Úřad městyse Nové Veselí
------------------------------

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
orgánů samosprávy městyse
Nové Veselí
---------------------------------------------obsahující instrukce pro činnost
v případě vzniku mimořádné situace

V Novém Veselí dne 1. 12. 2018
SCHVÁLIL :

MVDr. Zdeněk Křivánek
-------------------------------------------

Jméno příjmení
starosta městyse

ZDROJE NEBEZPEČÍ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Za možné zdroje nebezpečí vzniku mimořádné události (MU) považujeme zejména:
- průtrž mračen, krupobití, vichřice, zátopy, záplavy,
- sesuvy půdy, sněhové kalamity, rozsáhlé námrazy,
- požáry, výbuchy,
- úniky škodlivých látek a ropných produktů (ekologické havárie),
- poškození produktovodů,
- havárie v hospodářství včetně havárie jaderně energetického zařízení,
- nebezpečí nebo vznik vysoce nakažlivých chorob osob nebo zvířat,
- další možné havárie (v dopravě atd.).
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A. INFORMAČNÍ ČÁST
A.1 PŘEHLED POČTU OBYVATEL A SEZNAM PRÁVNICKÝCH A
PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB NA ÚZEMÍ OBCE, MĚSTA
Obec/ Město

Děti a mládež

Nové Veselí

257

Počet
produktivní
neproduktivní

707

Děti a mládež

produktivní

Školská zařízení
ZŠ
MŠ

žáci

učitelé

Zdravotnická zařízení
a sociální zařízení

osob

Integrovaná obec
(místní část), samoty

231
100

Středisko privátních
lékařů

8

Dům klidného stáří

8

350
neproduktivní

22
12

celkem

1314
celkem

celkem
253
112

PŘEHLED ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB A OSOB VYŽADUJÍCÍCH
ZVLÁŠTNÍ PÉČI (mimo osob umístěných v sociálních zařízeních)
Jméno, Příjmení
Adresa
Druh postižení

PŘEHLED PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

NA ÚZEMÍ OBCE (5 zaměstnanců a více)
Název
Adresa
Agrokom Vysočina, s.r.o.
Žďárská

Činnost
prodej zeměd. dílů

Autosalon Citroen

Žďárská

dealer a servis vozů

AZ SERVIS, spol. s. r. o.

Žďárská

EFKO – karton, s.r.o.

Dolní

montáž,
oprava
elektrického zařízení
výroba hraček

FIMAS, s.r.o.

Žďárská

Josef Kratochvíl - JOKR

Žďárská

Mountfield, a.s.

Žďárská

prodej náhradních zemědělských
dílů
výroba sporákových kování,
kachlových kamen
prodej zahradní techniky a bazénů

Plastia, s.r.o.

Žďárská

výroba zahradnických potřeb

Leoš Pohanka

Dolní

STK Nové Veselí, spol. s r.o.

Žďárská

ZDT, spol. s r.o.

Žďárská

provádění projektových
dokumentací
provádění technických kontrol u
vozidel
výroba zemědělské techniky

FERA, s.r.o.

Žďárská

prodej hutního materiálu

ZDV Novoveselsko

Dolní

zemědělská činnost

Truhlářství U pily (ZDT)

Žďárská

truhlářská výroba

TRADIKO, s.r.o.

Dolní

výroba a prodej drogistického zboží

A.2

a

údržba

RIZIKA VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI NA ÚZEMÍ OBCE,
MĚSTA

Závažné havarijní dopady na životy a zdraví lidí, zvířat, majetku a životního prostředí
představuje požár, výbuch, únik toxických látek a následné šíření oblaku toxických plynů a
par.
Havarijní únik toxických látek může probíhat po velmi krátkou dobu (minuty i méně), nebo
může trvat i několik hodin, dnů či dokonce týdnů, v závislosti na charakteru havárie.
V případě havárie je nezbytné rychle předpovědět situaci a vyhodnotit její možné následky.
Zdržení může vést k ohrožení obyvatelstva, které by za nepříznivé situace a v blízkosti
havarovaného zařízení mohlo způsobit smrtelné účinky.
PŘEHLED OBJEKTŮ SKLADUJÍCÍCH A NAKLÁDAJÍCÍCH S NEBEZPEČNOU
LÁTKOU
Název objektu
(organizace)

