Schváleno zastupitelstvem dne zastupitelstva 17.6.2019

KRIZOVÝ PLÁN OBCE Bříza

Krizový plán obce musí být v souladu s Krizovým plánem ORP Roudnice nad Labem.
Starosta obce předloží Krizový plán obce k projednání s pracovníkem krizového
řízení a civilní obrany Města Roudnice nad Labem, který na základě jeho posouzení
doporučí – nedoporučí, tento Krizový plán obce projednat a schválit na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce a usnesením zastupitelstva obce doporučí
starostovi obce tento krizový plán obce podepsat.
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1. Charakteristika organizace krizového řízení
a) obecná část,
b) název organizace, která schvaluje krizový plán obce a seznam zastupitelů obce,
c) základní úkoly starosty a obecního úřadu a metodika činnosti orgánů obce při
mimořádné události,
d) plán vyrozumění a svolávání,
e) schéma vazeb při komunikaci a předávání informací v rámci krizového řízení,
f) plán evakuace obyvatelstva,
g) mimořádná událost,
h) vyhlášení krizového stavu (typy krizových stavů a kdo je vyhlašuje),
i) seznam osob, které se podíleli na zpracování krizového plánu.

2. Základní údaje o obci
krizová karta obce,
krizový štáb obce,
umístění a adresa krizového štábu na hlavním a záložním pracovišti,
složení krizového štábu obce,
výčet a hodnocení možných krizových rizik, jejich předpokládaný dopad na území
ORP Roudnice nad Labem,
f) složení a úkoly krizového štábu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem.
a)
b)
c)
d)
e)

3. Přílohy
a) povodňový plán obce (samostatná příloha)

strana 2

1. Charakteristika organizace krizového řízení
a) Obecná část
Organizaci krizového řízení lze rozdělit na organizaci v době bez vyhlášení krizového
stavu a v době po vyhlášení krizového stavu. Krizové řízení v době bez vyhlášení krizového
stavu je zabezpečováno prostřednictvím úřadů s územní působností (Hasičský záchranný
sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, Celní ředitelství Ústí nad Labem, Finanční
úřad apod.) a orgánů územní samosprávy (Krajský úřad Ústeckého kraje, Městský úřad
Roudnice nad Labem, ostatní městské a obecní úřady). Součinnost mezi těmito úřady
zajišťuje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen HZS Ústeckého kraje).
Krizové řízení v době po vyhlášení krizového stavu je zabezpečováno prostřednictvím
krizových štábů kraje a obce s rozšířenou působností podle zákona č. 240/2000 Sb., § 24b a
krizové štáby obce podle zákona č. 240/2000 Sb. § 21, odst.2, písm. a) a jejich vzájemná
součinnost je určena vztahy podřízenosti a nadřízenosti.
b) Název organizace, která schvaluje Krizový plán obce Bříza a seznam

zastupitelů obce
Obecní úřad Bříza,
Zpracovatelem Krizového plánu obce Bříza (dále jen KP obce) je starosta obce Jitka
Procházková v součinnosti s Městským úřadem Roudnice nad Labem (pracovníkem
krizového řízení a civilní obrany). Po doporučení pracovníka krizového řízení a civilní obrany
Města Roudnice nad Labem se tento KP obce předloží k projednání na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce Bříza a následně jeho schválením pověří zastupitelstvo obce
Bříza svým usnesením starostu obce k jeho podpisu.
Zastupitelstvo obce Bříza :
starosta:
Jitka Procházková
místostarosta:
David Huja
zastupitel:
Ing. Karel Láska
zastupitel:
Petr Gala
zastupitel:
Alexander Kodýtek
zastupitel:
Tomáš Tesař
zastupitel:
Robert Fiala

