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Základní informace o plánu
(důvod zpracování, náležitosti, zpracovatel)

Zásady používání plánu
(zásady manipulace s plánem, uložení, aktualizace)

Úaale o obci
(demog rafické úd aje, infrastru ktu ra)

Práva a povinnosti orgánů obce při přípravě a řešení mimořádné události
(zákon č. 239/2000 Sb.)

Práva a povinnosti orgánů obce při přípravě a řešení krizové situace
(zákon č.240/2000 Sb.)
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82 analýza+ postupy: pŘívnlOvÉ pešrĚ

B3 analýza+ postupy: vĚrnnÁ sMRŠŤ / ToRNÁDo

B4 analýza+ postupy: poáR LESNÍ/ v oBcl

B5 | analýza+ postupy: NARuŠENÍ oooÁveK ELEKTRIcKÉ ENERGIE

B6 analýza+ postupy: NARUŠENÍpooÁveK plTNÉ VoDy

Bx analýza+ postupy: úttlx NEBEzpEčttÉ lÁrxy zE sTAclonÁnruíno zlŘízeNÍ

Bx analýza + postupy: pŘRozENÁ povooeŇ

Bx analýza+ postupy. zvuŠrruí POVODEŇ

Bx analýza + postupy: HROMADNÁ sllutČHÍ ruenooR

Bx analýza + postupy: ŽeuezNlČNÍ NEHODA

Bx analýza + postupy: NARUŠENÍ oooÁveK TEeLA / pLyNU

Bx analýza + postupy: RADIAČNÍ HAVÁRE (oBEc v zHP JE DUKoVANY)

Bx analýza + postupy: RADIAČNÍ HAvÁRE (pŘÍ.lmovÁ oBEc)
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c1 Tísňové zprávy obyvatelstvu
(vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelsfuu)

C2 varování a informování
(přehled prostředků varování a informování, náhradní prostředky, co dělat, když...)

c3 Evakuace
(checklisty a další důležité dokumenty)

c4 Nouzové přežití
(ubytovací a stravovací kapacity)

c5 Panel nestátních neziskových organizací

c6 Kde hledat potřebné informace
(KRIZPORT, Vaše cesty k bezpečí)
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KRlzoyý šrÁg oBcE

1. sLoŽENÍ + KoNTAKTY

Krizový štáb obce 1,,KŠ";je:

- pracovním orgánem starosty obce pro řešení mimořádných událostí a krizových situací,

Předsedou KŠ je starosta obce.

2. způsoa Rxrlvece

KŠ je aktivován na základě rozhodnutí starosty obce nebo místostarosty obce.

Svolání členů KŠ zajišťuje starosta obce / pracovník pověřený starostou obce (např.
sekretářka, účetní apod.).

Členové KŠ jsou svoláni prostřednictvím mobilního telefonu,

členové kš se dostaví na určené místo, kde budou seznámeni s charakterem mimořádné
události a s úkoly.

3. PRAcoVlŠTĚ
pracoviště kš: budova oú
Náhradní pracoviště KŠ: spol,sá] hostinec U Vavřince

Materiálnía technické zabezpečení KŠ: sklady za obecním úřadě a požárnízbrojnice

Zázemí pro stravování, odpočinek a hygienické potřeby: hostinec U Vavřince

funkce jméno, příjmení kontakt (MT) doporučená činnost ve štábu

starosta Aleš Drahokoupil 602979254 řídí 1. směnu

místostarosta Luboš Minařík 608439486 řídí 2. směnu

sekretářka / účetní Bc. Kristýna Burešová 721423009 zapisovatel

VelitelJFOSDH Vít Marek 7231 685 1 6 zabez. lnformování a evakuaci

Starosta SDH václav klenka 736705347 zabez. evakuaci

hostinský zabezpečuje zázemí pro KŠ a
m ístn í obyvatelstvo

LlsT 1



DŮLEŽITÉ KONTAKTY

1. složxy lNTEGRovAttÉHo zÁcnnnnnÉHo svsrÉnnu

složka lzs kontakt poznámka

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 150,112,950 570 011 KOPIS lZS, *operační důstojník

zd ravotn ick á záchr anná sl užba 155

Policie ČR 158

PANEL NNO PK (humanitárnía psychos.
pomoc, dodávka stravy a nápojů přiMU/KS)

vy žádat prostřed n ictv ím vel itele
zásahu nebo KOPlS 950 640 510

Armáda ČR vyžádat prostřednictvím velitele
zásahu nebo KOP|S 950 640 510

Pozor - zpohotovení a dojezd *
v řádu desítek hodin!

