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Mimořádná událost řešená v režimu IZS 

(není vyhlášen stav nebezpečí popř. jiný krizový stav)) 
 

Postup řešení mimořádné události v kooperaci velitel zásahu – starosta 
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. 

Jedná se převážně o tyto případy vzniku mimořádné události: 

● povodně nebo přívalové deště, krupobití, 

● destrukce (narušení hrází) vodních přehrad a hrází rybníků, vodních nádrží, 

      protipovodňových hrází 

● bouře, větrné smrště, vichřice, tornáda, či blesky, 

● sněhové kalamity, závěje, sněhové vánice, námrazy, náledí, silné mrazy, 

● dlouhotrvající vedra, sucha, 

● epidemie a pandemie, 

● nákazy, 

● výbuchy a požáry, 

● výrony a úniky nebezpečných látek, 

● radiační nehody, radiační havárie, 

● dopravní nehody (silniční, železniční, letecké) 

● poškození, rozrušení, destrukce staveb, 

● přerušení dodávek energií, vody, 

● kontaminace a zamoření půdy, vody, ovzduší. 

Tyto mimořádné události jsou řešeny v rámci bezpečnostního systému České republiky 

hlavními složkami Integrovaného záchranného systému – Hasičským záchranným sborem, 

zdravotnickou záchrannou službou a Policií České republiky, případně i ostatními složkami 

dalšími integrovaného záchranného systému. Za řešení mimořádné události odpovídá 

velitel zásahu. V případě rozsáhlých mimořádných událostí velitel zásahu bude 

vyžadovat součinnost starosty obce. 

 

STAROSTA OBCE  

při provádění záchranných a likvidačních prací: 

· zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, 

· organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností 

  evakuaci osob z ohroženého území obce, 

· organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce. 

· je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 

 V případě potřeby a po dohodě s velitelem zásahu v rámci svých pravomocí se podílí na: 

- Na zajišťování a realizaci opatření ochrany obyvatelstva, 

- Provádění záchranných a likvidačních prací, 

- Na odstraňování následků mimořádné události, 

- Předává veliteli zásahu zjištěné informace, které mohou ovlivnit záchranné a 

likvidační práce a jejich odstraňování 

- Organizuje poskytování informací příbuzným osob, které byly postiženy mimořádnou 

událostí 

 


