Krizový plán obce Lipová
1. Důležitá telefonní čísla a kontakty
•
•
•
•
•
•
•

150 – Hasičský záchranný sbor
155 – Zdravotnická záchranná služba
158 – Policie ČR
112 – Linka tísňového volání
950 673 111 – JSDH Slavičín
577 197 420 – ORP Luhačovice
577 043 100 – hejtman Zlínského kraje

2. Integrovaný záchranný systém
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
Základní složky
•
•
•
•

Hasičský záchranný sbor České republiky
jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami
požární ochrany
zdravotnická záchranná služba
Policie České republiky

3. Zajištění připravenosti obce na řešení vzniklých krizových situací
Zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací zabezpečuje starosta obce. Starosta
obce dále může zřídit krizový štáb jako svůj pracovní orgán.
Starosta obce dále:
•

•

zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v
podmínkách správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce,
právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová
opatření splnit
plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového
řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v
krizovém plánu obce s rozšířenou působností

•

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

V době krizového stavu starosta obce:
•
•
•
•
•

zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před
hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil
hasičský záchranný sbor kraje
nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce
organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva
zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace
je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby obce k poskytnutí osobní nebo věcné
pomoci

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, který může
rozhodnutí hejtmana zrušit.

4. Krizový štáb
Krizový štáb zřizuje starosta obce jako svůj pracovní orgán. Plánované pracoviště
krizového štábu obce Lipová bude v případě potřeby umístěno v budově OÚ Lipová,
v přízemí, v zasedací místnosti.
Souběžně s vyhlášením krizového stavu a svoláním členů krizového štábu musí být
započata opatření ke zprovoznění pracoviště krizového štábu a s tím související další
opatření.
Místnost pro zasedání pracovní skupiny krizového štábu:
Přízemí, zasedací místnost OÚ Lipová
Skupina analýzy situace a nasazení sil a prostředků:
Přízemí, zasedací místnost OÚ Lipová
Skupina součinnosti a komunikace:
Přízemí, zasedací místnost OÚ Lipová
Skupina týlového zabezpečení:
Přízemí, zasedací místnost OÚ Lipová
Skupina ochrany obyvatelstva:
Přízemí, zasedací místnost OÚ Lipová

Místnost pro odpočinek:
Přízemí, kancelář OÚ Lipová
Záložní pracoviště krizového štábu
Záložní pracoviště krizového štábu je umístěno v budově OÚ v prvním patře, v klubovně.
Seznam osob krizového štábu
•
•
•
•

Starosta obce – vedoucí krizového štábu
Místostarosta obce
Předseda finančního výboru obce
Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů zajišťující obce Slavičín

Způsob svolání krizového štábu obce Lipová a uvedení do pohotovosti
•
•
•
•

dosažení pohotovosti KŠ - časový limit byl stanoven na 180 minut od vydání
pokynu
oprávnění ke svolání KŠ - oprávněn starosta obce Lipová (místostarosta obce
Lipová)
způsob vyrozumění členů KŠ – osobně nebo telefonicky
způsob dopravy členů KŠ na místo zasedání - vlastními prostředky

5. Přehled možných zdrojů rizik na katastrálním území obce
Povodeň
• rozlití Lipovského potoka
• případné protržení hráze malé vodní nádrže
Vlivem dlouhotrvajících intenzivních dešťů na malém území, rychlého tání sněhu nebo
prudkých přívalových srážek může dojít k lokálnímu zatopení kteréhokoliv objektu v obci.
Nepředpokládá se bezprostřední ohrožení obyvatel na životech, ani větší materiální škody.
Požár
• požár lesního porostu
• požár v průmyslovém areálu Slavičín
• požár ve vojenských skladech VÚT Slavičín
Vlivem samovznícení, bleskem nebo úmyslem vznikají požáry. Obec je vlastníkem
rozsáhlých lesních pozemků se vzrostlými porosty. Ty však leží mimo zastavěnou plochu
obce a případný požár tak nepředstavuje bezprostřední ohrožení obyvatel na životech.
Požár v průmyslovém areálu nebo ve vojenských skladech VÚT Slavičín, které svým
umístěním nezasahují trvale obydlenou zónu a jsou dostatečně vzdáleny od obce samotné,
taktéž nepřestavuje nebezpečí a neohrožuje obyvatele obce na životech.