Druh nebezpečné
látky

Množství

PLASTIA, s.r.o.

plasty

20 t

ZDT, spol. s r.o.

oleje a maziva

10 t

Kontaktní
osoba

Stanislav
Novotný
Miroslav Hladký

prac. doba

Spojení
mobil

566667001
566667110

608560560

NEBEZPEČNÉ ÚSEKY KOMUNIKACÍ
Komu
nikace
třída

II.

Druh nebezpečí
SMĚR

ÚSEK

námraza

Spády
(%)

závaly,
polomy

Žďár n. S. - Bohdalov sokolovna
–
křižovatka ano
Bohdalov - Újezd

sněhová
kalamita

ano

PŘEHLED VODNÍCH TOKŮ, NÁDRŽÍ, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT ZÁPLAVY
Vodní tok, nádrž

Ohrožené objekty (firmy)
/počet osob

Ohrožené obytné domy/počet
osob

domy podél potoka/150 osob

potok Oslava

KONTAMINACE VODNÍCH TOKŮ NEBO ČOV ODPADNÍMI LÁTKAMI
OBJEKT s možnou havárií
průmyslovou technologií

Vodní tok

Plastia s.r.o.
ZDT spol. s r.o.
ZDV Novoveselsko

Oslava
Oslava
Oslava

Znečišťující látka

Poznámka
(množství)

chemické látky
oleje a maziva
kejda

PŘEHLED OBJEKTŮ S MOŽNÝM VZNIKEM VELKÉHO POŽÁRU NEBO
TOXICKÝCH LÁTEK PŘI POŽÁRU
NÁZEV OBJEKTU

Skladovaná látka
Druh

PLASTIA, s.r.o.
ZDV Novoveselsko
družstva)
ZDT spol. s r.o.
EFKO s.r.o.

(a

firmy

plasty
v areálu krmiva, seno, sláma, dřevo
pohonné hmoty
karton, papír

Množství (t)
20
20
3000 l
10

A.3 SLOŽENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE A JEHO VYROZUMĚNÍ
K řízení činností a prací spojených s odstraňováním následků MU, vzniklé na území obce,
města je možné ustanovit v obci krizový štáb ve složení:
 Předseda - starosta obce, města
 Tajemník - zástupce starosty
 Členové - velitel SDH
- zástupci dotčených podniků, školských, zdravotnických a sociálních zařízení
- další, předem určení pracovníci obecního zastupitelstva nebo integrované
obce
- specialisté
Plán svolání krizového štábu
Funkce

Jméno, Příjmení

Adresa

Pevná linka /mobil nebo jiný
způsob
Pracovní doba

Mimoprac. doba

předseda

Zdeněk Křivánek

Potoční 332

725 106 649

725 106 649

tajemník

Ing. Jiří Danihel

Na Městečku 4

603 240 101

603 240 101

velitel

Stanislav Chalupa st.

Luční 303

737 719 842

ředitel školy Mgr.Tomáš Augustýn

Na Městečku 1

608 124 681

734 456 726

vedoucí
Michal Sochor
ZDV
Novovelsko

Potoční 338

566 667 196

737 719 841

obvodní
lékař

MUDr. Aleš Blažek

Zdrav. středisko 566 667 338
Nové Veselí

728 071 791

majitel
firmy
PLASTIA,
s.r.o.