c) Základní úkoly starosty a obecního úřadu a metodika činnosti orgánů obce
při mimořádné události
Úkoly starosty obce a obecního úřadu jsou vymezené zákony číslo:
- 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému,
- 240/2000 Sb. o krizovém řízení (Krizový zákon),
- 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy ( HOPKS),
- 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR,
- a nařízením vlády číslo 462/2000 Sb.
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Zákon číslo 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
§15
(1) Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na
provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva,
(2) Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1
a) organizuje přípravu obce na mimořádné události,
b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným
systémem,
c) zajišťuje varování1), evakuaci2) a ukrytí3) osob před hrozícím nebezpečím, pokud
zvláštní předpis nestanoví jinak,
d) hospodaří s materiálem civilní obrany4),
e) poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke
zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,
f) podílí se na nouzovém přežití obyvatel obce5),
g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených
požadavky civilní ochrany v obci.
(3) K plnění úkolů uvedených v odstavci 2 je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní
ochrany. Při zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce
povinny postupovat podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu.
(4) 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.
(5) Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o
umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování
staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.
1

)

2

)

varování obyvatelstva - sirény v systému ALARM technicky zajišťuje hasičský záchranný sbor, ale
nejsou umístěny ve všech obcích a proto obecní úřad zodpovídá za varování osob na celém území obce a
zajišťuje varování i dalšími doplňujícími prostředky jako např. místní rozhlas, krátké zprávy formou SMS, další
sirény apod.,
evakuace obyvatelstva – (dle vyhlášky č. 380/2002 Sb.) je přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní

hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst
ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo
náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.
3

)

4

)

5

)

ukrytí obyvatelstva – v období míru se využívá ochranných vlastností budov s ukrytím ve vytipovaných
nadzemních prostorách = improvizované úkryty. Dříve vytipované prostory pro vybudování protiradiačních úkrytů
budovaných svépomocí jsou prvotně určeny pro válečný stav, jejich evidenci je potřeba zachovat = plán ukrytí
obce).
hospodaření s materiálem civilní ochrany – prostředky individuální ochrany (PIO), jsou podle nové
koncepce civilní ochrany v míru nevyužitelné a byly staženy do centrálních skladů GŘ HZS Praha, za stavu
ohrožení státu a válečného stavu bude poskytována ochrana pouze vybraným kategoriím (děti do 18 let a osoby
ve zdravotních, sociálních a podobných zařízeních a jejich doprovod, ostatní obyvatelé budou moci ochranné
prostředky zakoupit aktuálně a za regulovanou cenu), v míru k ochraně využít improvizované prostředky jako jsou
pláštěnky, holinky, navlhčené roušky z kapesníků, šál apod.
podílí se na nouzovém přežití obyvatel obce – náhradní ubytování jako jsou ubytovací zařízení, školy,
tělocvičny, sportovní haly, kulturní zařízení apod., stravování (stravovací zařízení, jídelny apod.), zajištění
základních potřeb obyvatelstva – TEPLO, VODA, OŠACENÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČI.
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§16
Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací
a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,
b) organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo starostou obce s rozšířenou
působností, evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné
pomoci.
Nesmí se zapomenout na tábory, rekreační objekty, nepohyblivé, postižené, neslyšící
a staré občany, v zátopových oblastech je evakuace součástí povodňového plánu
obce.
§20, odst. 6
Starosta obce při výzvě k poskytnutí věcné pomoci postupuje při evidenci
poskytnutého věcného prostředku podle zvláštního právního předpisu. Jde-li o poskytnutí
věcné pomoci na základě výzvy velitele zásahu, zaznamenává velitel zásahu tuto skutečnost
do dokumentace o vedení zásahu. Obsah záznamu tvoří údaje o osobě, která věcný
prostředek poskytla, identifikační údaje tohoto prostředku a údaje o době a účelu využití
vyžádaného prostředku.
Zákon číslo 240/2000 Sb. o krizovém řízení (Krizový zákon)
§21
(1) Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány
obce se na této připravenosti podílejí.
(2) Starosta obce dále
a) za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb jako
svůj pracovní orgán,
b) 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,
c) 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,
d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek
krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
(3) V době krizového stavu starosta obce
a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před
hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud již tak neučinil
hasičský záchranný sbor kraje,
b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
(4) 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
tímto účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra
vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.
§21a
(1) Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací
a) organizuje přípravu obce na krizové situace,
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b) poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady a informace
potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,
c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§39), pro kterou
shromažďuje údaje a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu s rozšířenou
působností, v jehož správním obvodu se nachází,
d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí
(§39e), pro kterou shromažďuje údaje a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,
e) se podílí na zajištění veřejného pořádku,
f) plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na
krizové situace a jejich řešení.
(2) Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým
s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení.
§22
(1) Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení
krizových opatření6) 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.
(2) Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec
z obecního rozpočtu.
§25 Finanční zabezpečení krizových opatření
Finanční zabezpečení krizových opatření na běžný rozpočtový rok se provádí podle
zvláštního právního předpisu. Za tímto účelem
a) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu své kapitoly a kraje a obce ve svých
rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění
přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují
účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich
následků.

