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Na základě zákona č. 128/2000  Sb., o obcích  ze dne 12.4. 2000, 

 

 

 

schvaluji 
 

 

 

Plán připravenosti obce Bludov na řešení mimořádných událostí a krizových situací                      

č.j.: …………… jako základní dokument pro řešení možného ohrožení hospodářského 

a veřejného života obce v důsledku mimořádných událostí nebo krizových situací. 

 

 

 

 

 

 

           Dne ………….   

 

 

 

 

 

                                                                                              …………………………… 

                                                                                                         starosta obce 
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KRIZOVÝ  TÝM  OBCE 
 

 

Krizový tým obce se schází podle potřeby a je svoláván starostou obce (případně 

místostarostou nebo pověřeným pracovníkem obce) při vzniku mimořádné události velkého 

rozsahu nebo v případě vyhlášení krizového stavu na území obce, zejména jsou-li ohroženy 

životy občanů, jejich majetek a je-li nutné zabezpečit evakuaci a nouzové přežití obyvatelstva.  

Zabezpečuje vyhodnocování situace, přijímá opatření k řešení stavu a spolupracuje s orgány 

koordinující záchranné a likvidační práce (Krizový štáb ORP , Integrovaný záchranný 

systém), zabezpečuje odpovídající zázemí postiženým osobám (nouzové přežití), ochranu 

majetku a likvidaci následků mimořádné události nebo krizové situace. 

Krizový tým obce na základě zpracované dokumentace, předkládá  podklady pro 

rozhodovací činnost starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

 

Krizový tým obce 

  

Po

ř. 

čís. 

Funkce v 

organizaci 

Jméno a 

příjmení 

Pracoviště Bydliště 

Adresa Spojení Adresa Spojení 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

 

 

 

1.  VYROZUMĚNÍ O MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 

Při zjištění vzniku mimořádné události (po převzetí zprávy o jejím vzniku a podle možností 

po ověření zprávy) se vyrozumí podle charakteru a rozsahu MU: 
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Krizový tým obce– viz tabulka „Krizový tým obce“        strana 4 

1. Jednotka SDH obce (dobrovolní hasiči) 

Jméno a příjmení 

Kontakty pro vyhlášení poplachu jednotce SDH obce 

Mobil 
Pevná 

linka 
Adresa Poznámka 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2. Krizový štáb ORP Šumperk  (starosta ORP Šumperk posoudí zda svolá KŠ ORP 

a případně požádá hejtmana o vyhlášení SN) 

Jméno a příjmení 
Kontakty 

funkce Mobil Pevná linka  

Mgr. ZdeněkBrož starosta 602794630 583388504  

Ing. Jiří Skrbek tajemník KŠ ORP 606702272 583388508  

3. Územní odbor Hasičského záchranného sboru Šumperk 

Jméno a příjmení 
Kontakty 

funkce Mobil Pevná linka  

Plk.Ing. Martin Žaitlik ředitel 602794666 950787020  

Mjr. Ing. Karel Ondruch Velitel stanice Šumperk 607908775 950785097  

Mjr. Bc. Petra Rýznarová Krizové řízení  950785057  

    5.  Zajištění krizových opatření obce     §21,odst,2,píms.b) a §22 zák.č.240/2000 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                              

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, 

nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. 

VIZ ODDÍL D – karty krizových opatření D-1 až D-11 
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2.  ZPŮSOB VAROVÁNÍ  A TÍSŇOVÉHO INFORMOVÁNÍ 

OBYVATELSTVA 
 

Varování je souhrn technických a organizačních opatření  zabezpečující včasné upozornění 

na nastalou mimořádnou událost (krizovou situaci) pomocí veřejného vyhlášení varovného  

signálu. Signál  může být vyhlášen opakovaně 3 krát po tři minutových pauzách.               

 

Na území České republiky je zaveden jeden varovný signál  „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. 