Stanislav Novotný

Žďárská

608 560 560

člen SDH Vladimír Veselý
(zásahová
jednotka)

U Rybníka 151

566 667 001

604 788 937

A.4 PŘEHLED SIL A PROSTŘEDKŮ OBCE, MĚSTA VYUŽITELNÝCH
K ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ MU

Jde-li o přímou záchranu lidského života, nebo zamezení velkým hmotným škodám a dále jeli to nutné k zamezení bezprostředního vzniku nebo dalšímu rozvoji mimořádné události, jsou
vytipovány právnické a podnikající fyzické osoby, které mohou být během havarijních situací
využity při vytváření koordinované a funkční základny podpůrné techniky a specializovaného
personálu, a které mohou poskytnout účinnou pomoc při řešení havarijní situace.
Výpomoc a případné využití materiálních a lidských zdrojů zahrnuje zejména
organizace:
- zabezpečující dopravu
- disponující těžkou technikou
- specializované záchranářské týmy
- disponující specializovaným personálem
- zabezpečující ubytování a stravování
PŘEHLED PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ
DISPONUJÍ
SPECIALIZOVANÝM
PERSONÁLEM
A
SPECIFICKÝMI
TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY
Název
objektu/organizac
e
ZDV Novoveselsko
ZDT, spol. s r.o.

Druh techniky/druh
záchr. nebo special.
týmu
cisterna/dopr. prostředky
vysokozdvižný vozík/
dopr. prostředky

Poč Kontaktní osoba
et
3
2

Spojení

prac.
mimpr.
Michal Sochor
566667196 737719841
Miroslav Hladký 566667110

PŘEHLED MÍST PRO NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ (školy, ubytovny,
rekreační zařízení, hotely apod.)
Název objektu
( organizace )
Ubytování:
ZŠ Nové Veselí
Penzion Na Louce
Úřad městyse

Kontaktní
osoba

Mgr. Tomáš Augustýn
majitel penzionu
MVDr. Zdeněk Křivánek

Stravování:
ZŠ a MŠ Nové Veselí Mgr. Tomáš Augustýn
Monika Kovalská
Penzion Na louce
majitel penzionu
Dům u Bílé růže
p. Sýkora
Hostinec u Raka
Pavel Landsman

Spojení
prac.
mimpr.

Kapacita
ubytování/
stravování

608124681 734456726 100
774482594 774482594 25
566667121 725106649 30

608124681 734456726 200
774482594 774482594 100
777400706 777400706 50
777981428 50

B. OPERATIVNÍ ČÁST
B.1 HLAVNÍ ÚKOLY ORGÁNŮ OBCE, MĚSTA NA ŘEŠENÍ VZNIKU
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI (MU)
1. Po převzetí zprávy (signálu) o vzniku MU:
a) Zabezpečit trvalý odposlech rozhlasu a televize,
b) zabezpečit trvalou obsluhu spojovacích prostředků obecního úřadu (telefon, fax, e-mail),
zabezpečit místnost pro zasedání krizového štábu,
c) prověřit a zajistit na území obce (včetně samot a rekreačních oblastí) vyrozumění a
varování,
d) prosadit důsledné ukrytí osob, zamezit svévolnému pohybu osob v nechráněném prostoru,
e) zabezpečit poskytnutí rychlé zdravotnické pomoci,
f) zamezit vzniku nekázně a paniky,
g) sledovat a vyhodnocovat pokyny, vydávané nadřízenými orgány prostřednictvím rozhlasu
a televize, pokyny a nařízení vydané KŠ ORP, KŠ kraje,
h) v případě potřeby vydávat obyvatelům doplňkové informace a pokyny místním
(závodním, školním) rozhlasem,

