřesení, sesuvy půdy, propad zemských dutin - opatření v budově úřadu

Typ ohrožení : vnější



Obec 1+1; Nelicencovaná kopie
Budova : Budova obecního úřadu

Seznam příloh - vnitřní ohrožení

Hrozba bombou - opatření v budově úřadu
Nalezení nástražného výbušného systému v budově úřadu - opatření v budově
úřadu
Násilné vniknutí, vzetí rukojmí v budově úřadu - opatření v budově úřadu
Požár budovy úřadu - opatření v budově úřadu
Příjem podezřelé zásilky  - opatření v budově úřadu
Únik nebezpečné látky do kanalizace - opatření v budově úřadu
Únik zemního plynu v budově úřadu - opatření v budově úřadu
Výbuch zemního plynu v obecním úřadu - opatření v budově úřadu

Typ ohrožení : vnitřní



Obec 1+1; Nelicencovaná kopie
Budova : Obec

Seznam příloh - vnější ohrožení

Epidemie v obci - opatření v obci
Inverze, smogová situace - opatření v obci
Radiační havárie - opatření v obci
Narušení vodního díla - zvláštní povodeň - opatření v obci
Občanské nepokoje - opatření v obci
Požár v obci - opatření v obci
Přerušení dodávek pitné vody v obci - opatření v obci
Přerušení dodávek plynu v obci - opatření v obci
Přerušení dodávky elektrické energie v obci - opatření v obci
Přerušení dodávky tepla v obci - opatření v obci
Sněhové kalamity, námrazy - opatření v obci
Nebezpečí teroristického napadení - opatření v obci
Únik nebezpečné látky v obci - opatření v obci
Vichřice a silné větrné poryvy - opatření v obci
Záplavy a povodně - opatření v obci
Zemětřesení, sesuvy půdy, propad zemských dutin - opatření v obci
Exploze v obci - opatření v obci

Typ ohrožení : vnější



Obec 1+1; Nelicencovaná kopie
Budova : Obec

Seznam příloh - vnitřní ohrožení

Hrozba bombou v obci
Nalezení nástražného výbušného systému v obci
Únik nebezpečné látky do obecní kanalizace
Únik zemního plynu v obci
Výbuch zemního plynu v obci

Typ ohrožení : vnitřní



Exploze v obci - opatření v obci

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
( 1 z 3 )Část : Obec Moravská Lipová



Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
( 2 z 3 )Část : Obec Moravská Lipová

Činnost                Provede               Zastupuje             Poznámka

Exploze v obci - opatření v obci

Obsazení ohlašovny
při běžném provozu
obecního úřadu.

Určená osoba
Jana Palíková

Obsazení ohlašovny v
případě zpohotovení
krizového štábu obce
nebo vyhlášení
krizového stavu.

Určená osoba

Ohlášení exploze. Osoba, která zjistia
tuto skutečnost

Nahlásit ohlašovně
nebo starostovi.

Oznámení výbuchu
starostovi a HZS nebo
IZS.

Ohlašovna
Jana Palíková

HZS 150
Jednotné číslo
tísňového volání 112

Vyhlášení evakuace
zasažených částí obce
s uvedením místa
shromaždiště.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

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

Provedení evakuace
zasažených částí
obce.

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá

Zabezpečení vypnutí
hlavních uzávěrů
přívodu energií v
zasažených oblastech.

Určená osoba Povolání odborných
firem - elektřina,
plyn, dálkové topení.

Zamezení vstupu
(vniku) do zasažených
oblastí.

Určená osoba Organizovat
zabezpečení těchto
prostorů do příchodu
jednotek IZS.

Kontrola počtu
evakuovaných osob ve
shromaždištích.

Určená osoba
Vladimíra Plachá

Jana Palíková

Oznámení počtu osob
ve shromaždišti
řídícímu evakuace.

Určená osoba
Vladimíra Plachá

Jana Palíková

Oznámení vypnutí
přívodů energií
řídícímu evakuace.

Určená osoba

Poskytnutí první
pomoci ve
shromaždišti.

Vyškolené osoby
MUDr. Alexandr Bohatý

Provést třídění
raněných a poskytnout
bezodkladnou první
pomoc do příjezdu
zdravotnických sil.