d) Plán vyrozumění a svolávání
Pokud dojde k mimořádné události na katastru obce, starosta obce vyrozumí a svolá členy
zastupitelstva obce a zároveň vyrozumí starostu obce s rozšířenou působností, do které
obec spadá. Starosta obce s rozšířenou působností dle závažnosti buď povolá krizový štáb
ORP a nebo se pokusí všemi prostředky, které má obec s rozšířenou působností k dispozici
mimořádnou událost dotčené obce vyřešit. Pokud nelze všemi dostupnými prostředky
mimořádnou událost vyřešit, musí starosta obce s rozšířenou působností povolat krizový
štáb ORP Roudnice nad Labem a jeho stálou pracovní skupinu a toto neprodleně nahlásit na
KOPIS Ústeckého kraje a tajemníkovi bezpečnostní rady kraje, nebo toto za něj může
nahlásit tajemník krizového štábu.
Dle závažnosti mimořádné události lze požádat hejtmana Ústeckého kraje, aby na část
území vyhlásil stav nebezpečí. Tento stav je už krizovým stavem a může být vyhlášen na

6

)

krizovým opatřením je organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění

jejich následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob (§ 2 písm. c) z.č. 240/2000 Sb. o
krizovém řízení)
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dobu nejvýše 30 dnů. Pokud v této době nelze odstranit krizovou událost, tak potom může
hejtman prodloužit stav nebezpečí, ale jen se souhlasem vlády.
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e) Schéma vazeb při komunikaci a předávání informací v rámci krizového
řízení

Krajský úřad
Hejtman kraje
Krajské ředitelství HZS
Ústeckého kraje
Krizový štáb kraje
Krajské operační
a informační
středisko KOPIS

Obec s rozšířenou
působností
Starosta obce
s rozšířenou
působnosti
Krizový štáb
obce
s rozšířenou
působností

Stanice Hasičského
záchranného sboru kraje

Místo zásahu

Velitel
zásahu

Starosta obce

Štáb
velitele
zásahu

Krizový štáb
obce

Síly a prostředky
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f) Plán evakuace obyvatelstva
Plán evakuace obyvatelstva máte zaslaný jako příkaz starosty ORP č. 6/2013, který
řeší ,,Způsob evidence obyvatelstva za mimořádných nebo krizových situací a při vyhlášení
krizového stavu“.
Součástí tohoto příkazu je i vložená tabulka, jak se má evidence evakuovaných
obyvatel vést a následně hlásit na krizový štáb ORP Roudnice nad Labem. Tato tabulka je
závaznou formou pro evidenci evakuovaných osob. Po nařízení hlášení změn evakuovaných
osob, pokud nebude stanoveno jinak, zasílá se vyplněná tabulka každý den do 6 hodiny a 16
hodiny.

g) mimořádná událost
Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také
havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení
záchranných a likvidačních prací, přičemž ohrožení lze zabránit a jeho následky odstranit
obvyklou činností správních úřadů, orgánů územní samosprávy, ozbrojených sil,
záchranných sborů, havarijních a jiných služeb. Pokud tomu takto nelze zabránit pak,
nastává krizový stav.