Policie ČR - pretouč 974 566 645

2. oRGANY KRlzoVEHo RlzENl A KRlzoVE STABY

orgán krizového řizeni l
krizový štáb kontaktní osoba kontakt poznámka

starostka, Městský úřad Přelouč Bc. Irena Burďsová - 466094t02

velitel požární stanice přelouč,

Hzs pardubického kraie
npor. Ing. Micha| Vašica 950571197

vedoucí odboru vnitřních věcí,
Městský úřad přelouč Luděk Novák 4660942lL

tajemník bezpďnostní rady ORP
Přelouč, Městshý úřad Přelouč

Ing. Vladislav Kvoch 4660942L2

*např, kontakt na pracovníka krizového řízení příslušné ORP

3. pRÁvNlcKÉ n pootttKAJící FyztcKÉ osoBy v oBcl

subjekt kontaktní osoba kontakt poznámka

*zde uvádět právnické a podnikajícífyzické osoby, které mají alespoň 5 zaměstnanců

LlST 2



4. oHRožUJíci sue.rexTy

subjekt kontaktní osoba kontakt Druh nebezpečné látky
/ množství

BlO stanice majitel 731 506 929 živočišné a rostlinné
substráty 5847 m3

subjekt kontaktní osoba kontakt poznámka

HAVARIJNÍ A POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

subjekt kontakt poznámka

Elektřina - dispeěink ČEZ 840 850 860

Voda - dispeěink VAK 466 798 41 1 VAK Přelouč724 345 420

Plyn - dispečink 1239

7. DALŠí KoNTAKTY

subjekt kontaktní osoba kontakt poznámka

5. PoSKYToVATELÉ NouzoyýcH SLUŽEB (UBYToVÁNí. sTRAVoVÁNít



zful<l_noruí čÁsr
1. zÁxmoruí lruronmnce o plÁttu

Plán odezvy orgánů obce Brloh a místní části Benešovice na vznik mimořádné
události (dále jen ,,plán") je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které
se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem orgánů obce pro
zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při
vzniku mimořádných událostí. Plán je využitelný i při přípravě a řešení krizových situací.

Stěžejní část plánu tvoří dokumenty v (postupy řešení), kde je
uvedena pro jednotlivé mimořádné události analýza ohrožení a doporučené postupy a
opatření při jejím řešení. Důležitou součástí plánu jsou dva listy - (Krizový štáb obce)
á ,,, ]l (Důležité kontakty). V pomocné části jsou pak uvedeny další dokumenty, které
mohou být využity Krizovým štábem obce.

Zpracovatelem plánu jsou orgány obce v součinnosti s hasičským záchranným sborem
kraje nebo s pracovníkem krizového řízení obce s rozšířenou působností, do které obec
spadá, Tito poskytují obcím metodickou pomoc při zpracování (seznamují obce na jejich
žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se
způsobem jejich provedení).

Plán schvaluje starosta obce.

2. zÁseoy používÁttí pt_Áruu

Plán není označen žádným stupněm utajení. Jedná se však o neveřejný dokument, se
ktelým se mohou seznamovat jen členové Krizového štábu obce, příp. další osoby, které určí
starosta obce.

Za manipulaci s plánem, resp. s jeho částmi odpovídá starosta obce Aleš Drahokoupil
(dále i ,,odpovědná osoba"). Odpovědná osoba je oprávněna povolovat opisy a výpisy
z plánu. V případě zjištění neoprávněné manipulace s plánem je odpovědná osoba povinna
přijmout nezbytné kroky k zamezení nebo zmírnění následků neoprávněné manipulace
s plánem.

Plán je uložen v elektronické podobě u starosty obce a u členů krizového štábu obce. V
listinné podobě je uložen u starosty obce.

3. úoR.le o ogcl
3.í. Geografické údaje

- Katastrálnívýměra 4,7 km2

- Poloha GPS N50o0 2" ,E 150 33 26"

- Brloh je vesnice, která se nachází 4 km jižně od Přelouče se 10ó domy a 221 obyvateti

- Obec se nachází na úpatí Žetezných hor podtoži tvoří opuka, která je asi 8 m si[ná, pod ní je
křemenec.

zpracovatel Starosta obce Aleš Drahokoupil

adresa Brloh 43 535 01 Přelouč

kontakt 602 979 254



obec, místní část,
osada

celkový
počet

předproduktivní
věk

produktivní věk poproduktivní
věkmuzl ženy

Brloh 190

Brloh-Benešovice 31

celkem 221

3.2. Demografické údaje

3.3. Popis infrastruktury
Silnice Xl.tř ě.32214 Přelouč - Turkovice
Silnice III.tř.č.33811 Brloh - Jankovice

Působnost a pravomoc orgánů obce (starosta, obecní úřad) při přípravě na mimořádné
události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu
vyhlášení krizového stavu jsou stanoveny v § 15 a 16 zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému.