Oznámení výsledku
evakuace starostovi a
veliteli zásahu.

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá

V případě, že v
zasaženém prostoru

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá

( 2 z 3 )
Sestava      : Exploze v obci - opatření v obci
Typ ohrožení : vnější



Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
( 3 z 3 )Část : Obec Moravská Lipová

Činnost                Provede               Zastupuje             Poznámka

zůstaly osoby, které
se nestihly
evakuovat, oznámit
toto veliteli
zásahové jednotky
HZS.

Oznámení umístění
(vypnutí) přívodů
energií veliteli
zásahové jednotky.

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá

Spolupráce s
velitelem zásahové
jednotky.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Vytvoření
informačního
střediska k
informování občanů.

Určená osoba
Jana Palíková

Vladimíra Plachá Na pokyn starosty.

Další činnost dle
vývoje situace a
stavu v obci.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Konzultace s územním
krizovým orgánem, HZS
a nadřízeným orgánem.

Podat hlášení orgánu
vyššího stupně.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

( 3 z 3 )
Sestava      : Exploze v obci - opatření v obci
Typ ohrožení : vnější



Nalezení nástražného výbušného
systému v budově úřadu - opatření

v budově úřadu

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
( 1 z 4 )Část : Budova obecního úřadu



Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
( 2 z 4 )Část : Budova obecního úřadu

Činnost                Provede               Zastupuje             Poznámka

Nalezení nástražného výbušného systému v budově úřadu - opatření
v budově úřadu

Obsazení ohlašovny
při běžném provozu
obecního úřadu.

Určená osoba
Jana Palíková

Obsazení ohlašovny v
případě zpohotovení
krizového štábu obce
nebo vyhlášení
krizového stavu.

Určená osoba
Jana Palíková

Marián Beňo

Zjištění podezřelého
zavazadla (tašky,
kufříku), které má
znaky nástražného
výbušného systému.

Osoba, která našla
podezřelý předmět

Zajistit proti
přístupu, hlásit
ohlašovně nebo
starostovi.

Nemanipulovat s
předmětem, nález
podezřelého předmětu
okamžitě ohlásit
ohlašovně nebo
starostovi.

Osoba, krerá našla
podezřelý předmět

Nástražný výbušný
systém zpravidla
obsahuje :
1. vlastní výbušninu
2. roznětku
3. spínací zařízení

Oznámit nález
podezřelého předmětu
složkám IZS.

Starosta
Ohlašovna

Jana Palíková
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Marián Beňo

V součinnosti s
ohlašovnou.
PČR 158
HZS 150
Jednotné číslo
tísňového volání 112

Zabezpečit podezřelý
předmět před jinými
osobami a označení
varovným nápisem.

Určená osoba

Opuštění ohroženého
prostoru (místnosti).

Všechny osoby v
ohroženém prostoru,

místnosti

Rozhodnutí o
provedení evakuace.
Příkaz řídícímu
evakuace k provedení
evakuace.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

S udáním shromaždiště
a následné trasy
přesunu na neohrožená
místa.

Vyhlášení evakuace s
udáním místa
shromaždiště.

Řídící evakuace

Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá Pozor, vyhlašuji
evakuaci budovy.
Všechny osoby
urychleně opustí
budovu a soustředí se
na vnějším
shromaždišti. Při
evakuaci se vyhněte
ohroženému prostoru.

Informovat cizí
právnické a fyzické
osoby v budově úřadu.

Určená osoba
Jana Palíková

Marián Beňo

( 2 z 4 )
Sestava      : Nalezení nástražného výbušného systému v budově úřadu - opatření v budově

úřaduTyp ohrožení : vnitřní



Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
( 3 z 4 )Část : Budova obecního úřadu

Činnost                Provede               Zastupuje             Poznámka

Provedení evakuace
zaměstnanců na
stanovené
shromaždiště.

Řídící evakuace

Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá Vynášení materiálu se
neorganizuje !!

V průběhu evakuace i
po jejím ukončení
zamezit vstupu
(vniku) do budovy
cizím osobám mimo
zásahové jednotky.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková Jde o všechny vstupy
do budovy.
Zabezpečit, aby se
zaměstnanci
nevraceli.