h) vyhlášení krizového stavu (typy krizových stavů) a kdo je vyhlašuje
Pokud nelze zabránit mimořádné události běžnými prostředky, pak nastává krizová
situace a vyhlašuje se krizový stav a to :
1) Stav nebezpečí, vyhlašuje hejtman kraje pro celou část kraje a nebo část území. Stav
nebezpečí může být vyhlášen nejvýše na dobu 30 dnů, hejtman se souhlasem vlády
může tento stav prodloužit.
2) Nouzový stav, vyhlašuje vláda ČR, nebo předseda vlády, ale toto rozhodnutí musí do 24.
hodin potvrdit vláda ČR, nouzový stav trvá nejdéle 30. dní a může platit pro celý stát nebo
jeho část.
3) Stav ohrožení státu, vyhlašuje parlament na návrh vlády, platí pro celé území nebo jeho
část a jeho doba není omezená.
4) Válečný stav vyhlašuje parlament a platí pouze pro celé území státu a jeho doba není
omezená.
První tři stavy jsou mírového charakteru a právně se řídí hlavně zákonem číslo
240/2000 Sb. U čtvrtého válečného stavu se už tímto zákonem neřídíme a nastupuje zákon
číslo 222/1999 Sb. a jiné.

i) Seznam osob, které se podíleli na zpracování krizového plánu
Na zpracování Krizovém plánu obce se podíleli starostka p. Jitka Procházková
dotčené obce a pracovník krizového řízení obce s rozšířenou působností p. Roman Příhoda.
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2. Základní údaje o obci
a) každá obec by měla mít zpracovanou Krizovou kartu, kterou obdržela od pracovníka
krizového řízení , při kontrolách v součinnosti s HZS se tato karta zpracovává.
b) pokud obec leží v zátopovém území doporučujeme vyjmenovat ustanovenou povodňovou
komisi obce jako krizový štáb obce. V případě, že se obec v zátopovém území
nenalézá, doporučuje vyjmenovat členy krizového štábu obce z řad zastupitelů obce.
V zátopových oblastech jsou obce povinny mít zpracovaný , schválený a podepsaný
povodňový plán vodoprávním úřadem obce s rozšířenou obcí a hlavně podepsaný
Starostou dotčené obce. Pokud tak tomu není, nelze při kontrolách dotčených obcí
v zátopových oblastech tento povodňový plán uznat. Povodňová komise obce je
součástí Krizového štábu obce
c) pokud má obec zřízen krizový štáb, musí mít určené hlavní místo pro činnost krizového
štábu a musí mít i záložní místo. Hlavní místo činnosti krizového štábu obce by mělo být
na obecním úřadě.
d) složení krizového štábu určí starosta obce jako předseda krizového štábu. Měli by tam být
minimálně tajemník krizového štábu a dva zapisovatelé, kteří by měli být na hlavním
pracovišti a střídat se po 12 hodinách. Na tomto pracovišti musí být zřízeno telefonní
číslo, které se nahlásí na krizový štáb obce s rozšířenou působností a pokud má obec
své webové stránky, tak jej musí umístit i tam. Tajemník krizového štábu by měl přijímat
od zapisovatelů informace z jednání krizového štábu obce s rozšířenou působností a
nebo naopak přes zapisovatele zasílat požadavky obce.
e) Výčet a hodnocení možných krizových rizik, jejich předpokládaný dopad na území
ORP Roudnice nad Labem
Území správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem bylo
podrobeno analýze a zhodnocení krizových rizik včetně jejich předpokládaného dopadu na
území ORP v těchto oblastech:
 požár lesního porostu,
 požár v průmyslovém areálu,
 povodně na vodních tocích,
 povodně od přívalových dešťových srážek,
 biologické ohrožení,
 větrné smrště,
 nehody v dopravě,
 úniky nebezpečných chemických látek.
Požár lesního porostu
Souvislé lesní porosty se vyskytují v severní a východní části správního obvodu v prostorech
vymezených obcemi Vědomice – Chodouny – Brzánky a Dobříň – Záluží – Hněvice Předonín. Příčinou vzniku požáru lesního porostu mohou být přírodní vlivy (blesk,
samovznícení) nebo úmysl.
Specifický bude požár porostu Hněvického lesa (mezi obcemi Hněvice a Předonín), kde se
nachází areál společnosti ČEPRO a.s. Protože většina zde umístěných zásobníků je
podzemních nebo zasypaných, nelze předpokládat přímé ohrožení těchto objektů ale pouze
omezení z hlediska provozu areálu.
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Přes možný značný rozsah požáru lze předpokládat, že nebude svými projevy představovat
takové nebezpečí, aby bylo nutné vyhlásit krizový stav.
Požár v průmyslovém areálu
Požár v průmyslovém areálu, který představuje možné nebezpečí pro své okolí, může
vzniknout u společností ČEPRO a.s.
Zdrojem možného požáru jsou uniklé ropné látky (automobilní benzin) skladované
v podzemních zásobnících. Protože se jedná o objekt skupiny B, byla pro toto riziko
