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Předchozí opatření:

Čís. Zodpovídá Provádí Spolupracuje

1

starosta obecní úřad, Krizový 

tým

ORP

2
starosta obecní úřad Krizový tým

3
starosta Krizový tým obecní úřad

4 starosta ČČK

5
starosta obecní úřad

6
starosta obecní úřad

7

starosta Krizový tým,     obecní 

úřad

Číslo 

opatření:
Karta krizového opatření

Nařízení evakuace obyvatelstva
Nařizuje

hejtman

Právní normy: Zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  (krizový zákon), § 14 odst. 4 písm. g), § 18 odst. 3 pís. b) až d), § 19, odst. 1, písm. d) a § 21 

odst. 3 písm b).

Svolání pověřených osob k realizaci evakuace obyvatelstva

Vyhlášení „ Stavu nebezpečí“

Požadovaný cílový stav: Vyhlášení nařízení evakuace obyvatelstva a její realizace

Síly a prostředky:

Lidské zdroje: Věcné zdroje:

 SPS KŠ ORP, pracovníci obcí a MČ Prostředky elektronické komunikace, sirény, obecní rozhlas, prostředky k evakuaci, 

osobní automobily k doručení nařízení, autobusy DPMO, Evakuační středisko 

Postup plnění opatření

Činnost

Požadavek starosty na evakuaci většího množství ohroženého obyvatelstva

Zahájení činosti pro přesun postižených občanů do Evakuačního střediska a 

místa nouzového přežití

Zahájení činnosti pro aktivaci "Evakuačního střediska"

Aktivace ČCK, pokud v obci existuje, k zahájení činnosti v rámci odbornosti

Přijetí " Nařízení evakuace obyvatelstva" od ORP nebo Kraje MSK

Vyhlášení evakuace v obci v souladu s " Nařízením evakuace obyvatelstva" a 

jeho zveřejnění na úřední desce obce



Obdobná opatření budou realizována i při vyhlášení "nouzového stavu" nebo "stavu ohrožení státu" v rozsahu nařízení, vydaného příslušným 

oprávněným orgánem (vláda nebo parlament)



Dokumentace 

Žádost o pomoc

Plán krizové 

připravenosti obce

Plán krizové 

připravenosti obce

formulář

formulář

Plán krizové 

připravenosti obce

Karta krizového opatření

Nařizuje

hejtman

Zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  (krizový zákon), § 14 odst. 4 písm. g), § 18 odst. 3 pís. b) až d), § 19, odst. 1, písm. d) a § 21 

odst. 3 písm b).

Vyhlášení „ Stavu nebezpečí“

Vyhlášení nařízení evakuace obyvatelstva a její realizace

Síly a prostředky:

Věcné zdroje:

Prostředky elektronické komunikace, sirény, obecní rozhlas, prostředky k evakuaci, 

osobní automobily k doručení nařízení, autobusy DPMO, Evakuační středisko 

Postup plnění opatření



Obdobná opatření budou realizována i při vyhlášení "nouzového stavu" nebo "stavu ohrožení státu" v rozsahu nařízení, vydaného příslušným 

oprávněným orgánem (vláda nebo parlament)