Vypnout hlavní
uzávěry energií a
vody.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková Za snížené
viditelnosti vypnout
elektřinu až po
dokončení evakuace
budovy.

Kontrola opuštění
všech prostorů
budovy.

Určená osoba

Oznámení výsledku
kontroly opuštění
určených prostorů
řídícímu evakuace.

Určená osoba

Po opuštění budovy
uzamknout všechny
vchody a vstupy.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková Jen v případě, že
všechny osoby
opustily budovu.

Oznámení vypnutí
hlavních uzávěrů
energií a vody
řídícímu evakuace.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková

Kontrola počtu
zaměstnanců ve
shromaždišti.

Vedoucí pracovníci

Vladimíra Plachá

Jana Palíková Dle aktuální
přítomnosti před
vyhlášením evakuace.

Oznámení počtu
zaměstnanců ve
shromaždišti řídícímu
evakuace.

Vedoucí pracovníci
Vladimíra Plachá

Jana Palíková

Poskytnutí první
pomoci ve
shromaždišti.

Určená osoba
MUDr. Alexandr Bohatý

Provést třídění
raněných a poskytnout
bezodkladnou první
pomoc do příjezdu
zdravotnických sil.

Oznámení výsledku
evakuace a vypnutí
hlavních uzávěrů
energií a vody
starostovi a veliteli
zásahové jednotky.

Řídící evakuace

Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá V případě, že v
budově zůstaly osoby,
které se nestihly
evakuovat, oznámit
toto starostovi a
veliteli zásahové
jednotky.

Zvážit zřízení
informačního
střediska.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

( 3 z 4 )
Sestava      : Nalezení nástražného výbušného systému v budově úřadu - opatření v budově

úřaduTyp ohrožení : vnitřní



Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
( 4 z 4 )Část : Budova obecního úřadu

Činnost                Provede               Zastupuje             Poznámka

Zřízení informačního
střediska.

Určená osoba
Jana Palíková

Vladimíra Plachá Nepodávat informace
médiím, odkázat na
tiskového mluvčího
(určenou osobu).

Pokud pyrotechnici v
budově nástražný
výbušný systém
nenašli nebo jej
odstranili, vydá
velitel skupiny
pyrotechniků PČR
pokyn k pokračování
činností v budově.

Velitel skupiny
pyrotechniků PČR

Vydání příkazu
řídícímu evakuace k
návratu zaměstnanců
do budovy úřadu.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Návrat zaměstnanců do
budovy úřadu.

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá

Zrušení činnosti
informačního
střediska.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Podat hlášení orgánu
vyššího stupně.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

( 4 z 4 )
Sestava      : Nalezení nástražného výbušného systému v budově úřadu - opatření v budově

úřaduTyp ohrožení : vnitřní



Násilné vniknutí, vzetí rukojmí v
budově úřadu - opatření v budově

úřadu

Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
( 1 z 4 )Část : Budova obecního úřadu



Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
( 2 z 4 )Část : Budova obecního úřadu

Činnost                Provede               Zastupuje             Poznámka

Jedním z možných teroristických a násilných činů kriminálních živlů vůči právnickým osobám
je násilné vniknutí do budovy s cílem vzetí rukojmí nebo přímá hrozba s použitím zbraně.
Jednání všech zúčastněných by mělo být v těchto situacích pokud možno klidné a uvážlivé s
cílem vzbudit dojem rychlého uspokojení požadavků teroristy nebo skupiny teroristů. Formou
i na první pohled naivních dotazů a dalších průtahů lze získat čas i k možnému upozornění
nezúčastněných zaměstnanců. I předstírání zdravotních problémů jako je nevolnost a určitá
tichá kapitulace je velice vhodná. Velmi důležité je po celou dobu této i když stresové
komunikace využít získaného času k odpozorování a zapamatování si důležitých údajů pro
pozdější vyšetřování policie. Mezi tyto údaje patří popis teroristy a to nejen z hlediska
oblečení, ale i z hlediska výšky a tvaru postavy, barvy vlasů a očí, odhad věku, umístění
a obraz tetování, zvláštností chování a možného cizího přízvuku či vad a tónu řeči.
V žádném případě teroristovi neklást fyzický odpor, křičet nebo použít násilí. Nikdy nelze
vyloučit, že další již přítomné osoby jsou komplici útočníka a případné použití zbraní je
pro ně rutinou.