 

 

Grafické znázornění varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

 

 

 

 

Varování obyvatelstva lze provést 

a) Spuštěním poplachové sirény (sirén) tlačítkem lokálního ovládání signálem 

„ VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA “ 

 

Přehled sirén na území obce 

 

Druh sirény Umístění sirény 
Majitel objektu / 

kontakt 

Umístění tlačítka 

lokálního ovládaní 

Dálkové 

ovládání 

ano/ne 

     

     

     

 

 

b)  Vyžádáním spuštění sirény ovládané dálkovým ovládáním JSVV u KOPIS  IZS  

 

Přehled spojení na vyrozumívací centra varování 

 

Organizace Kontakt-operační středisko 

KOPIS Olomouc 150 nebo 112 

  

 

Kolísavý tón  - rotační siréna Kolísavý tón  - elektronická siréna 
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c)  Varování obyvatelstva lze provést  obecním rozhlasem, megafony, spojkami  

 

Přehled náhradních prostředků varování obyvatel 

 

Náhradní prostředek varování Vykonavatel 

Druh Umístění 
Jméno a 

příjmení 
Funkce Kontakt 

     

     

 

 

 

Tísňové informování obyvatelstva 

Přednostní telefonické nebo kontaktní varování – školy, sociální objekty, trvale 

zdravotně postižení občané 

Škola/sociální objekt/ 

zdravotně postižená osoba 

Kontakty 

Mobil 
Pevná 

linka 

Adresa 

 

Základní škola K.Žerotína 733717419 583238243 Nová Dědina 368,Bludov 

Základní škola a MŠ -Lázně 774026323 583284804 Lázeňská 572, Bludov 

Mateřská škola Bludov 776112938 583238776 Polní 502, Bludov 

Lázně Bludov 
602302554 

602543798 
583301211 Lázeňksá 572, Bludov 

Penzion pro důchodce  583238312 Lázeňská 359, Bludov 

    

    

    

    

 

 

 

Po zaznění varovného signálu následuje tísňová informace, ze které se obyvatelé obce 

dozvědí, co se stalo, kde se to stalo, jaké nebezpečí hrozí, co mají obyvatelé obce učinit 

k ochraně svého zdraví, zvířat, resp.majetku. Informace jsou předávány především cestou 

pokynů zasahujících složek IZS v místě mimořádné události (krizové situace), koncovými 

prvky varování, obecním rozhlasem, megafony, spojkami a případně pomocí hromadných 

sdělovacích prostředků. 

Pominou-li důvody ohrožení, musí být občané o tomto informováni hromadnými sdělovacími 

prostředky (rozhlas, TV) nebo využitím obecního rozhlasu či elektronických sirén spuštěním 

verbální informace „Konec poplachu“, případně další upřesňující informace. 
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Využitelné hromadné sdělovací prostředky ( prostřednictvím hejtmana kraje) 

 

Sdělovací 

prostředek 

Frekvence 

vysílání 

Adresa Využitelné 

hromadné 
Kontakt 

Smlouva 

ano/ne 

Český rozhlas 92.8 Horní nám.21,Olomouc 585100111,727902520 ne 

Frekvence 1 91.0-104.3 Venzigova 4, Praha 2 257001111 ne 

 

 

 

 

Pokyny pro obyvatelstvo v případě „když zazní siréna“ 

 

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud se zjevně nejedná o povodně. 

 

1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE 

 

Vyhledejte úkryt v nejbližší budově, pokud možno v nejvyšším patře a místnosti odvrácené 

od zdroje ohrožení. Vhodnou budovou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, 

veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, 

zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově. 

 

2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA 

 

Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností 

signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru 

snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření. 

 

 

3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI 

 

Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat 

dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V 

případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto 

informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami. 

 

Texty tísňových informací pro obyvatelstvo dle typu mimořádné události  

Příloha č 2 

 
 

 

3. UKRYTÍ A INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA 
 

Ukrytí je velmi účinným opatřením k ochraně obyvatelstva a jeho význam při mimořádných 

událostech v době míru spočívá zejména v ochraně před účinky chemických a radioaktivních 

látek a proti tlakové vlně možných výbuchů. K tomuto účelu jsou využívány především 

improvizované úkryty s využitím přirozených vlastností staveb, uzavřením a utěsněním oken, 

dveří, vypnutím ventilace apod. 
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Improvizovaným úkrytem (IÚ) může být  např. rodinný dům, byt v panelovém domě, 

kancelář, prodejna a všechna další místa, kde lze vyjmenovaná opatření uskutečnit. 