i) aktualizovat seznamy obyvatelstva pro případ provedení evakuace (pracovní doba,
mimopracovní doba, sezóna),
j) v podmínkách nouzového přežití obce (delší jak 24 hodin) organizovat včas zásobování
(potraviny, pitná voda apod.), zdravotnickou a humanitární pomoc.
2. Po převzetí nařízení k provedení evakuace:
a) Předat rozhodnutí k evakuaci vedení podniků, školských, sociálních a zdravotních zařízení
atd.,
b) vydat prostřednictvím místního, závodního, školního rozhlasu opakovaně pokyny k
přípravě na evakuaci (možný text viz příloha 2),
c) mít přehled o osobách, které budou ponechány v evakuovaném prostoru (nezbytné
provozy, záchranné a likvidační práce), zabezpečit ukrytí, stravování, včasné vystřídání,
hygienickou očistu a zdravotnické vyšetření,
d) mít přehled o osobách, které k evakuaci využijí vlastní dopravní prostředek,
e) organizovat regulaci dopravních prostředků přijíždějících k provedení evakuace,
f) postarat se o děti bez dozoru, zdravotně a jinak omezené občany,
g) s příslušným časovým předstihem vydat občanům pokyn k zahájení evakuace, stanovit
místo (shromaždiště) a čas nástupu (autobusy apod.),
h) zabezpečit sběr a vyhodnocení hlášení o průběhu evakuace,
i) organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru:
- úplnost provedení evakuace, zejména u zdravotně postižených osob a dětí bez dozoru,
- uzavření budov, bytů,
- evidence, ukrytí a zabezpečení osob ponechaných v prostoru,
- označení a přehled míst s ponechanými domácími a hospodářskými zvířaty,
- střežení evakuovaného prostoru,
j) v příjmové obci (místo nouzového ubytování evakuovaných osob) zabezpečit v
součinnosti s místním obecním úřadem:
- evidenci obyvatel a organizaci vyhledávání chybějících osob,
- ubytování, stravování, hygienickou očistu, zdravotnické a sociální zabezpečení,
- spojení rodin v prostoru umístění.

B.2 ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ INFORMAČNÍCH TOKŮ PŘI ŘÍZENÍ
LIKVIDACE NÁSLEDKŮ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Vedoucí pracovníci obecního úřadu (starosta, jeho zástupce, určený pracovník úřadu) po
obdržení zprávy (telefonicky) nebo signálem (sirénou) o vzniku MU provedou:
 Převzetí zprávy a prověří její správnost zpětným dotazem na ohlašovatele, a dále
nahlásí na operační středisko HZS.
 Pokud není zabezpečeno centrální spuštění sirén, spustí sirénu. V případě výpadku
elektrické energie je nutné provést varování předem připraveným náhradním způsobem
(ruční sirény, megafony, kostelní zvony apod.)
Zodpovědná
osoba
zabezpečení
varování
dotčeném území
Jméno, příjmení

Spojení

za
na
prac.

mimpr.

Způsob, prostředek
varování

Zdeněk Křivánek

566667121 725106649 siréna, kostelní zvony,
místní rozhlas

Stanislav Chalupa st.

737719842 737719842 siréna, kostelní zvony,
místní rozhlas

Vladimír Veselý

604788937 604788937 siréna, kostelní zvony,
místní rozhlas

 Předají zprávu (vyrozumí telefonicky, spojka…):
- Integrovaným obcím nebo částem obcí, samotám, rekreačním zařízením apod.
Název obce/části
Jméno příjmení
Spojení
obce/samoty ….
prac.
mimpr.

- Orgánům a organizacím (podniky, školská zařízení, zdravotnická a sociální zařízení atd.)
na území obce (města)
Název obce
Jméno příjmení
Spojení
prac.
mimpr.
ZŠ a MŠ Nové Veselí MMgr. Tomáš Augustýn
734456726
608124681
Zdravotní
středisko
dMUDr. Aleš Blažek
56566 667 338
Nové Veselí
Dům klidného stáří MMVDr. Zdeněk Křivánek 56 566 667 121
ZDV Novoveselsko
Michal Sochor
566 667 196
ZDT spol. s r.o.
MMiroslav Hladký
566 667 110
St PLASTIA, s.r.o.
5 Stanislav Novotný
566 667 001

728071791
725106649
737719841
608560560

 Zapnou místní rozhlas a minimálně 3x po 10 minutách odvysílají předem připravený text
( vzor viz. příloha č.2) s pokyny pro obyvatelstvo.
 Podávají informaci starostovi ORP (KŠ ORP), operačnímu středisku HZS kraje:
- o postupu likvidace MU
- o potřebě a využitelnosti sil a prostředků
- o přistavení vozidel k evakuaci (kolik, postačuje, nepostačuje)
- o zahájení evakuace
- o postupu evakuace
- o ukončení evakuace
- další požadavky na KŠ ORP