Násilné vniknutí, vzetí rukojmí v budově úřadu - opatření v
budově úřadu

Pokud možno klidné a
cílevědomé jednání s
teroristou. Vyrozumět
starostu nebo
ohlašovnu o vzniklé
situaci. Zapamatovat
si co nejvíce údajů o
teroristovi.

Napadený (kontaktní)
zaměstnanec, jiný
náhodný svědek

Vyrozumění může
provést i jiný
zaměstnanec, který
napadení zpozoroval.

Nahlásit starostovi
nebo ohlašovně, ve
kterém prostoru se
zadržovaní nalézají.

Informovaný
zaměstnanec

Nahlásit :
1. počet a stav
zadržovaných osob
2. počet teroristů
3. výzbroj teroristů
4. vzhled teroristů
5. jazykové a mluvní
zvláštnosti teroristů
6. požadavky
teroristů
7. čas napadení

Předání informací PČR
o násilném vniknutí,
vzetí rukojmí :
1. zadržované osoby 
- počet
- stav
2. teroristé 
- výzbroj  
- vzhled teroristů 
- jazykové a mluvní 
  zvláštnosti 
- požadavky teroristů
3. čas napadení

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

PČR 158
Policii sdělit místo
střetu teroristy se
zaměstnanci v budově
a operativně
doporučit trasu
příjezdu a vhodného
vstupu do budovy.
Zaznamenat čas.

Rozhodnutí o
provedení evakuace.
Příkaz řídícímu
evakuace k provedení
evakuace.

Starosta 

Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

S udáním shromaždiště
ve skrytých
prostorech v okolí
úřadu.

( 2 z 4 )
Sestava      : Násilné vniknutí, vzetí rukojmí v budově úřadu - opatření v budově úřadu
Typ ohrožení : vnitřní



Obec a Obecní úřad Moravská Lipová
( 3 z 4 )Část : Budova obecního úřadu

Činnost                Provede               Zastupuje             Poznámka

Provést evakuaci
všech nezadržovaných
osob z budovy.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Ústní sdělení :
Všechny osoby opustí
budovu a soustředí se
ve skrytém prostoru v
blízkosti úřadu.

Informovat cizí
právnické a fyzické
osoby v budově úřadu.

Určená osoba
Spojky

Jana Palíková
Marián Beňo

Vladimíra Plachá

Marián Beňo
Vladimíra Plachá

Zaměstnance umístit
ve skrytém prostoru,
nejlépe za okolními
budovami.

Vedoucí pracovníci Zaměstnance
neodesílat domů,
napadený úřad nemusí
být jediným napadeným
místem v obci.

Rozhodně zamezit
vstupu dalším
zaměstnancům do
krizového prostoru a
naopak, pokud to
situace dovolí z
budovy vyvést další
osoby.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková

Určit přesný počet
vyvedených pracovníků
a jejich počty v
písemné formě předat
starostovi.

Vedoucí pracovníci Připravit písemné
podklady pro
starostu.

Z počtu evakuovaných
osob a písemných
podkladů určit přesný
počet zadržovaných
osob.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

V případě nutnosti
vejít ve styk s
teroristou a zjistit
jeho požadavky s
cílem získat co
nejvíce času do
příjezdu policie.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

V žádném případě
demonstrativně
neodporovat.

Informovat územní
nadřízený orgán o
situaci. Po příjezdu
policie informovat
velitele zásahové
jednotky PČR.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Po příjezdu policie
se řídit pokyny
velitele skupiny PČR
až do vyřešení
násilného činu.

Všichni přímo
zúčastnění
zaměstnanci

Rozhodnutí o podávání
informací (do médií)

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá
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o teroristickém činu
v budově úřadu
(případné oběti)
konzultovat s
velitelem zásahové
jednotky PČR.

Zvážit zřízení
informačního
střediska.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Zřízení informačního
střediska.

Určená osoba
Jana Palíková

Vladimíra Plachá Nepodávat informace
médiím, odkázat na
tiskového mluvčího
(určenou osobu).
Získat a udržovat
kontakt informačního
střediska s
nejbližšími rodinnými
příslušníky
zadržovaných až do
vyřešení případu.

