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1. charakteristika organizace krizového řízení

Obsah:

a) obecná část

b) název organizace,která schvaluje \<rizový plán obce a seznam zastupitelŮ obce,

c) základniúkoly starosty a metodika činnosti orgánů obce při mimořádné události,

d) plán vyrozumění a svolávání,

e) schéma vazeb přikomunikaci apředáváni informací v rámci krizového řizeni,

0 plán evakuace obyvatelstva,

g) mimořádná událost,

h) vyhlášení krizového stavu (typy krizových stavů a kdoje vyhlašuje),

D seznam osob, které se podíleli nazpraaoyánikrizového plánu,

2. Základní údaie o obci

a) krizovákarta obce,

b) krizový štáb obce,

c) umístění a adresa krizového štábu na hlavním a záIožnim pracovišti,

d) složení krizového štábu obce,

e) výčet a hodnocení možných krizových rizik, jejich předpokládaný dopad na územi

ORP Roudnice nad Labem,

0 složenía úkoly krizového štábu obce s rozšířenou pŮsobností Roudnice nad Labem.

3. Přílohv

povodňový plán obce (samostatná příloha)a)

a) Obecná část
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Organizace krizového řízenílze rozdělit na organizaci v době bez vyhlášení krizového stavu a

v době po vyhlášení krizového stavu.

KrizovéŤízení v době bez vyhlášení krizového stavu je zabezpečováno prostřednictvím úřadů

s územní působností ( Hasičský zácbratný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice,

Celní ředitelství Ústí nad Labem, Finanční uřad apod.) a orgánů územní samosprávy ( Krajský

úřad Ústeckého kraje, Městský úřad Roudnice nad Labem, ostatní městské a obecní úřady).

Součinnost mez těmito uřady zajišt'uje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen

HZS Ústeckého kraje).

KrizovéŤizenív době po vyhlášení krizového stavu je zabezpečováno prostřednictvím

krizových štábů kraje a obce s rozšířenou působností podle zákona ě.24012000 Sb., § 24b a

ktizové štáby obce podle zákonaě.24012000 Sb. § 21, odst.2, písm. a) a jejich vzájemná

součinnost je určena vztahy podřízeností anaďíízenosti.

b) Název organizace, která schvaluje Krizový plán obce Záluží a seznam zastupitelŮ

obce

Obecní úřad Zá|uží, Zá|uží 13,
Zpracovatelem Krizového plánu obce Záluží (dále jen KP obce) je starosta obce Jaroslav

Svoboda v součinnosti s Městským úřadem Roudnice nad Labem (pracovník krizového Ťizeni

a civilní obrany). Po doporučení pracovníka krizového Ťízení a civilní obrany Města

Roudnice nad Labem se tento KP obce dá k projednánína nejbližším zasedání zastupitelstva

obce Záluží a následně jeho schválením pověří zastupitelstvo obce ZáIuží usnesením starostu

obce k podpisu KP obce Záluží.

Níže jsou uvedení zastupitelé obce Záluží z

starosta - Jaroslav Svoboda
místostarosta - Miroslav Štembera

zastupitel - Jan Husák
zastupitel - Petr Hanuš

zastupitelka - Kamila Perglerová

c) Zák|adní úkoly staros§ a metodika činnosti orgánŮ obce při mimořádné události

jsou vymezené zákonem číslo:
23912000 Sb. o Integrovaném záchranném systému,

24012000 Sb. o krizovém řízení (Krizový zákon),

24112000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stary ( HOPKS),
110/1998 Sb. o bezpečnosti ČRo
a nařuením vlády čís|o 46212000 Sb.
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Zákon čís|o 239 t2000 Sb. o integrova ném záchrann ém systému

§15
(1) orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění

zácbranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva,

(2) obecní úřad při výkonu státní správy zaúřelem v odstavci 1

a) organizuje přípravu obce na mimořádné události,

b) podílí se na prová dění záchtanných a likvidačních prací s integrovaným záchranným

systémem,

c) zajišťuje varováníx, evakuaci** a ukrýí*** osob před hrozícím nebezpeČÍm, Pokud

zvláštní předpi s ne stanoví j inak,

d) hospodaří s materiálem civilní obrany**x*,

I podílí se na nouzovém přežití obyvatel obce{<x*'<{<,

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 zÍizovat zařwení civilní

ochrany. při zíizování těchto zaŤízení a plnění úkolů ochrany obyvatel j sou orgány obce

povinny postupovat podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu.

