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Čís. Zodpovídá Provádí Spolupracuje

1. starosta

2. starosta pracovník OÚ Obecní úřad

3. starosta pracovník OÚ

4. starosta Krizový tým Obecní úřad

6. starosta Krizový tým

Předchozí opatření:
Hodnocení situace, sledování jejího vývoje, spolupráce s ostatními orgány krizového řízení, havarijními službami, složkami IZS a povodňovými 

orgány

Právní normy:
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v aktuálním znění, § 3, odst. 3 a § 18, odst. 3, písm. b) 

a c) a § 19 odst 1b); nařízení vlády č. 462/2000 Sb.- §12 odst. 1b)

Číslo 

opatření:
Karta krizového opatření

Vyhlášení „stavu nebezpečí"
Nařizuje:

hejtman MSK

Požadovaný cílový stav:
Doručení „Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí“ dotčeným obcím a jeho vyhlášení v hromadných sdělovacích prostředcích, seznámení 

občanů s nastalou situací a dalšími postupy a opatřeními

Síly a prostředky:

Převzetí „Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí“ a zabezpečení vyvěšení na úřední desce, 

Průběžné vyhodnocování vzniklé situace a stanovení opatření k ochraně ohrožených životů, 

zdraví, majetku a životního prostředí

Plnění úkolů daných hejtmanem kraje, spolupráce s KŠ ORP, spolupráce s obcemi a IZS

Svolání Krizového týmu obce

Činnost

Přijetí rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí

Lidské zdroje: Věcné zdroje:

KŠ kraje, orgány kraje, KŠ ORP, orgány ORP, orgány ohrožených 

(zasažených) obcí

Prostředky elektronické komunikace, veřejné sdělovací prostředky, služební vozidla

Postup plnění opatření



Dokumentace 

Plán krizové 

připravenosti

Nařízení 

hejtmana MSK

Plán krizové 

připravenosti

Plán krizové 

připravenosti

Hodnocení situace, sledování jejího vývoje, spolupráce s ostatními orgány krizového řízení, havarijními službami, složkami IZS a povodňovými 

orgány

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v aktuálním znění, § 3, odst. 3 a § 18, odst. 3, písm. b) 

a c) a § 19 odst 1b); nařízení vlády č. 462/2000 Sb.- §12 odst. 1b)

Karta krizového opatření

Nařizuje:

hejtman MSK

Doručení „Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí“ dotčeným obcím a jeho vyhlášení v hromadných sdělovacích prostředcích, seznámení 

občanů s nastalou situací a dalšími postupy a opatřeními

Síly a prostředky:

Věcné zdroje:

Prostředky elektronické komunikace, veřejné sdělovací prostředky, služební vozidla

Postup plnění opatření