Na základě povolení
PČR rozhodne starosta
o návratu zaměstnanců
do budovy úřadu.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Návrat zaměstnanců do
budovy úřadu.

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá

Zrušení činnosti
informačního
střediska

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta

Vladimíra Plachá

Podat hlášení orgánu
vyššího stupně.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá
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Únik nebezpečné látky v obci -
opatření v obci
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Únik nebezpečné látky v obci - opatření v obci

Obsazení ohlašovny
při běžném provozu
obecního úřadu.

Určená osoba
Jana Palíková

Obsazení ohlašovny v
případě zpohotovení
krizového štábu obce
nebo vyhlášení
krizového stavu.

Určená osoba

Příjem informace o
úniku nebezpečné
látky.

Ohlašovna
Kterýkoliv
zaměstnanec
Jana Palíková

Zaznamenat čas příjmu
zprávy.

Předání informace o
úniku nebezpečné
látky starostovi.

Ohlašovna

Jana Palíková

Doslovný záznam
včetně času přijetí.

Vyhlášení zákazu
manipulace s
otevřeným ohněm.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Vyhlásit okamžité
ukrytí občanů v
budovách.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Činnost osob v
ohroženém prostoru
obce :
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

Vyžádání dalších
doplňujících
informací od oddělení
krizového řízení,
případně krizového
štábu území.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Řídit se pokyny
územních krizových
orgánů.

Vyhlášení evakuace,
určení shromaždišť.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

POZOR !!!
Evakuaci obce nařídí
starosta obce jen na
jasnou a
adresnou výzvu
územního krizového
orgánu !!!

Vyčkání do odvolání
situace.

Starosta
Všichni občané
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Obnova běžných Starosta Místostarosta Odvětrání budov v
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činností. Všichni občané
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá obci.
Pokud není nařízeno
územním krizovým
orgánem jinak.

Podat hlášení orgánu
vyššího stupně.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá
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Únik zemního plynu v budově úřadu
- opatření v budově úřadu
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Únik zemního plynu v budově úřadu - opatření v budově úřadu

Obsazení ohlašovny
při běžném provozu
obecního úřadu.

Určená osoba
Jana Palíková

Obsazení ohlašovny v
případě zpohotovení
krizového štábu obce
nebo vyhlášení
krizového stavu.

Určená osoba
Jana Palíková

Marián Beňo

Zjištění úniku plynu,
nahlášení na
ohlašovně nebo
starostovi.

Kterákoliv osoba Zaznamenat čas příjmu
zprávy.

Obsah zprávy o
ohrožení a další
zjištěné informace
oznámit starostovi.
Oznámení poruchy na
příslušném HZS a
"Hlášení poruch
plynu".

Ohlašovna

Jana Palíková

Marián Beňo Pokud zpráva nebyla
sdělena starostovi
přímo.

Rozhodnutí o
provedení evakuace.
Příkaz řídícímu
evakuace k provedení
evakuace.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

S udáním shromaždiště
a následné trasy
přesunu na neohrožená
místa.

Vypnutí hlavního
uzávěru plynu.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková

Vyhlášení evakuace s
určením místa
shromaždiště.

Spojky
Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný
Marián Beňo

Vladimíra Plachá

Vladimíra Plachá
Marián Beňo

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

Informovat cizí
právnické a fyzické
osoby v budově úřadu.

Určená osoba
Jana Palíková

Marián Beňo

Provedení evakuace
zaměstnanců na
stanovené
shromaždiště.

Řídící evakuace

Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá Vynášení materiálu se
neorganizuje !!

V průběhu evakuace i
po jejím ukončení
zamezit vstupu
(vniku) do budovy
cizím osobám mimo

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková Jde o všechny vstupy
do budovy.
Zabezpečit, aby se
evakuovaní nevraceli.
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zásahové jednotky.

Vypnout hlavní
vypínač elektřiny a
topení.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková Pokud se hlavní
vypínač elektřiny
nachází v zasaženém
prostoru, tento
nevypínat !!!

Vypnout dveřní zvonky
a všechna elektrická
zařízení, která mohou
jiskřit nebo
vyzařovat teplo.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková Pokud se hlavní
vypínač elektřiny
nachází v zasaženém
prostoru, tento
nevypínat !!!