(4) obecní úřad seznamuje právnické afyzické osoby v obci s charakterem moŽného

ohrožení, s připravenýmt záchrattrtými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.

Zatimto účelem organizuje jejich školení.

(5) obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany oblvatelstva při rozhodování o

umisťování a povolování staveb, změnáchstaveb azměnáchv uŽÍvání staveb,

odstraňování staveb a pŤí rozhodování o povolení a odstraňování terénních Úprav a

zaíizení.

*varování oblvatelstva _sirény v systému ALARM technicky zajišťuje hasičský zácl'ranrtý

sbo1 ale nejsou umístěny ve všech obcích a proto obecní úřad zodpovidá za varování osob

na celém územíobce a zajišťuje varování i dalšími doplňujícími prostředky jako např. místní

rozhlas,kíátké zprávy formou SMS, další sirény apod.,
**evakuace oblvatelstva - (dle vyhlášky ě. 38012002 Sb.) je přemístění osob, zvířat,

předmětů kultumí hodnoty, technického zaŤízení, případně strojŮ a materiálu kzachování

nutné výroby anebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostÍ. Evakuace se

provádí do míst, která zqišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubýování a

stravování, pto zvířataustájení a pro věci uskladnění.

'F{<*ukr}tí oblvatelstva - v období míru se využívá ochranných vlastností budov

s výipováním vhodných prostor, improvizované kry,ty (dříve protiradiaČní Úkryty

budované svépomocíjsou prvotně určeny pro válečný stav,jejich evidencije potřeba

zachovat).
*xx*hospodaření s materiálem civilní ochrany - prostředky inviduální ochrany (PIO), jsou

podle nové koncepce civilní ochrany v míru nevyužitelné a byly staŽeny do centrálních

skladů cŘ Hzs praha, zaváIečného stavu bude poskytována ochrana pouze vybraným

kategoriím (děti do 18 let a osoby ve zdravotních, sociálních a podobnýchzaŤÍzeních a

jejich doprovod, ostatní obyvatelé budou moci ochranné prostředky zakoupit aktuálně a.
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/ za regulovanou cenu), v míru k ochraně využít improvizované prostředky jako jsou pláštěnky,

holinky, navlhčené kapesníky apod.
**{<{<* podílí se na nouzovémpíežití oblvatel obce - náhradní ubYování jako jsou ubytovací

zaŤízení, školy, tělocvičny, sportovní haly, kulturní zaŤízení apod., stravování

(stravovací zařizení,jídelny apod.), zajištěni základních potřeb obyvatelstva -
TEPLO, VODA, oŠ,q.cnNÍ A ZDRAVOTNÍ pBČt.

§16
starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací

a) Zajišt'uje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpeČÍm,

b) organizuje v dohodě s velitelem zásahlnebo starostou obce s rozŠÍřenou pŮsobností ,

evakuaci osob z ohroženého území obce,

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového pŤežití oblvatel obce,

d) je oprávněnvyzvatprávnické aťyzické osoby k poskýnutí osobní nebo věcné pomoci.

Nesmí se zapomenout na tábory, rekreační objekty, nepohyblivéo postiŽené, hluché a

staré občany. V zátopových oblastech je evakuace zakotvena v povodňovém plánu obce.

§20o odst. 6

Starosta obce při výzvě k poskytnutí věcné pomoci postupuje při evidenci poskýnutého

věcného prostředku podle zvláštního právního pŤedpisu. Jde-li o poskýnutí věcné pomoci na

zékladě výzvy velitele zásahu, zaznamenává velitel zásahu tuto skutečnost do dokumentace o

vedení zásahu. Obsah záznamutvoří údaje o osobě, která věcný prostředek poskl'tla,

identifikační údaje tohoto prostředku aídaje o době a účelu využitívyžádaného prostředku.