 

 

Rady pro výběr prostor k ukrytí 

 úkrytový prostor volíme především v podzemních místnostech zcela zapuštěných nebo 

částečně zapuštěných budov pod úrovni terénu s vícepatrovou nádstavbou, 

 vhodné jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové), masivní stavby zděné 

(cihelné nebo kamenné) s velkou únosností stropních konstrukcí v suterénech, 

 vhodné jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, umístěním okolní zástavby 

a konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení, skýtají dobré podmínky pro 

opuštění a dávají předpoklady hospodárného řešení úprav, 

 při výběru je nutno přihlédnout k účelu stavby (suterénu),  k zachovalosti stavby, kvalitě 

zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu u starších zděných staveb. Vhodné jsou 

stavby vícetraktové s umístěním IÚ ve středním traktu,  

 zřizování úkrytů v budovách se složitým a rozsáhlým instalačním zařízením je obtížné. 

Pokud prochází úkrytovými prostory instalační zařízení, je nutné, aby bylo pro včasné 

odstavení opatřeno uzávěry. 

 nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál, méně vhodné jsou stavby 

přízemní nebo jednopatrové, 

 umístění IÚ ve sklepě se volí tak, aby byl přístupný přímo nebo nejkratší přímou cestou ze 

schodišťového prostoru 

 celkové umístění IÚ v budově je nejvhodnější ve středním traktu, jsou-li budovy alespoň 

trojtraktové. Nevýhodou je, že střední trakt bývá poměrně úzký (max. 3,00 m). Tento trakt 

může však být kombinován podle situace s vedlejším traktem. Je vhodné, když mezi vnější 

zdí a obvodovou zdí IÚ budovy zůstane volný prostor. 

 

 

Zásady při ukrývaní v improvizovaných úkrytech 

 ukrývané osoby se řídí pokyny vysílanými sdělovacími prostředky. Do improvizovaného 

úkrytu lze vzít evakuační zavazadlo 

 v případě výskytu nebezpečných látek se vypíná klimatizace nebo mírové větrání, utěsní se 

všechny otvory a použijí se prostředky individuální ochrany nebo improvizované 

prostředky individuální ochrany,  

 při dokonalém utěsnění ochranného prostoru IÚ, ve kterém není zařízení  pro dodávku 

vzduchu, lze setrvat pouze omezenou dobu závislou na objemu vnitřního prostoru  úkrytu 

a na počtu ukrývaných osob. (Pozor! Hrozí nebezpečí otravy vydýchaným oxidem 

uhličitým),  

 v úkrytovém prostoru se nesmí během ochranného provozu kouřit,  

 v úkrytu se osoba chová ohleduplně, nehlučí, respektují se kolektivní zájmy, nevyvolávají 

se spory. Je nutno si uvědomit, že jde o mimořádnou situaci, kdy nouzové podmínky 

kladou na člověka zvýšené fyzické a psychické nároky. 
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Individuální ochrana 

K bezprostřední ochraně před účinky chemických a radioaktivních látek lze použít   

prostředky individuální ochrany sloužící k ochraně dýchacích cest a povrchu těla před účinky 

toxických látek. Tyto prostředky zahrnují ochranné masky pro dospělé obyvatelstvo a děti, 

dětské ochranné vaky a kazajky, ochranné roušky, zdravotnické prostředky jednotlivce 

a osobní diagnostické dozimetry. Prioritně se prostředků individuální ochrany zajišťují pro: 

 

 děti a mládež do 18 let, respektive do ukončení úplného středního vzdělání nebo 

úplného středního odborného vzdělání v souvislém denním studiu a pro jejich 

doprovod, 

 osoby umístěné ve zdravotnických, sociálních nebo obdobných zařízeních všech typů 

včetně obslužného personálu. 

 

Ochrana jednotlivce se realizuje v první řadě použitím improvizovaných prostředků 

individuální ochrany. Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných 

oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné 

chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla (každý občan si připravuje pro svou potřebu 

a pro potřebu svých blízkých svépomocí z dostupných  prostředků).  Při použití této ochrany 

je třeba dbát následujících zásad: 

 

   celý povrch těla musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté, 

   všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit, 

   výhodné je použít vrchní oděv z omyvatelného materiálu. 

 

K dosažení vyšších ochranných účinků se doporučuje kombinovat více ochranných 

prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách. 