Základní údaje o spojení na důležité orgány a organizace využitelné na řešení (likvidaci)
MU
Orgán,
organizace

Telefonické spojení
pracovní doba

FAX

e-mail

mimoprac. doba

ORP
Operační středisko 950 291 111
HZS Kraje Vysočina
150

spisovna.zr@ha
sici-vysocina.cz

150

ZZS Kraje Vysočina
155
Policie ČR *
Městská policie *

155

974 282 111

974 282 658

158

158

566 622 588

736 510 483

156

156

Hygienická stanice

566 650 811

Veterinární správa

566501996

zr.sekret@pcr.c
z
mp@mp.zdarns
.cz

566 650 888

* doplňte telef.číslo na obvodní odd.PČR a MP příslušného města - ORP

podatelna@zr.kh
sjih.cz

p.janovsky.kvsj
@svscr.cz

C. PŘÍLOHY
C.1 ČINNOST ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY OBCE, MĚSTA PO PŘEVZETÍ ZPRÁVY O VZNIKU MU
Čas. osa

Situace

Poř.č. čas

(opatření)
Převzetí
zprávy o
vzniku MU

Řídí

Č I N NO S T

(provádí)
starosta, jiný 1) Při přebírání zprávy požadovat upřesnění těchto údajů:
Ověřit zprávu
prac. OÚ
- doba, místo, charakter vzniku MU, stupeň a charakter ohrožení obyvatelstva zpětným dotazem
obce
- opatření přijatá na místě MU, zejména zasahující složky
- jméno a telefonní číslo osoby předávající zprávu
2) Vyhodnotit zprávu z hlediska rozsahu ohrožení, případně prověřit situaci
na místě vzniku MU.

Varování a
vyrozumění
obyvatel

Poznámka

starosta,
určený
pracovník

1) Prověřit stav ve varování a vyrozumění, případně zajistit náhradním
způsobem.
2) Odvysílání pokynů pro činnost obyvatelstva, zejména vyhlásit nutná
omezení, která MU vyžaduje (pohyb osob – jejich ukrytí, používání vody,
konzumace potravin atd.).

1) Vyrozumět členy KŠ a svolat jednání.
Vyrozumění starosta
určený prac. 2) Příprava pracoviště krizového štábu a dokumentace.
a svolání
OÚ
krizového
3) Seznámit se situací a vydat potřebné pokyny k:
štábu
- organizaci evakuaci osob z ohroženého území s hlavním zaměřením na
pomoc zdravotně postiženému obyvatelstvu a nesoběstačným seniorům
- organizaci činnosti obce v podmínkách nouzového přežití (ubytování,
zásobování základními potravinami, vodou, energií….

Čas. osa

Situace

Poř.č. čas

(opatření)

Řídí

Č I N NO S T

Poznámka

(provádí)
- organizaci prostředků humanitární pomoci
- zajištění veřejného pořádku a zabránění paniky

Zabezpečení Starosta,
stálé služby urč. prac.

1) Zabezpečit obsluhu spoj. prostředků na OÚ, vést záznam o došlých a
vydaných zprávách a hlášeních (nařízeních).

Úkoly členů
kriz. štábu

1) Dokumentovat postup a způsob řešení MU.
2) Zabezpečovat informování obyvatel o přijatých opatřeních a způsobu řešení
MU.
3) Zamezit vzniku nekázně a paniky.
4) Organizovat zdravotnickou pomoc postiženému obyvatelstvu.
5) Zabezpečit základní potřeby v podmínkách nouzového přežití (potraviny,
voda, oblečení, náhradní ubytování…).
6) Organizovat činnost místního obyvatelstva při odstraňování následků MU.
7) Organizovat ukrytí a evakuaci obyvatel.
8) Zabezpečovat podle požadavku velitele zásahu (příslušník HZS) potřebné
síly a prostředky.
9) Organizovat opatření na energetických sítích.

