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Úvod 

 

Plán připravenosti obce je základním dokumentem starosty obce při přípravě a řešení 

mimořádných událostí a krizových situací („MU“ a „KS“) na území obce. Je rozdělen na část  

I. Příprava a část II. Řešení.  

Část I. Příprava obsahuje základní informace o možných rizicích na území obce,  

o zřízení a složení krizového štábu obce, případně povodňové komise obce a kartu obce 

obsahující souhrnné informace o obci využitelné při řešení MU a KS.  

Část II. Řešení obsahuje metodické listy, které doporučují starostovi obce postup a 

činnosti při řešení MU a KS. Obsahem této části jsou dále pomocné dokumenty v podobě 

příloh, které jsou využitelné při řešení MU a KS.   

Nezbytnou součástí plánu připravenosti obce je karta obce, která obsahuje důležité 

informace o správním obvodu obce, na které je v jednotlivých částech plánu připravenosti 

odkazováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek 

 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

Jednotka SDH obce Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

KOPIS Krajské operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje 

KS Krizová situace 

KŠ Krizový štáb 

ML Metodický list 

MU  Mimořádná událost 

OO  Ochrana obyvatelstva 

OLK Olomoucký kraj 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OÚ Obecní úřad 

PK Povodňová komise 

SPA Stupeň povodňové aktivity 

ÚO HZS Územní odbor HZS Olomouckého kraje 

 



I. PŘÍPRAVA  

NA ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ 

 

1. Analýza rizik na území obce 

Analýza rizik slouží k identifikaci zdrojů ohrožení nacházejících se na území obce nebo 

jejím okolí, které mohou způsobit MU nebo KS. 

Zdroje rizik na území obce jsou uvedeny viz Karta obce Dobrochov - list č.5 

 

2. Zřízení krizového štábu obce (pracovního orgánu starosty obce) 

Starosta obce si může za účelem přípravy na řešení MU a KS zřídit krizový štáb obce 

a využívat jej jako svůj pracovní orgán.  

Krizový štáb je pracovním orgánem starosty obce, který lze využít pro řešení MU a KS na 

území obce. Předsedou je starosta obce, dalšími členy mohou být pracovníci obecního úřadu, 

velitel jednotky SDH obce a zástupci právnických a podnikajících fyzických osob nebo 

vybraných organizací působících na území obce.  

Složení krizového štábu obce je uvedeno viz Karta obce Dobrochov – list č.7 

 

3. Karta obce 

Karta obce je souhrnný zdroj informací o území obce a slouží pro potřeby havarijního 

plánování, krizového a operačního řízení.  

Karta obce je základním dokumentem „Plánu připravenosti obce na řešení MU a KS“ a další 

části tohoto plánu se na ni odkazují.   

Vzhledem k výše uvedenému a skutečnosti, že veškeré informace z karty obce jsou 

využívány pro potřeby dalších informačních systémů a plánovacích dokumentací, je 

nutné, aby údaje v kartě byly průběžně aktualizovány a změny zasílány na pracovníka 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení daného územního odboru Hasičského 

záchranného sboru Olomouckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty/Karta%20obce%20Dobrochov.xls#5.Rizika!A1
Dokumenty/Karta%20obce%20Dobrochov.xls#7.Orgány_KŘ!A1


II. ŘEŠENÍ  

MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ 

(níže uvedené dokumenty jsou umístěny v adresáři „Dokumenty“) 

 

 

1. Činnost starosty obce při řešení MU a KS   

Postup a činnosti starosty obce při řešení MU a KS na území obce jsou uvedeny 

v metodických listech. Metodické listy pro starostu obce jsou: 

 1.1. Obecné činnosti při řešení MU a KS 

o obsahuje základní a obecné činnosti využitelné při řešení různých MU a KS 

 1.2. Povodeň 

o obsahuje činnosti využitelné v případě hrozby nebo vzniku povodně 

 1.3. Ochrana obyvatelstva 

o obsahuje činnosti využitelné při realizaci varování a informování, evakuace a 

nouzového ubytování (přežití) obyvatelstva 

 

 

2. Pomocné dokumenty pro řešení MU a KS 

 2.1. Záznam činnosti při řešení MU a KS 

  2.1.1. Formulář záznamu činností 

  2.1.2. Elektronická verze záznamu činností (využití PC) 

 2.2. Telefonní seznam pro řešení MU a KS 

 2.3. Karta obce 

 2.4. Mapa správního obvodu obce 

 2.5. Působnost obce při přípravě a řešení MU a KS 

 2.6. Využití jednotky SDH obce a technika ochrany obyvatelstva k plnění úkolů      

  ochrany obyvatelstva   

 2.6.1 Metodické listy pro jednotku SDH obce v oblasti ochrany obyvatelstva 

➢ Činnost jednotek při povodni 

➢ Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby 

➢ Varování obyvatelstva 

➢ Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem 

➢ Objektová evakuace 

➢ Plošná evakuace 

➢ Evakuační středisko 

➢ Ubytování evakuovaných osob, nouzové ubytování 

➢ Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených 

mimořádnou událostí 

Dokumenty/ML%20Obecný.doc
Dokumenty/ML%20Povodeň.doc
Dokumenty/ML%20Ochrana%20obyvatelstva.doc
Dokumenty/Papírový%20zaznam%20cinnosti%20MUaKS.doc
Dokumenty/Elektronický%20záznam%20činností%20MUaKS.xls
Dokumenty/Telefonní%20seznam%20pro%20MUaKS.doc
Dokumenty/Karta%20obce%20Dobrochov.xls
Dokumenty/mapa%20Dobrochov.jpg
Dokumenty/Výpis%20ze%20zákonů%20MUaKS.doc
Dokumenty/JSDH%20a%20technik%20OO.doc
Dokumenty/JSDH%20a%20technik%20OO.doc
Dokumenty/ML%20Ob%20BJ/Ob%201%20Činnost%20při%20povodni%20.doc
Dokumenty/ML%20Ob%20BJ/Ob%202%20Hlásná%20služba.doc
Dokumenty/ML%20Ob%20BJ/Ob%203%20Varování.doc
Dokumenty/ML%20Ob%20BJ/Ob%204%20Stavba%20protipovodňových%20hrází.doc
Dokumenty/ML%20Ob%20BJ/Ob%205%20Objektová%20evakuace.doc
Dokumenty/ML%20Ob%20BJ/Ob%206%20Plošná%20evakuace.doc
Dokumenty/ML%20Ob%20BJ/Ob%207%20Evakuační%20středisko.doc
Dokumenty/ML%20Ob%20BJ/Ob%208%20Nouzové%20ubytování.doc
Dokumenty/ML%20Ob%20BJ/Ob%209%20Psychosociální%20pomoc.doc
Dokumenty/ML%20Ob%20BJ/Ob%209%20Psychosociální%20pomoc.doc

