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Zkratky
AČR

Armáda České republiky

ORP

Obec s rozšířenou působností

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

OÚ

Obecní úřad

FO

Fyzická osoba

PČR

Policie České republiky

HPK

Havarijní plán Plzeňského kraje

PO

Podnikající osoba

HZS

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

POÚ

Pověřený obecní úřad

IZS

Integrovaný záchranný systém

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

JSDI

Jednotný systém dopravní informací

SIVS

Systém integrované výstražné služby

JSSV

SSHR

Správa státních hmotných rezerv

SÚS

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

KOPIS

Jednotný systém varování a vyrozumění
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni
Krajské operační a informační středisko

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty

KPK

Krizový plán Plzeňského kraje

ÚKŠ

Ústřední krizový štáb

KS

Krizová situace

ZZS

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

KŠ PK

Krizový štáb Plzeňského kraje

KÚ PK

MF

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Plzeňský kraj
Ministerstvo financí

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MV

Ministerstvo vnitra

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

KHS

KVS
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A. POPIS KRIZOVÉ SITUACE
1. Charakteristika krizové situace
Vítr patří mezi nejproměnlivější meteorologické prvky. Charakteristiky větru – rychlost a směr se v síti ČHMÚ zpravidla měří ve výšce
10 m nad povrchem.
Specifickým projevem větru je nárazovost. Náraz větru je charakteristika, která odpovídá krátkodobému zvýšení rychlosti větru,
popř. odklonu větru od trvalejšího směru. Vyšší hodnoty nárazů větru se mohou vyskytnout při přechodu studených front v silném
proudění západních směrů v chladné polovině roku, v létě při bouřkách. Rozsáhlé škody působí opakující se nárazy větru
o mimořádně vysokých rychlostech.
Rychlost větru je předpovídána denně na základě aktuální synoptické situace a jejím předpokládaném vývoji. Předpověď směru
a rychlosti větru je součástí předpovědí počasí pro ČR (na 5 dní dopředu) a pro jednotlivé kraje ČR (na dnešek + 3 dny dopředu).
V případě předpokladu překročení stanovených limitů nárazů větru podle SIVS, jsou na silný vítr vydávány výstrahy SIVS.

Krizová situace může být vyhlášena za předpokladu, že rychlost větru bude v nárazech vyšší než 30 m/s nebo při vysoké
nárazovosti vyšší než 25 m/s a jeho dopady komplikují funkčnost subjektů kritické infrastruktury a při nepříznivé
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předpovědi počasí, kdy řešení této situace přesahuje aktuální možnost kraje.

2. Předpokládaný územní a časový rozsah působení
V souvislosti s postupem hlubokých tlakových níží extrémní vítr postihuje současně více zemí najednou v průběhu až několika dnů
a vyskytuje se na celém nebo na většině území ČR v trvání několika desítek minut až několika hodin. V souvislosti s bouřkami se
extrémní vítr vyskytuje zpravidla lokálně a postihuje určitou část území ČR.
Četnost výskytu silného větru s extrémními nárazy zasahujícího podstatnou část Plzeňského kraje s dopady nejen na životní
prostředí, ale i na lidské životy, je průměrně jednou za 5 až 10 let. Vzhledem k probíhající změně klimatu je nutné počítat s tím,
že závažnost dopadů a frekvence extrémního větru bude stoupat.

3. Možné příčiny vzniku, indikátory vzniku a rozvoje
Nejčastěji se extrémní vítr vyskytuje v souvislosti s rychlým postupem studených front v hlubokých tlakových nížích z Atlantiku přes
západní a střední Evropu k východu (Kyrill, Emma).
Indikátor vzniku a rozvoje
Indikátorem vzniku dané situace je výskyt extrémně silného větru na většině území kraje.