 

 

 

 

Prostředky improvizované ochrany a způsob použití 

 

1. Ochrana hlavy 

K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci 

kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické, 

lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty. 

 

 

2. Ochrana dýchacích cest, obličeje a očí 

Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se zde o kombinaci 

ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat 

ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest.  
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Nejvhodnějším způsobem ochrany dýchacích cest je: 

          

a)  překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, namočeným  

ve vodě nebo také je ho pro zvýšení ochranného účinku možné navlhčit  roztokem  

                         octu nebo kyseliny citrónové (100 g / 1 litr) k ochraně proti čpavku  

                           (nebo tekutin tyto látku obsahující – limonáda, džus atd.) 

                         jedlé sody (50 g / 1 litr)  k ochraně proti chlóru, oxidu siřičitého apod. 

       b)   převázání šátkem nebo šálou a upevnění v zátylku 

 

K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného 

typu (potápěčské, plavecké, lyžařské a motocyklové, u kterých je nutné přelepit větrací 

průduchy lepicí páskou). V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým 

způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením 

tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí. 

 

 

3. Ochrana trupu 

Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší 

počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany. K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující druhy 

oděvů: 

 dlouhé zimní kabáty 

 bundy 

 kalhoty 

 kombinézy 

 šusťákové sportovní soupravy 

 

Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze 

k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit 

v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu 

je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo 

plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené 

tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, 

můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme 

se do ní. 

 

 

4. Ochrana rukou a nohou 

 

Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek 

je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí 

a částečně i  předloktí. Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny 

nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi 

rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem 

apod. Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby 

byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami. 

Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky nebo kožené 

vysoké boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo 
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nechráněné místo.Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo 

řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes boty, ovineme nechráněné místo kusem látky, 

šátkem apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek. 

 

 

 

 

4. EVAKUACE  OBYVATELSTVA 
 

 

Evakuace obyvatelstva je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, 

hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí 

priority z ohroženého prostoru na bezpečné území. Je vyhlašována v případech, kdy již nelze 

zabezpečit  ochranu obyvatelstva v ohroženém prostoru běžnými ochrannými prostředky proti 

nastalé mimořádné události nebo krizové situaci.  

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro 

evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 

uskladnění. Vždy se evakuace provádí směrem od místa vzniku mimořádné události proti 

větru. Nejdůležitější prvotní informací je zjištění typu mimořádnou události a jejího rozsahu 

(zda uniká látka a jaká látka, radiační havárie a v jakém rozsahu apod.). 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí 

s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo 

budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. 

 

 

 

Přednostně se plánuje evakuace pro skupiny obyvatelstva : 

 děti do 15 let 

 pacienti ve zdravotnických zařízeních 

 osoby umístěné v sociálních zařízeních 

 osoby zdravotně postižené 

 doprovod osob uvedených skupin 

 

 

Místa shromažďování Základní škola, Kulturní dům apod. 

Evakuační trasa(hlavní tahy obcí)  

Způsob přesunu evakuovaných  

Přijímací středisko a evidence Obecní úřad 

Zdravotnické zabezpečení Český červený kříž 

Regulace dopravy, bezpečnost Policie české republiky 
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Seznam zdravotně postižených obyvatel 

Jméno a příjmení Adresa bydliště Kontakt Zdravotní postižení 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Co dělat, když nastane evakuace 

 

1. Dodržujte pokyny správních úřadů, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo 

zajišťují evakuaci. 

2. Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.  

3. Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo 

a dostavte se na určené místo 

 

 

1. EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO 

 

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné 

situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní 

taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Doporučená hmotnost 25 kg 

pro dospělého, 10 až 15 kg  pro dítě. 

 

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:  

 Osobní doklady (občanský průkaz, pas, rodný list, řidičský průkaz, technické 

osvědčení motorového vozidla, průkaz pojištěnce apod., včetně dokladů rodinných 

příslušníků), psací potřeby a dopisní obálky se známkami;  

 Léky a zdravotní pomůcky (osobní léky, obvazy), příp. brýle ke čtení;  

 Cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, pojišťovací smlouvy, platební a 

sporožirové karty apod.);  

 Sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka);  

 Prostředky osobní hygieny;  

 Spací pytel (přikrývky), karimatku nebo nafukovací lehátko;  

 Jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy;  

 Základní (trvanlivé) potraviny na 2-3 dny, včetně nápojů;  

 Kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky, zapalovač, zápalky;  
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 Doporučuje se přenosný rozhlasový přijímač + náhradní baterie, píšťalka, předměty 

pro vyplnění dlouhé chvíle (např. stolní společenská hra, knížka).  

