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Krizové řízení
Složení krizové komise
Josef Krubner – předseda bezpečnostní rady obce, tel. 607 871 739
Ing. Roman Švagr – zástupce předsedy bezpečnostní rady obce, tel. 724 100 177
Ing. Irena Táborová – člen bezpečnostní rady obce, tel. 732 175 820
Hana Palanová – člen bezpečnostní rady obce, tel. 776 512 994
Jiří Skuhrovec – člen bezpečnostní rady obce, tel. 606 590 104

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva
Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je
předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí
možných kritických situací. Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních
samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě
na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento
zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce

Příprava na krizové situace a jejich řešení
Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší
složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., oIZS.
Základní složkou IZS ve Středočeském kraji je Hasičský záchranný sbor Středočeskéhokraje.
www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx
Další informace na webu:
Krizové řízení: www.krizove-rizeni.cz
Institut ochrany obyvatelstva www.ioolb.cz
Krizový management ČR www.emergency.cz
Hydrometeorologický ústav ČR www.chmi.cz

Základní pojmy – definice


Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,
přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní
prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
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Krizová situace, krizový stav – je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu
ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek
nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného
konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.
Integrovaný záchranný systém (IZS) – se rozumí koordinovaný postup jeho složek
při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci
Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase,
televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a
od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:
 RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize,
místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
 NETELEFONUJTE zbytečně -telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana
majetku.
 UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a
samosprávy.

Mimořádné události a krizové situaci











Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl, stékání vody a zeminy z
polí při přívalových deštích
Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry, výbuchy plynu.
Přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomunikační a informační
sítě
Vichřice, sněhové a námrazové kalamity, sesuvy půdy a svahové pohyby.
Dopravní nehody (silniční doprava, železniční doprava) s kombinovaným účinkem hromadné autohavárie, železniční neštěstí, letecké katastrofy.
Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení
atd.).
Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných zařízení, nehody při přepravě
radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
Smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší.
Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat.
Nedostatek vody a důležitých potravin
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Velké teroristické akce, ozbrojené konflikty, rozsáhlé ohrožení hospodářství a
veřejného pořádku.

Pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na
některé z tísňových čísel








tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo
mince i z automatu)
varujte ostatní ohrožené osoby
chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní
správy
pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu
sledujte hromadné informační prostředky, respektujte a snažte se získávat informace z
oficiálních zdrojů a zbytečně netelefonujte

Důležitá telefonní čísla
Hasičský záchranný sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Tísňová linka 112