stanovena zóna havarijního plánování, která svou plochou nezasahuje trvale obydlená
místa. Vzhledem k tomu, že zásobníky jsou zasypány a instalovanému požárnímu zařízení,
lze předpokládat, že projevy požáru uniklých látek nebudou vyžadovat vyhlášení krizového
stavu.
Povodně na vodních tocích
Povodně na vodních tocích vznikají v důsledku prudkého tání sněhu případně
dlouhotrvajících dešťů na řekách Labe a Ohře. Z menších vodních toků potom na
Podbradeckém potoce a Čepeli.
Stanovené záplavové oblasti včetně ohrožených obcí a nezbytných opatření jsou
rozpracovány v „Povodňovém plánu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem“,
který je součástí Krizového plánu ORP (elektronická verze je vložena v části C-4). Za
povodeň je podle zákona číslo 254/2001 Sb., považováno vyhlášení 2. stupně povodňové
aktivity (SPA) = stav pohotovosti, který je v rámci správního obvodu ORP na jednotlivých
vodních tocích dosažen při následujících odečtech stavů vodní hladiny (v závorce uveden 3.
SPA = stav ohrožení):
 Labe – Mělník – 500 cm, 1200 m3/s (550 cm, 1440 m3/s),
 Ohře – Louny – 440 cm, 186 m3/s (490 cm, 238 m3/s).
Větší rozsah záchranných a likvidačních prací spojených se značným ohrožením
obyvatelstva, majetku apod. lze předpokládat při dosažení hodnot dvacetileté povodně a
vyšší na Labi a desetileté povodně a vyšší na Ohři. Od stejných úrovní povodně lze
předpokládat potřebu vyhlášení krizového stavu.
Rozsah účinků způsobených zvláštní povodní (od Vltavské kaskády a Nechranic) odpovídá
přibližně úrovni stoleté povodně.
Povodně od přívalových dešťových srážek
Přívalové dešťové srážky jsou důsledkem meteorologických jevů v atmosféře, kdy v krátké
době dochází k velmi intenzivním srážkám na omezeném území. K povodním způsobených
přívalovými dešťovými srážkami může nejpravděpodobněji dojít na menších vodních tocích
jimiž jsou Podbradecký potok a Obrtka.
Tento typ dešťových srážek může způsobit lokální zatopení jakéhokoliv objektu na celém
území správního obvodu ORP. Zvláště toto nebezpečí hrozí na místech s nepříznivým
reliéfem krajiny. Rizikovým faktorem lokální záplavy i povodně představuje výrazný podíl
bahna, který přispívá k síle vody.
Vzhledem k tomu, že území zasažené povodní z přívalových dešťů nebo lokálního zatopení
bude malé, nedojde k potřebě vyhlášení krizového stavu.
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Biologické ohrožení
Mezi biologické ohrožení řadíme epidemie (žloutenka, úplavice, chřipka) a epizootie (SLAK,
BSE, ptačí chřipka). Uvedené ohrožení se může vyskytovat na celém území správního
obvodu ORP. Vzhledem k úrovni zdravotnického zabezpečení obyvatelstva a hustotě míst
chovu hospodářských zvířat lze předpokládat, že nenastane takový rozsah epidemie nebo
epizootie, který by vedl k nutnosti vyhlášení krizového stavu.
Vichřice
Vítr vzniká jako následek vyrovnání rozdílných atmosférických tlaků vzduchu na různých
místech ovzduší. V případě, že rychlost větru překročí 78 km/h, mluvíme o vichřici. Projevy
vichřice se mohou objevit na celém území správního obvodu ORP a její následky
pravděpodobně nebudou mít za následek vyhlášení krizového stavu.
Nehody v dopravě
Prostřednictvím silniční a železniční dopravy jsou přepravovány různé nebezpečné chemické
látky (ropné produkty, propan-butan). K jejich přepravě je využívána především železniční
tratě číslo 090 (Ústí nad Labem – Praha) a silniční trasy po dálnici D8, II/608 (Lovosice –
Terezín – Straškov-Vodochody), II/118 ( Doksany – Mšené-lázně – Slaný) a II/246 (Roudnice
nad Labem – Mělník). Výskyt silniční přepravy ale nelze vyloučit i na jiných trasách.
Vzhledem k přepravovanému množství nebezpečné látky lze předpokládat, že následky
případné havárie nebudou vyžadovat vyhlášení krizového stavu.
Úniky nebezpečných chemických látek
Zdroje úniku nebezpečné chemické látky mohou být rozvody zemního plynu nebo společnost
ČEPRO a.s. U vedení zemního plynu představují největší nebezpečí vysokotlaké rozvody,
které jsou ale vedeny v dostatečných vzdálenostech od obydlených sídel a účinek případné
havárie by byl omezen pouze na bezprostřední okolí místa úniku.
U společnosti ČEPRO a.s. v Hněvicích je zdrojem ohrožení únik automobilových benzinů
v prostoru skladů. Účinky uniklých benzinů, dané fyzikální a chemické vlastnosti látky,
nepředstavují také vzhledem ke vzdálenosti sídel ohrožení pro obyvatelstvo.
V obou uvedených případech se nepředpokládá vyhlášení krizového stavu
f) složení a úkoly krizového štábu obce s rozšířenou působností Roudnice