 Pro případ evakuace osoby s jejím domácím zvířetem: Zdravotní průkaz domácího 

zvířete.  

 

2. ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ  BYTU  NEBO  RODINNÉHO  DOMU 

 Uhaste otevřený oheň v topidlech.  

 Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).  

 Uzavřete přívod vody a plynu.  

 Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.  

 Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou. 

 Kočky a psy si vezměte s sebou. Zvířata, která není možno evakuovat uvolněte.  

 Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je 

předzásobte vodou a potravou.  

 Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační 

středisko. 

 

 

Úkoly krizového týmu obce při realizaci evakuace 

 předat rozhodnutí k evakuaci organizátorům, přednostně na dotčené předškolní, 

školská,  zdravotnická a sociální zařízení a dále na ostatní subjekty v obci, 

 vydat opakovaně pokyny k přípravě evakuace, 

 vést evidenci evakuovaných osob, 

 mít přehled o osobách, které zůstanou v evakuovaném prostoru, zabezpečit ukrytí, 

stravování, včasné vystřídání, hygienickou očistu a zdravotní vyšetření, 

 organizovat regulaci dopravních prostředků k provedení evakuace, 

 zajistit pomoc imobilním osobám a školským zařízením, 

 postarat se o děti bez dozoru, 

 postarat se o starší osoby  nebo tělesně postižené,  

 dětem dát do kapsy lístek s osobními údaji, 

 organizovat pořádkovou službu při nastupování, určit vedoucí autobusů, 

 mít přehled o samovolné evakuaci, 

 zajistit sběr údajů a vyhodnocení hlášení o postupu evakuace, 

 organizovat kontrolu opuštěného prostoru, úplnost provedení evakuace včetně 

nemocných a dětí bez dozoru, uzavření bytů a budov, evidence, ukrytí a zabezpečení 

osob ponechaných v prostoru (spojení), označení a přehled míst s ponechanými 

domácími zvířaty, 

 v příjmové obci spolupracovat s obecním úřadem při evidenci obyvatel, 

 o plněných opatřeních průběžně informovat  Krizový štáb ORP Šumperk. 
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5. ZABEZPEČENÍ  NOUZOVÉHO  PŘEŽITÍ  OBYVATELSTVA 
 

Opatření nouzového přežití obyvatelstva zahrnuje plánování, organizování 

a zabezpečení nouzové ubytování, nouzové zásobování základními potravinami, nouzové 

zdroje pitné vody a zásobování pitnou vodou, základní služby obyvatelstvu, nouzové dodávky 

energií a humanitární pomoc. 

Nouzové ubytování 

Objekt / Adresa Kapacita Kontakt 
Smlouva 

ano/ne 

Základní  škola K.Ž.,Nová Dědina368,Bludov 200 583238243,733717419  

    

 

Nouzové stravování (vyvařovací a stravovací kapacity) 
 

Provozovna / Adresa 
Kapacita 

Kontakt 
Smlouva 

ano/ne 
stravování 

ZŠ-K.Ž,-jídelna, N.Dědina368,Bludov 250 583033625,739821024  

    

Nouzové zdroje  pitné vody a zásobování pitnou vodou 

Místo / Zdroj / Subjekt Množství Kontakt 
Smlouva 

ano/ne 

Moravská vodárenská,Tovární 41,Olomouc  840668668,585536111  

Šumperská vodohosp.spol.Jílová 6,Šumperk  583317111,583317202  

Kaufland, Vítězná 2886/6, Šumperk balená 800165894, 583224202  

Lídl, M.R. Štefánika 2991/30,Šumperk balená 800115435  

Penny Market, Fialova 2974/18,Šumperk balená 800202220  

Nouzové  základní služby  obyvatelstvu 

Zdravotnické zabezpečení 

Zařízení / Adresa Kontakt 
Smlouva 

ano/ne 

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6,Olomouc 588441111  

Nemocnice Šumperk, Nerudova 41, Šumperk 583331111,583334105  

Přehled o zabezpečení hygienických potřeb 

Místo / Zdroj Množství Kontakt 
Smlouva 

ano/ne 

Kaufland, Vítězná 2886/6, Šumperk  800165894,583224202  

Lídl, M.R. Štefánika 2991/30,Šumperk  800115435  

Penny Market, Fialova 2974/18,Šumperk  800202220  

Hyper. Albert, Vřesova 2908/11,Šumperk  800402402  

DM drogerie,Hl. třída 288/10,Šumperk  583211325  

Drogerie Teta,Gen.Svobody 20/4,Šumperk  734176380  
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Přehled o zabezpečení šatstva a obuvi 