Vypnutí linkových
telefonů. Vypnutí
mobilních telefonů.

Všechny osoby U linkových telefonů
vytažením kabelu z
přípojného bodu na
stěně.

Otevření a
zabezpečení všech
oken proti průvanu.

Všichni zaměstnanci

Kontrola opuštění
všech prostorů
budovy.

Určená osoba

Oznámení výsledku
kontroly opuštění
určených prostorů
budovy řídícímu
evakuace.

Určená osoba

Po opuštění budovy
zabezpečit budovu
úřadu proti vstupu
(vniku) nepovolaných
osob.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková

Oznámení vypnutí
hlavních uzávěrů
plynu, elektřiny
(dveřních zvonků) a
topení řídícímu
evakuace.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková

Kontrola počtu
zaměstnanců ve
shromaždišti.

Vedoucí pracovníci
Vladimíra Plachá

Jana Palíková Dle aktuální
přítomnosti před
vyhlášením evakuace.

Oznámení počtu
zaměstnanců ve
shromaždišti řídícímu
evakuace.

Vedoucí pracovníci
Vladimíra Plachá

Jana Palíková

Poskytnutí první
pomoci ve
shromaždišti.

Určená osoba
MUDr. Alexandr Bohatý

Provést třídění
raněných a poskytnout
bezodkladnou první
pomoc do příjezdu
zdravotnických sil.

Oznámení výsledku
evakuace a vypnutí

Řídící evakuace Vladimíra Plachá V případě, že v
budově zůstaly osoby,
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hlavních uzávěrů
energií starostovi a
veliteli zásahové
jednotky.

Mgr. Jan Volný které se nestihly
evakuovat, oznámit
toto starostovi a
veliteli zásahové
jednotky.

Po odstranění poruchy
a odvětrání budovy
dát příkaz řídícímu
evakuace k návratu
zaměstnanců do budovy
úřadu.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Na pokyn velitele
zásahu HZS.

Návrat zaměstnanců do
budovy úřadu.

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá

Podat hlášení orgánu
vyššího stupně.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá
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Výbuch zemního plynu v obecním
úřadu - opatření v budově úřadu
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Výbuch zemního plynu v obecním úřadu - opatření v budově úřadu

Obsazení ohlašovny
při běžném provozu
obecního úřadu.

Určená osoba

Obsazení ohlašovny v
případě zpohotovení
krizového štábu obce
nebo vyhlášení
krizového stavu.

Určená osoba
Jana Palíková

Marián Beňo

Ten kdo zpozoruje
výbuch první, oznámí
jeho vznik a místo
ohlašovně nebo
starostovi.

Kterákoliv osoba Zaznamenat čas příjmu
hlášení.

Oznámit vznik výbuchu
a požáru starostovi,
HZS (IZS) a "Hlášení
na poruchy plynu".

Ohlašovna
Starosta

Jana Palíková
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá HZS 150
Jednotné číslo
tísňového volání 112

Rozhodnutí o
provedení evakuace.
Příkaz řídícímu
evakuace k provedení
evakuace.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

S udáním shromaždiště
a následné trasy
přesunu na neohrožená
místa.

Vyhlášení evakuace s
určením místa
shromaždiště.

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá Pozor, vyhlašuji
evakuaci budovy.
Všechny osoby
urychleně opustí
budovu a soustředí se
na vnějším
shromaždišti.

Informovat cizí
právnické a fyzické
osoby v budově úřadu.

Určená osoba
Jana Palíková

Marián Beňo

Provedení evakuace
zaměstnanců na
stanovené
shromaždiště.

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá

Vynášení materiálu a
techniky na stanovené
místo a jeho
střežení.

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá Dle rozšíření požáru
a pokynů velitele
HZS. V prvním pořadí
tlakové láhve a jiné
výbušniny.

V průběhu evakuace i
po jejím ukončení
zamezit vstupu
(vniku) do budovy
cizím osobám mimo
zásahové jednotky.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková

Vypnout hlavní
uzávěry energií.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková

Kontrola opuštění Určená osoba
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všech prostorů
budovy.

Oznámení výsledku
kontroly opuštění
určených prostorů
budovy řídícímu
evakuace.