Zákončíslo24012000 Sb. o krizovém ílzení (Krizový zákon)

§21
(1) Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situacÍ; ostatní orgány se na

této připravenosti podílej í.

(2) Starosta obce dále

a) zaúčelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb jako svůj

pracovní orgán,
b) zajišfuj e zakrízové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách

správního obvodu obce; správní uřady se sídlem nauzemí obce, právnické osoby a

podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,
c) plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností aorgány krizového řízenípÍi

přípravě nakrizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu

obce s rozšířenou působností,
d) odpovídázavyužívání informačních a komunikačních prostředků a pomŮcek krizového

Ťízení určených Ministerstvem vnitra.-5-



(3) V době krizového stavu starosta obce

a)zabezpecujevarováníainformováníosobnacházejícíchsenaúzemíobcepředhrozícím
nebezpečímavyrozuměníorgánůkrizovéhoŤízení,pokudjižtakneučinilhasičský
zácbrattný sbor kraje,

b) naŤ\zujea o.ganizu;e evakuaci osob z ohroženého území obce,

c)organizuječinnostob."',,podmíŇáchnouzovéhopŤeŽitíoblvateistva,
d)zajišťujeorganizacrdalšíchopatřenínezbýnýchprořešeníkrizovésituace.

(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 zatímto

účelem 3*..,r;". ó této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra,

kteqf může rozhodnutí hejtmana zrušit,

§2la
(1)obecníúřaddálezaičelemzajištěnípřipravenostiobcenařešeníkrizovýchsituací
a) organizuje přípravu obce na krizové situace,

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 přechodn ýchzmétách pobýu osob (§39), pro kterou shromažďuje

údaje a píedáváúáaje v ní vedené obecnímu úřadu s rozšířenou působností, v jehož

správním obvodu se nacházi,

d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobl,tu osob za stavu nebezpečí (§39e), pro

kterou shromažďuje údaje apŤedáváúdaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností, v jehož správním obvodu se nacházi,

e) se podílí na zajištění veřejného pořádku,

0 plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na

krizové situace a jejich řešení,

(2) obecní iňad sezÁamuje 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 opatření v podmínkách obce, Je_li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce,

nabyvánaŤízeníobceúčinnostiokamžikemjehovlvěšenínauřednídesceobecníhoúřadu.
Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými , zejménaprostřednictvím

hromadnýchinformačníchprostředkůamístníhorozhlasu.StejnýpostupsepouŽijepři
vyhlašováni zménobsahu již vydaného nařízení obce,

(2) Náklad y vynaiožené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec

z obecního rozpočtu,
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§25 Finanč ní zabezpečení krizových opatření

Finanční zabezpečení krizových opatření naběžný rozpočtový rok se provádí Podle zvláŠtního

právního předpisu. Zatímto účelem

a) ministerstva a jiné ústřední správní uřady v rozpoČtu své kapitoly a kraje a obce ve svých

rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředkŮ potřebný k zajiŠtění

přípravy naktízové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyČleňují

úěelovou rezerv1finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování

jejich následků.

d) Plán vyrozumění a svolávání

Starosta dotčené obce vyrozumí a svolá členy zastupitelstva obce, Pokud dojde k mimořádné

události na katastru obce a zároveňvyrozumí starostu obce s rozŠÍřenou PŮsobnostÍ, do které

obec spadá. Starosta obce s rozšířenou působností dle závažnosti buď povolá krizový Štáb 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 zanéj mŮŽe nahlásit

tajemník krizového štábu.