Evakuace

Pracovní
skupina
krizového
štábu
(pokud byl

1) Řídit průběh evakuace.
2) Koordinovat přepravu ze shromaždišť do cílových míst přemístění.
3) Zajišťovat využití dopravních prostředků.
4) Spolupracovat s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a

organizovat střídání
obsluh

Čas. osa

Situace

Poř.č. čas

(opatření)

(provádí)
krizový štáb
humanitárními organizacemi.
zřízen nebo 5) Zajišťovat opatření nouzového zásobování pro obyvatelstvo (stravování,
určený
pitná voda, předměty nezbytné k přežití).
pracovník
6) Dokumentovat průběh celé evakuace.
obce)

Evakuace

Pracovní
skupina
krizového
štábu
(pokud byl
krizový štáb
zřízen nebo
určený
pracovník
obce)

Činnost
v přijímací
m středisku

Řídí

Informace o starosta
MU (pro
KÚ, ORP,
KOPIS)

Č I N NO S T

1) Evidovat evakuované osoby.
2) Přerozdělovat evakuované osoby do předurčených míst ubytování, míst
nouzového ubytování.
3) Informovat evakuované osoby zejména o místě a způsobu stravování.
4) Zabezpečit první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do
vyčleněných zdravotnických zařízení.
5) Informovat odpovědné orgány o průběhu evakuace.
6) Informovat orgány veřejné správy dotčené evakuačními opatřeními o
počtech a potřebách evakuovaných osob.
1) Přijatá opatření, použití sil a prostředků.
2) Následky a možnosti řešení MU.
3) V případě, že likvidace následků MU přesahuje možnosti obce a působnosti
krizového štábu, požádat prostřednictvím KOPIS HZS o další pomoc.

Poznámka

C.2 MOŽNÉ POKYNY PRO CHOVÁNÍ OBYVATELSTVA PŘI
VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
1) Obecné informace
OBČANÉ,
dne
...............................
v
................................
hodin
došlo
k
mimořádné
události................................. a proto Vás žádáme, aby jste se řídili pokyny orgánů státní
správy, samosprávy, složek IZS a příslušníků pořádkové služby. Příslušné orgány uskutečňují
předem připravená opatření k likvidaci havárie, k ochraně obyvatelstva a majetku. Jejich
účinnost je podmíněna zachováním rozvahy, pořádku a kázně.
Poskytněte pomoc osamělým, starým a nemocným spoluobčanům a postarejte se o děti bez
dozoru. Buďte k sobě ohleduplní a vzájemně si pomáhejte. Mějte na paměti, že svévolné a
bezohledné jednání vede k nekázni nebo až k panice a tím uškodíte nám všem. Telefon
používejte jen v nouzových případech, protože přetížení telefonních spojů znemožňuje
rychlou a tím i účinnou organizaci ochranných opatření. Jednejte dle našich pokynů. Další
informace budou následovat.
Starosta obce ...............................
Další informace pro:
Únik nebezpečné látky
 Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti v nejbližší budově
 Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory
 Vypněte ventilaci
 Sledujte zprávy v rozhlase a televizi
 Připravte si prostředky improvizované ochrany
 Připravte si evakuační zavazadlo
 Budovu opouštějte jen na pokyn
Ochrana před povodněmi
 Vytipujte bezpečné místo, které nebude zaplavené vodou
 Připravte pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
 Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
 Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití
 Připravte se na evakuaci zvířat
 Upevněte věci, které by mohla odnést voda
 Připravte si evakuační zavazadlo
Při povodni
 Opusťte ohrožený prostor
 Dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu)
 Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, které nebude
zaplaveno vodou.