Orgány obce zajišt'ují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na
prováděnízáchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva,

Obecní úřad při výkonu státní správy za tímto účelem:

- organizuje přípravu obce na mimořádné události,

- podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným
systémem,

- zajišt'uje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím,

- hospodařísmateriálem civilníochrany,

- poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke
zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu (např. informace o
zdrojích ohroženív dané obci apod.),

- podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce (tzn. zejména zajištění nouzového
ubytování a stravování pro evakuované osoby),

- vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených
požadavky civilní ochrany v obci.

K plnění výše uvedených úkolů je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany. Při
zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce povinny
postupovat podle zákona o lZS a podle zákona o požárníochraně.

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného
ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za
tímto účelem organizuje jejich školení.



Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o
umist'ování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování
staveb a při rozhodování o povolenía odstraňováníterénních úprav azařizení.

Starosta obce při prováděnízáchranných a likvidačních prací:

- zajišt'uje varování osob nacházejících se na územíobce před hrozícím nebezpečím,

- organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou ORP evakuaci osob z
ohroženého území obce,

- organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce (tzn. zejména
zajištění nouzového ubytování a stravování pro evakuavané osoby),

- je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci,

5. pnÁvn a povlnnosrl oncÁNů oece pŘl pŘípnavĚ a ŘršeNí xnzovÉ
slUTACE

Působnost a pravomoc orgánů obce (starosta, obecní úřad) při přípravě na krizové
situace, které nesouvisejí se zajišt'ováním obrany Čn preO vnějším napadením a při jejich
řešení, jsou stanoveny v § 21, 21a a 22 zákona č. 24012000 Sb., o krizovém řízení.

Starosta obce zajišt'uje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány
obce se na této připravenosti podílejí.

starosta obce dále:

- za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizovÝ štáb obce jako
svůj pracovní orgán,

- zajišt'uje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách
správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a
podnikající íyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,

- plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové
situace a přijejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP,

- odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového
řízení určených Ministerstvem vnitra.

v době krizového stavu starosta obce:

- zabezpečuje varovánía informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím
nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil HZS kraje,

- nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,

- organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,

- zajišt'uje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem,
může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za
tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra,
kte{ může rozhodnutí hejtmana zrušit.

Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací:

- organizuje přípravu obce na krizové situace,

- poskytuje obecnímu úřadu ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového
plánu ORP,



- vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí,
nouzového stavu a stavu hrožení státu, pro kterou shromažd'uje údaje, a předává údaje v
ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se
nachází,

- se podílí na zajištěníveřejného pořádku,

- plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na
krizové situace a jejich řešení.

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s
charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení.

Tip: Povinnost seznámit právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení,
s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení splní obecní úřad
např. vložením banneru/odkazu na portál krizového řízení

Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení
krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce,
nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.
Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím
hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při
vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec
z obecního rozpočtu.

Krizový zákon ukládá obcím ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčlenit objem
finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a účelovou rezervu
finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Ve
výjimečných případech, kdy finanční reze^la na úrovni obce nedostačuje, může se starosta
obce obrátit na krajský úřad.

Típ: Doporučujeme vyčlenit finanční prostředky adekvátní k vetikosti obci a možným
ohrožením alespoň na prvotní nezbytné náklady spojené s řešením krizové situace (např.
zajištění činnosti krizového štábu obce). Pokud vyčleněné prostředky při řešení konkrétní
krizové situace nedostačují, je možné požádat o finanční pomoc Krajský úřad PK cesíou
příslušného krizového štábu ORP.

Starosta obce je oprávněn při krizových stavech uložit právnickým osobám a
podnikajícím fyzickým osobám povinnost poskytnout věcný prostředek a to při nebezpečí
z prodlení. Starosta obce následně informuje o uložení této povinnosti hejtmana. Starosta
obce zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl, a současně mu vydá
potvzení o využití tohoto prostředku. Potvzení obsahuje zejména údaje o uživateli,
popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje věcného prostředku,
datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození,
poučenío náhradě a označeníorgánu, ktený potvzenívydal,

Orgány obcí stanoví, organizují a provádějí opatření uvedená v krizovém zákoně
v mezích své působnosti vymezené zvláštními právními předpisy (zejm zákon ó. 12812000
Sb., o obcích). Působnosti jim stanovené jsou výkonem státní správy v přenesené
působnosti.