Určená osoba

Po opuštění budovy
zabezpečit budovu
úřadu proti vstupu
(vniku) nepovolaných
osob.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková

Oznámení vypnutí
hlavních uzávěrů
energií řídícímu
evakuace.

Určená osoba
Marián Beňo

Jana Palíková

Kontrola počtu
zaměstnanců ve
shromaždišti.

Určená osoba
Vladimíra Plachá

Jana Palíková Dle aktuální
přítomnosti před
vyhlášením evakuace.

Oznámení počtu
zaměstnanců ve
shromaždišti řídícímu
evakuace.

Vladimíra Plachá Jana Palíková

Poskytnutí první
pomoci ve
shromaždišti.

Určená osoba
MUDr. Alexandr Bohatý

Provést třídění
raněných a poskytnout
bezodkladnou první
pomoc do příjezdu
zdravotnických sil.

Oznámení výsledku
evakuace a vypnutí
hlavních uzávěrů
energií a vody
starostovi a veliteli
zásahové jednotky.

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá V případě, že v
budově zůstaly osoby,
které se nestihly
evakuovat, oznámit
toto starostovi a
veliteli zásahové
jednotky.

Zvážit zřízení
informačního
střediska.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Zřízení informačního
střediska.

Určená osoba
Jana Palíková

Vladimíra Plachá Nepodávat informace
médiím, odkázat na
tiskového mluvčího
(určenou osobu).

Podat hlášení orgánu
vyššího stupně.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá
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Záplavy a povodně - opatření v obci

Obsazení ohlašovny
při běžném provozu
obecního úřadu.

Určená osoba
Jana Palíková

Obsazení ohlašovny v
případě zpohotovení
krizového štábu obce
nebo vyhlášení
krizového stavu.

Určená osoba

Příjem zprávy o
vzniku povodně.

Ohlašovna
Jana Palíková

Sirény, rozhlas,
televize
Spojka….
Zaznamenat čas příjmu
zprávy.

Oznámení vzniku
mimořádné události
starostovi.

Ohlašovna
Jana Palíková

Rozhodnutí o
provedení evakuace.
Příkaz řídícímu
evakuace k provedení
evakuace.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

S uvedením
shromaždiště
evakuovaných a
následné trasy
přesunu na neohrožená
místa.

Vyhlášení evakuace
obce s uvedením místa
shromaždiště.

Řídící evakuace
Mgr. Jan Volný

Vladimíra Plachá 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.

Kontrola opuštění
ohrožených prostorů
obce.

Určené osoby
Marián Beňo

Jaroslav Churavý Pokud tak neučinily
jednotky IZS

Oznámení výsledku
kontroly opuštění
určených prostorů
obce řídícímu
evakuace.

Určené osoby
Marián Beňo

Jaroslav Churavý

Kontrola počtů
evakuovaných občanů
ve shromaždištích.

Určená osoba
Vladimíra Plachá

Jana Palíková Nahlášení počtu
evakuovaných
starostovi.

Hlášení řídícímu
evakuace o počtech
evakuovaných občanů
ve shromaždiších.

Určená osoba
Vladimíra Plachá

Jana Palíková

Oznámení výsledku Řídící evakuace Vladimíra Plachá
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evakuace starostovi. Mgr. Jan Volný

Poskytnutí první
pomoci ve
shromaždišti.

Vyškolené osoby
MUDr. Alexandr Bohatý

Provést třídění
raněných a poskytnout
bezodkladnou první
pomoc do příjezdu
zdravotnických sil.

Rozhodnutí o svolání
krizového štábu obce.
Svolání krizového
štábu obce.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Seznámení členů
krizového štábu obce
se situací.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá

Řešení situace v obci
po evakuaci - zejména
nouzové ubytování
občanů bez přístřeší.

Krizový štáb obce 1. Rozbor situace -
stanovení
problémových úseků
2. Stanovení úkolů,
předání vykonavatelům
včetně časového
horizontu
3. Vykonání úkolů,
hlášení krizovému
štábu
4. Kontrola
vykonaných úkolů

Podat hlášení orgánu
vyššího stupně.

Starosta
Mgr. Jan Volný

Místostarosta
Vladimíra Plachá
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