2) Možné pokyny pro obyvatelstvo k provedení evakuace
Občané,
v souvislosti s vývojem mimořádné situace bylo v zájmu ochrany zdraví obyvatelstva
rozhodnuto naší obec (město, část obce) evakuovat.
Evakuace bude zahájena dne .............................. v .............. hodin. Bude provedena pod
vedením obecního (městského) úřadu po trase .......... .......................................... do obce
........................................................... kde se spojíte se svými rodinnými příslušníky.
Připravte si neprodleně evakuační zavazadla, do kterých uložte osobní doklady, především
občanský průkaz, případně řidičský průkaz a technické osvědčení k soukromému vozidlu, dále
peníze na hotovosti, vkladní knížky, pojistné smlouvy, cenné papíry, drobné cennosti, šperky,
osobní léky a recepty, záložní brýle, předměty osobní hygieny, záložní sezónní prádlo a
oblečení, přikrývku nebo spací pytel, termosku s kávou nebo čajem, trvanlivé potraviny na 2
dny, baterku a pokud možno přenosný radiopřijímač. Velikost zavazadel volte tak, aby se
vešla pod sedadlo nebo do zavazadlového prostoru nad sedadlem v autobuse.
Domácí zvířata uzavřete a opatřete zásobou krmiva a vody na 2 - 3 dny. Tam, kde jsou
ponechána domácí zvířata, zanechte zprávu na listu formátu A4, který upevněte na venkovní
dveře.
Při přípravě k evakuaci a v jejím průběhu poskytujte pomoc osamělým, starým nebo
nemocným spoluobčanům a postarejte se o děti bez dozoru. Tam, kde zůstávají v bytech
osoby upoutané na lůžko nebo z jakýchkoliv důvodů neschopné vlastního pohybu, upevněte
na vnější straně okna nebo na venkovní dveře bílý ručník nebo prostěradlo tak, aby bylo vidět
z ulice.
Před odchodem z budov uhaste oheň v topeništích, vypněte elektrické vařiče, trouby,
rozhlasové a televizní přijímače, hlavní uzávěr vody a plynu. Nevypínejte hlavní vypínač
elektřiny a ponechte zapnuté ledničky a mrazničky.
Po výzvě k nasednutí do přistavených dopravních prostředků nasaďte dětem i sobě
improvizované ochranné roušky k ochraně dýchacích cest, čepice, rukavice, igelitové návleky
na obuv a ruce, pláštěnky do deště s nasazenou kapucí nebo jiné ochranné prostředky, které
máte k dispozici. (Tato část pouze, jedná-li se o MU s únikem nebezpečné chemické látky
nebo radiační havárie).
Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a budovu a podle pokynů pořádkových orgánů
zaujměte místo v přistaveném dopravním prostředku. Pořádkové orgány upozorněte na osoby
neschopné vlastního pohybu ponechané v bytech.
V případě, že máte v bezprostřední blízkosti místa vašeho ukrytí k dispozici soukromé
vozidlo, můžete jej použít k evakuaci za těchto předpokladů:
- vozidlo musí být v dobrém technickém stavu
- zásoby pohonných hmot v nádrži musí vystačit na 80 - 100 km jízdy.
Vezměte podle možnosti s sebou sousedy nebo spolupracovníky. Před zahájením jízdy
vypněte (uzavřete) veškerou ventilaci vnitřního prostoru vozidla. Přesunout se musíte po
vyhrazené trase. Dostavte se do příjmové obce nebo místa nouzového
ubytování........................... V případě odjezdu a ubytování v jiném místě (u příbuzných apod.)
informujte zástupce našeho obecního (městského) úřadu.
Ve vlastním zájmu se zdržujte v nechráněném prostoru co nejkratší dobu. Počínejte si klidně,
rozvážně, ale rychle.
Po celou dobu přípravy a provedení evakuace se důsledně řiďte pokyny obecního (městského)
úřadu, orgánů Policie a HZS.

C.3

GRAFICKÁ ČÁST

Plán obce se zákresem:
- obecní úřad, místo zasedání KŠ
- umístění sirén
- síly a prostředky využitelné pro likvidaci havárií
- školská, sociální a zdravotnická zařízení
- místa s možností vzniku MU
- shromaždiště dopravních prostředků k provedení evakuace
- evakuační trasy, trasy vyvedení obyvatel z ohroženého prostoru
- shromaždiště a místa pro ubytování
- místa s možností vyvařování a stravování
- domy se zdravotně postiženými osobami a osobami vyžadujících zvláštní péči (senioři
apod.)