DIe závažnosti mimořádné události lze požádathejtmana Ústeckého kraje, abY na ěástuzemí

vyhlásil stav nebezpečí. Tento stav je užkrizový stav a mŮŽe trvat pouze 30 dnÍ. Pokud v této

době nelze odstranit krizovou událost, tak potom mtňe hejtman prodlouŽit stav nebezPeČÍ, ale

jen se souhlasem vlády.
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e) schéma vazeb při komunikaci a předávání informací v rámci krizového řizeni

Heitman kraie

Krajský úřad

Obec s rozšířenou působností

Krizový štáb obce s rozšířenou působností

štáb velitele zásahu
veIitelzásahu

Síly a prostředky
Místo zásahu

Stanice Hasičského záchranného sboru kraie

sťarosía obce
Krizový štáb obce

Krajské ředitelství HZS Ústeckého kraje

kraiské operační a informační středisko kopls

Krizový štáb kraje
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/ f) Plán evakuace obyvatelstva

Plán evakuace obyvatelstva máte zaslané jako příkaz starosty ORP č. 6/20l3,jako ,,Způsob
evidence obyvatelstv a za mimoŤádných nebo krizových situací a při vyhlášení krizového
stavu" . Doporučuji se tímto příkazem, kde je ivloženátabulka, jak se má evidence
evakuovaných obyvatel zapisovat a následně hlásit nakrizový štáb ORP Roudnice nad
Labem.

g) mimořádná událost

Je škodlivé působení sil a jevů vlvolaných činností člověka, přírodními vlivy a takéhavárie,
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí avyžadují provedení zácllranrtých
a likvidačních prací, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost a územní celistvost státu,
jeho demokratické základy, chod hospodářství, systém státní správy a samosprávy, zdravi a
život velkého počtu osob, majetek ve velkém rozsahu, kultumí památky, živott:ri prostředí,
přičemž ohrožení lze zabránit a jeho následky odstranit obvyklou činností správních úřadů,
orgánů územní samosprávy, ozbrojených sil, zácluanných 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 viz. výše, pak se vyhlašují krizové stavy

ato:

1) Stav nebezpečí, vyhlašuje hejtman kraje pro celou část kraje a nebo část území, Stav nebezpečí

trvá nejdéle 30. dní od vyhlášení, hejtman se souhlasem vlády může tento stav prodloužit,

2) Nouzový stav, vyhlašuje vláda ČR, nebo předseda vlády, ale toto rozhodnutí musído 24. hodin
potvrdit vláda ČR, nouzový stav trvá nejdéle 30, dnía 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 neníomezená.

a) VáIečný stav vyhlašuje parlament a platí pouze pro celé území státu a jeho doba není omezená.

Prvnítřistavy jsou mírového charakteru a právě se řídí hlavně zákonem č.240/2OOO Sb, U čtvrtého

vá|ečného stavu se už tímto zákonem neřídíme a nastupuje zákon č.222h999 Sb, a jiné.

i) na tomto Krizovém p|ánu obce se podílelistarosta p. Jaroslav Svoboda dotčené obce a pracovník
krizového řízení obce s rozšířenou působností p. Roman Příhoda.
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2.Základní údaie o obci

a)každá obec by měla mít zpracovanou Krizovou kartu, kterou obdržela od pracovníka

krizového íizeni, při kontrolách v součinnosti s HZS se tato karta kontroluje.

b) pokud je v obci zřízenkruoý štáb obce(cožv zátopových oblastech doporučuji), měl by
jeho předseda rozdělit funkce zastupitelům obce. V zátopových oblastech jsou povinny

obce mít zpracovaný, schválený a podepsaný povodňový plánvodoprávním 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 zíizenkrizový štáb, musí mít určené hlavní místo pro činnost krizového

štábu a musí mít i záIožní místo. Toto je zakotveno v příloze č.1.

d) složení krizového štábu určí starosta obce jako předseda krizového štábu. Měli by tam b}t
minimálně tajemník krizového štábu a dva zapisovatelé, kteří by měli bý na hlavním
pracovišti a střídat se po 12 hodinách. Na tomto pracovišti musí b}t zřízeno telefonní číslo,
které se nahlásí nakrizový 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 zasíIat požadavky

obce.

e) Výčet a hodnocení možných krizových rizik, jejich předpokládaný dopad na území
ORP Roudnice nad Labem

Územi správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem bylo
podrobeno analÝze a zhodnocení krizových rizik věetně jejich předpokládaného dopadu na

území oRp v těchto oblastech:

o požál lesního porostu,
o požár v průmyslovém areálu,
o povodně na vodních tocích,
o povodně od přívalových dešťových srážek,
. biologické ohrožení,
. větrné smrště,
o nehody v dopravě,
. úniky nebezpečných chemických látek.