nad Labem
1. Členy krizového štábu obce s rozšířenou působností jsou:
a) členové bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,
b) členové stálé pracovní skupiny.
2. Členy stálé pracovní skupiny jsou:
a)
b)
c)
d)

tajemník krizového štábu,
vedoucí stálé pracovní skupiny,
vedoucí odborných skupin,
zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazeni do obecního úřadu obce
s rozšířenou působností,
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e) další zástupci základních složek IZS,
f) externí odborníci, specialisté právnických a fyzických podnikajících osob a další
fyzické osoby, přizvané předsedou krizového štábu na základě skutečné potřeby
a s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.
3. Stálé pracovní skupina krizové štábu ORP má tyto odborné skupiny:
a)
b)
c)
d)
e)

součinnosti a komunikace,
týlového zabezpečení,
analýzy situace a plánování,
nasazení sil a prostředků,
ochrany obyvatelstva.

U krizových štábu obcí postačí, aby s ohledem na místní podmínky byl do každé odborné
skupiny zvolen pouze jeden člen zastupitelstva obce nebo byly některé odborné skupiny
sloučeny.
Úkoly členů krizového štábu obce s rozšířenou působností
1. Předseda krizového štábu:
a) rozhoduje o svolání krizového štábu obce s rozšířenou působností,
b) řídí práci krizového štábu obce s rozšířenou působností.
2. Členové bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností:
a) koordinují v rámci své působnosti činnost složek IZS a zaměstnanců obce
s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
b) podávají předsedovi krizového štábu návrhy na vyhlášení stavu nebezpečí a
stanovení krizových opatření,
c) plní další úkoly na základě rozhodnutí předsedy krizového štábu v rámci své
působnosti.
3. Tajemník krizového štábu:
zastupuje předsedu krizového štábu v jeho nepřítomnosti,
připravuje podklady pro rozhodování předsedy krizového štábu,
řídí činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu,
zabezpečuje součinnost s Krizovým štábem Ústeckého kraje (dále jen „krizový štáb
kraje“),
e) eviduje úkoly, kontroluje jejich plnění a informuje o nich předsedu krizového štábu,
a)
b)
c)
d)