Větrná smršť
Vlivem nepředvídatelných klimatických podmínek, zejména prudkého zesílení větru, hrozí
stržení střech rodinných domů.
V případě nutného opuštění stavení z důvodu rozsáhlého poškození domu se informujte na
obecním úřadě, jak a kam je možné se evakuovat.
Evakuace v rámci obce
V případě nutného opuštění stavení je na obecním úřadě pro postižené občany připravena
zasedací místnost kam je možné se evakuovat v případě povodňového ohrožení, v případě
požáru, větrné smršti i v jiných nepředvídatelných krizových situacích. Jako další prostory
k přechodnému ubytování většího množství evakuovaných osob jsou vyhrazeny prostory
sálu v budově OÚ a prostory tělocvičny bývalé školy.

6. Zabezpečení varování obyvatelstva v ohroženém území
Varování obyvatelstva obce Lipová je v případě potřeby prováděno formou v místě
obvyklou a to zejména:
•
•
•
•

hlášením v místním rozhlase
sirénou
hlásicím zařízením - megafonem
informováním na webových stránkách obce, prostřednictvím ostatních médií

V obci se nachází několik objektů sloužících k individuální rekreaci, kde se mohou zdržovat
osoby, které nemají trvalý pobyt v obci Lipová. Všechny tyto objekty se nacházejí přímo
v zástavbě ostatních rodinných domů.

7. Zabezpečení pořádku, ochrany obyvatel v případě vzniku
mimořádné situace, evakuace a zajištění nouzového přežití obyvatel
Obecné zásady chování obyvatel při mimořádných situacích
Při ohrožení, o kterém můžete být v obci vyrozuměni prostřednictvím sirén,
zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného
rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující obecné
zásady:
•
•
•
•

uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní
správy a samosprávy
respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
netelefonujte zbytečně, nepřetěžujte síť

•
•
•
•
•

nepodceňujte vzniklou situaci
pomáhejte sousedům, starým, nemocným a nemohoucím lidem
uvědomte si, lidský život a zdraví má největší hodnotu a až na druhém
místě je potom záchrana majetku
nepodceňujte vniklou situaci

K situaci, kdy bude nutné co nejrychleji opustit ohrožený prostor, může dojít při
nejrůznějších druzích ohrožení.

V případě evakuace obytných domů je potřebné především:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uzavřít přívod vody, plynu
vypnout elektrické spotřebiče mimo ledniček a chladniček
před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech
připravit si s sebou nejnutnější věci do evakuačního zavazadla
prověřit, že i sousedé vědí, že byla nařízena evakuace
řádně se obléknout na cestu
řídit se pokyny příslušných správních orgánů, obcí, zaměstnavatelů, kteří zajišťují,
organizují a řídí evakuaci
při evakuaci vlastními silami (k příbuzným, známým apod.) informovat pracovníky
(záchranných složek) nebo zanechat vzkaz kdo a kam se evakuoval
vzít si evakuační zavazadlo, při odchodu z bytu uzamknout a odejít na shromažďovací
místo

Evakuační zavazadlo by mělo zejména obsahovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách a pitná voda na 2-3dny
osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz, technické
osvědčení motorového vozidla, průkaz pojištěnce)
nezbytné léky a zdravotní pomůcky, případně brýle na čtení
cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, pojišťovací smlouvy)
oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka)
prostředky osobní hygieny
spací pytel, karimatku nebo nafukovací lehátko, kapesní svítilnu
jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy
pro případ evakuace osoby se zvířetem je nutný zdravotní průkaz zvířete

8. Komunikace a předávání informací v případě krizového řízení
Obecní úřad předává informace ORP Luhačovice.

9. Finanční zabezpečení krizových opatření
Obec Lipová má každoročně ve svém rozpočtu vyčleněn objem finančních prostředků
potřebný k zajištění přípravy na krizové situace, na řešení krizových situací a na odstraňování
jejich následků.

V Lipové 12. 11. 2018

Svárovský Miloslav
starosta obce