Požár lesního porostu
Souvislé lesní porosty se vyskytujív severní a východní části správního obvodu v prostorech
vymezených obcemiVědomice - Chodouny -Brzánky a Dobříň -Záluži - Hněvice -

Předonín. Příčinou vzniku požáru lesního porostu mohou být přírodní vlivy (blesk,

samovznícení) nebo úmysl.
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nachází areál společnosti ČrPnO a.s. Protože většina zde umístěných zásobníků je
podzemních nebo zasypaných, nelze předpokládat přímé ohroženítěchto objektů ale pouze
omezeníz hlediska provozu areálu.
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 Br), byla pro toto riziko

stanovena zónahavarijního 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 vznikajív 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 opatřeníjsou
rozpracovány v,,Povodňovém plánu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem",
ktený je součástí Krizového plánu ORP (elektronická verze je vložena v části C-4). Za
povodeň je podle zákona číslo 25412001 Sb., považováno vyhlášení 2. stupně povodňové
aktivity (spA) = stav pohotovosti, ktený je v rámci správního obvodu oRp na jednotlivých

vodních tocích dosažen při následujících odečtech stavů vodní hladiny (v závorce uveden 3.

SPA = stav ohrožení):

o 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 přidosažení hodnot dvacetileté povodně a
vyšší na Labi a desetileté povodně a vyšší na Ohři. Od stejných úrovní povodně lze
předpokládat potřebu vyhlášení krizového stavu.
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Rozsah účinků způsobených zvláštní povodní (od Vltavské kaskádY a Nechranic) odPovídá

přibližně úrovni stoleté povodně.

Povodně od přívalových dešťových srážek

přívalové dešťové srážkyjsou 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 dešťovyctr siazer může způsobit lokální zatopeníjakéhokoliv objektu na celém

územísprávního obvodu oRp. zvláště toto nebezpečí hrozí na místech s nepříznivým

reliéfem krajiny. Rizikovým faktorem loká|ní 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

budemalé,nedojdekpotřeběvyhlášeníkrizovéhostavu'

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 zdravotnickéhozabezpečeníobyvatelstva a hustotě míst

chovu hospodářských zvířat lze předpokládat, že nenastane takový rozsah epidemie nebo

epizootie,kterýbyvedlknutnostivyhlášeníkrizovéhostavu.

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 využivána především železniční

t,"t" ei.i" ogo (ústi nad Labem - praha) a silničnítrasy po dálnici D8, ll/608 (Lovosice -
Terezín - Straškov-Vodochody), ll/118 ( Doksany - MŠené-lázně - Slaný) a111246 (Roudnice

nad Labem _ Mělník). výskyt.llnieni 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.
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Úniky nebezpečných chemických !átek

Zdroje úniku nebezpečné chemické látky mohou být rozvody zemního plynu nebo společnost
ČePnO a,s. U vedenízemního 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 bezprostředníokolí místa úniku.

U společnosti ČEPRO a.s. v Hněvicích je zdrojem ohrožení únik automobilových benzinů
v prostoru skladů. Úeinky uniklých benzinů, dané fyzikální a chemické vlastnosti látky,

nepředstavujítaké 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 působnostíjsou:

a) členové bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,

b) členové stálé pracovní skupiny.