4. Stálá pracovní skupina krizového štábu:
a) vedoucí stálé pracovní skupiny:
 analyzuje vývoj mimořádné události nebo krizové situace a dokumentuje postup
řešení,
 organizuje činnost stálé pracovní skupiny, včetně směnného provozu,
 organizuje v součinnosti se složkami IZS, součinnostními orgány a organizacemi
ochranu obyvatel postiženého území, včetně zajištění jejich zásobování a
humanitární pomoci,
 zajišťuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a
povinnosti poskytovat věcné prostředky,
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plní další úkoly dle pokynů předsedy krizového štábu a požadavků tajemníka
krizového štábu.
b) vedoucí odborných skupin:
 řídí činnost odborných skupin a odpovídají za splnění zadaných úkolů v rámci své
působnosti,
 analyzují vývoj mimořádné události nebo krizové situace dle své působnosti
a dokumentují postup řešení,
 plní další úkoly dle pokynů předsedy krizového štábu a požadavků tajemníka
krizového štábu.
c) zástupci složek IZS, přizvaní externí odborníci a specialisté:
 soustřeďují informace o stavu sil a prostředků své složky, resp. organizace, kterou
v krizovém štábu obce s rozšířenou působností zastupují, vedou celkový přehled
jejich nasazení a rozpracovávají návrhy jejich využití,
 zajišťují plnění úkolů vyplývajících z jednání krizového štábu obce s rozšířenou
působností ve složce, resp. organizaci, kterou zastupují,
 připravují technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům své
složky, resp. organizace, kterou zastupují,
 zástupce HZS Ústeckého kraje zajišťuje zpravidla vzájemnou komunikaci stálé
pracovní skupiny s operačním a informačním střediskem IZS zřízeným u HZS
Ústeckého kraje (dále jen „KOPIS IZS“ a „HZS kraje“),
 plní další úkoly v souladu dle pokynů předsedy krizového štábu a tajemníka
krizového štábu.
5. Stálá pracovní skupina eviduje veškeré informace související s činností krizového štábu
obce s rozšířenou působností, tj. došlé i odeslané písemnosti, faxy, zprávy elektronické
pošty, písemnosti vytvořené a podklady připravené členy krizového štábu, zvukové
záznamy a zápisy ze zasedání apod.

Pracoviště krizového štábu obce s rozšířenou působností
1. Pro zasedání krizového štábu obce s rozšířenou působností se využívá velká zasedací
místnost v budově radnice Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem, pokud
předseda krizového štábu nerozhodne jinak.
2. Pro činnost stálé pracovní skupiny a činnost odborných skupin se využívají vhodné
prostory obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
3. Organizační přípravu a materiální vybavení pracoviště krizového štábu obce s rozšířenou
působností zajišťuje tajemník krizového štábu v součinnosti s odborem tajemníka
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
4. Hotovostní vozidlo s řidičem pro činnost stálé pracovní skupiny vyčleňuje odbor
tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
5. Pokud předseda krizového štábu ORP rozhodne o svolání krizového štábu obce
rozšířenou působností, předurčené prostory, např. u složek IZS nebo spolupracujících
orgánů a organizací, zajišťují organizační a materiální vybavení a technický a obslužný
personál tyto subjekty.
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Krizový plán původně schválen pracovníkem krizového řízení a civilní obrany: Roman
Příhoda dle 12. 1. 2015 a schválen zastupitelstvem dne 26. 1. 2015
Aktualizace nového zastupitelstva provedena dne: 17. 6. 2019

-------------------------------------------------starostka obce Jitka Procházková
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