Místo / Zdroj Kontakt 
Smlouva 

ano/ne 

Oblastní ČČK Olomouc, Sokolská 32,Olomouc 585222965,723664321(ředitelka)  

Diakonie,Petrov n.D.203-působnost Ol.kraj 583237176,736627699  

Armáda spásy,Vikýřovická 1495,Šumperk 737215438,583224634  

Přehled o prádelnách a čistírnách 

Provozovna / Adresa Kontakt 
Smlouva 

ano/ne 

Prádelna Roman Sova, K Pešti 36, Loštice 605054536  

Čistírna oděvů, Gen. Svobody 40/10, Šumperk 583213405  

Psychologická a duchovní pomoc, pohřební služby 

Organizace / Adresa Kontakt 

PhDr. Svatopluk Morávek, Radniční 231/4, Šumperk 775932381 

PhDr. Ivana Petrželová, Slovanská 260/1, Šumperk 583223502 

PhDr. Marie Totínová, M.R. Štefánika 967/3, Šumperk 583311320 

Moravská pohřební služba s.r.o., Nerudova 659/18 583212851 

Pohřební služba Requiem, Bří. Čapků 2876/29, Šumperk 587407467 

 

Charita 

Organizace / Adresa Kontakt 

Oblastní ČČK Olomouc, Sokolská 32,Olomouc 585222965,723664321(ředitelka) 

Diakonie,Petrov n.D.203-působnost Ol.kraj 583237176,736627699 

Armáda spásy,Vikýřovická 1495,Šumperk 737215438,583224634 

 

Sociální služby  

Organizace / Adresa Kontakt 

Oblastní ČČK Olomouc, Sokolská 32,Olomouc 585222965,723664321(ředitelka) 

Diakonie,Petrov n.D.203-působnost Ol.kraj 583237176,736627699 

Armáda spásy,Vikýřovická 1495,Šumperk 737215438,583224634 

 

Nouzové dodávky energií 

Druh energie Dodavatel / Zdroj Výkon Kontakt 

elektrická energie 
   

   

zemní plyn 
   

   

 nafta/benzín 
   

   

propan-butan 
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6.  SÍLY A PROSTŘEDKY 
 

Ke splnění úkolů vyplývající pro starostu města a městský úřad při přípravě na mimořádné 

události a při provádění záchranných a likvidačních prací a při přípravě na krizové situace 

jsou využívány síly a prostředky: 

 základních složek IZS  (hasiči, dobrovolní hasiči, zdravotnická záchr. sužba, PČR)  

 ostatních složek IZS  ( občanská sdružení, obecní policie, armáda) 

 vytipované právnické nebo podnikající fyzické osoby 

Nasazení sil a prostředků k likvidaci následků mimořádné události vyžaduje velitel zásahu, 

hejtman, starosta obce s rozšířenou působností, případně starosta obce, prostřednictvím 

operačního a informačního střediska HZS kraje. 

Přehled sil a prostředků  pro zdolávání MU a KS          

        Organizace / 

Adresa 
Využitelné síly a prostředky Kontakt 

Smlouva 

ano/ne 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

PŘÍLOHY PLÁNU PŘIPRAVENOSTI  MĚSTA 
 

 

1.   Povodňový plán města (je-li zpracován) 

2.   Texty tísňových informací pro obyvatelstvo   (pouze na CD a hypertextu) 

3.   Zpracované web stránky  – „Ochrana obyvatel“ ( pouze na CD a hypertextu) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah%20relací%20pro%20obyvatelstvo.doc
Obsah%20relací%20pro%20obyvatelstvo.doc
web_ochrana%20obyvatel/WEB%20OBEC.docx
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