2. Čteny stálé pracovní skupiny jsou:

a) tajemník krizového štábu,
b) vedoucístálé pracovní skupiny,
c) vedoucí odborných skupin,

d) zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazeni do obecního úřadu obce
s rozšířenou působností,

e) dalšízástupci základních složek lZS,
f) externí odborníci, specialisté právnických afyzických podnikajících osob a dalšífyzické

osoby, přizvané předsedou krizového štábu na základě skutečné potřeby a s ohledem
na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace,

Úroly 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) koordinujív rámci své působnosti činnost složek lZS azaměstnanců 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.
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3. Tajemník krizového štábu:

a) zastupuje předsedu krizového štábu v jeho nepřítomnosti,

b)připravujepodkladyprorozhodovánípředsedykrizovéhoštábu'
c) řídí činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu,

d) zabezpeěuje součinnost s krizovým štábem ústeckého kraje (dále jen ,,krizový štáb

kraje"),

e) eviduje úko|y, kontroluje jejich plnění a informuje o nich předsedu krizového štábu,

Stálá pracovní skupina krizového štábu:

a) vedoucí stálé pracovní skupiny:

. ana|yzuje vývoj mimořádné události nebo krizové situace a dokumentuje postup

řešení,
. organizuje ěinnost stálé pracovní skupiny, včetně směnného provozu,

. organizuje v součinnosti se složkami lzs, součinnostními orgány a organizacemi

ochranu onv""t"i postiženého území, včetně zajištění jejich zásobování a

humanitární pomoci,

ozajiŠťujeukládáníavyuŽívánípracovní.povinnosti,pracovnívýpomoci
a poviňnosti poskytovat věcné prostředky,

o plní další úkoly dle pokynů předsedy krizového štábu a požadavků tajemníka

krizového štábu.

b) vedoucí odborných skupin;
.řídíěinnostodbornýchskupinaodpovídajízasplněnízadanýchúkoIůvrámcisvé

působnosti,

. analyzujívývoj mimořádné události nebo krizové situace dle své působnosti

a dokumentují postup řešení,

o plní další úkoly dle pokynů předsedy krizového štábu a požadavků tajemníka

krizového štábu.

c)zástupcisloŽeklZS,přizvaníexterníodborníciaspecialisté.
. soustřed,ují informace o stavu sil a prostředků své složky, resp. organizace, kterou

v krizovém štábu obce s rozšířánou působnostízastupují, vedou celkový přehled

jejich nasá z.eni a rozpracovávají návrhy jejich využití,

ozajišťujíplněníúkolůvyplývajícíchzjednáníkrizovéhoštábuobcesrozšířenou
působností ve složce, iesp. organizaci, kterou zastupují,

. připravujítechnickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům své

složky, resp. organizace, kterou zastupují,

o zástupce Hzs ústeckého kraje zališťuje zp.ravid_la vzájemnou komunikaci stálé

pracovní skupiny s operačním a iniormačním střediskem lZS zřízeným u HZS

Usiácr<eno r<iajá (oarb jen ,,KoPlS lZS" a "HZS 
kraje"),

o 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, písemnostivytvořené a podklady připravené členy krizového štábu, zvukové

záznamy azápisy zezasedání apod,

4.
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Pracoviště krizového štábu obce s rozšířenou působností

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.

pro činnost stálé pracovní skupiny a činnost odborných skupin se vyuŽÍvajívhodné
prostory obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

organizační přípravu a materiálnívybavení pracoviště krizového štábu obce s rozšířenou
působnostízajišt'uje tajemník krizového štábu v součinnosti s odborem tajemníka

obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Hotovostnívozidlo s řidičem pro činnost stálé pracovní skupiny vyČleňuje odbor

tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

pokud předseda krizového štábu rozhodne o svolání krizového štábu obce s rozšířenou
působností, předurčené prostory, např. u složek lZS nebo spolupracujících orgánŮ a

organizací, zajišťují organizační a materiálnívybavení a technický a obslužný personál

tyto subjekty.

2,

3.

4.

Doporučuji ke schválení zastupitelstvu obce Záluži.

Pracovník krizového řízení a civilníobrany : Roman Příhoda

Dne. 'bq.Ll§

mĚsrsrÝ úŘao noupNlcl n. L
kan.alář ,}alrl.rty

Romon příhodo
KR|ZOVÁ ŘÍZENÍ
a4 -1^ -"o*

,4/áe ,z" -;r,**--- --
/-' ' L/ ..//"

0BEc zÁLUžl
okres Litoméřlce

Jaroslav svoboda
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