4. Popis skutečností nasvědčujících, že danou situaci není možné zvládnout běžnou činností
- závažné poškození a narušení funkčnosti kritické infrastruktury (zejména elektrické rozvodné sítě),
- v době vzniku a průběhu krizové situace Extrémní vítr dochází k devastaci území, zvýšeným ekonomickým nákladům, ohrožení
zdraví obyvatelstva i ztrátám na životech, což způsobuje rozvrácení normálního chodu života na zasaženém území,
- rozsáhlé poškození lesních porostů, budov,
- závažné poškození dopravní infrastruktury – závěje, pády stromů (kolejová doprava, silnice),
- nutnost vyhlášení regulace v dopravě v důsledku snížené viditelnosti,
- nutnost omezení pohybu osob ve volné krajině,
- zásadní zhoršení kvality ovzduší v důsledku přítomnosti pevných částic,
- aktuální nedostatek množství sil a prostředků IZS pro řešení nastalých událostí (v letním období při výskytu dlouhodobého sucha
a extrémně vysokých teplot, v zimním období v důsledku vydatných sněhových srážek, náledí apod.).
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5. Předpokládané sekundární události
Vznik další krizové situace:
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu (rozsáhlé výpadky v energetice),
Další problémy, které situaci komplikuji:
- v zimním období intenzivní sněžení nebo výskyt sněhové pokrývky – riziko vzniku sněhových jazyků a závějí,
- v letním období spolupůsobení vysokých teplot vzduchu a dlouhodobého sucha - nebezpečí šíření požárů,
- v letním období možnost výskytu bouřek a s tím vydatných srážek a přívalových povodní.

6. Následky krizové situace
Dopady společenské:
narušení dopravních systémů,
škody na objektech, které jsou kulturní památkou, a/nebo v objektech, kde jsou umístěny předměty vysoké kulturní hodnoty,
ohrožení funkčnosti (popř. stability) vodních děl,
vznik psychické újmy u osob vyskytujících se v zasažených oblastech,
znečištění ovzduší v případě rozšíření požárů na velké území.
Dopady na životy a zdraví osob:
nebezpečí úrazů a ohrožení životů větrem uvolněnými předměty (např. zlomenými větvemi nebo vyvrácenými stromy, krytinami
střech staveb, pohybem konstrukcí nebo jejich součástí),
zhoršení dohlednosti s následným zvýšením dopravních nehod v důsledku prašných nebo sněhových bouří,
respirační problémy způsobené zvýšením obsahu prachových částic v ovzduší.
Dopady na životní prostředí:
rozsáhlá poškození stromů a lesních porostů (zejména výskyt rozsáhlých polomů a vývratů),
poškození lesních ekosystémů,
zanášení vodotečí větrem transportovanými částicemi, zhoršení průtočnosti např. v důsledku popadaných stromů nebo sesuvů
půdy,
poškození půdy větrnou erozí,
šíření přírodních požárů.
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6. Následky krizové situace
Dopady ekonomické:
- ztráty způsobené narušením funkčnosti kritické infrastruktury (zejména destrukce rozvodných, telekomunikačních
a informačních sítí),
- v dopravě (např. škody po pádu větví nebo stromů),
- škody na lesních porostech a zemědělských kulturách a jejich příslušenství,
- škody na hospodářských zvířatech a volně žijící zvěři,
- škody na větrem zasaženém majetku, zejména budovách,
- škody subjektů, ve kterých v důsledku extrémního větru byl narušen jejich provoz/výroba.
Dopady mezinárodní:
komplikace v energetice,
narušení telekomunikačních a informačních sítí,
komplikace v dopravě,
nutnost využití přeshraniční pomoci.
Dopady na kritickou infrastrukturu:
v důsledku poškození vedení – výpadky v energetice,
omezení funkčnosti telekomunikací, informačních systémů.
-

7

Krizový plán Plzeňského kraje

B. PLÁNOVANÁ ČINNOST SUBJEKTŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

P. č.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

Dokumentace

Hejtman/HZS

ČHMÚ

Poplachový plán IZS
KARTA OPATŘENÍ 1

ČHMÚ

HZS, KÚ PK, OÚ
ORP, OÚ,

PŘI HROZBĚ VZNIKU KRIZOVÉ SITUACE
1.

Redistribuovat výstražné informace na ORP, obce, základní složky
IZS a další dotčené subjekty.

2.

Trvale monitorovat meteorologickou situaci a prognózu vývoje.

3.

4.

5.
6.

Průběžně sledovat a vyhodnocovat plynulost provozu na
pozemních komunikacích.
Zadávat zjištěné údaje do JSDI.
Předávat dopravní informace a dopravní data do Národního
dopravního informačního centra ze svých informačních systémů.
Průběžně sledovat situaci na pozemních a drážních komunikacích
s určením konkrétního území (kraj, úsek komunikace, obce, atd.).
Identifikace rizikových lokalit.
Průběžně sledovat, zda nedochází v souvislosti se extrémní větrem
k závažným problémům při nasazení základních složek IZS nebo
zda není zásah základních složek IZS znemožněn.
Zakázat zakládání otevřených ohňů a vypalování porostů.

pomocí JSDI -

Hejtman/KÚ PK, PČR

HZS, SÚS, ŘSD

http://www.dopravniinfo.
cz/

Hejtman/KÚ PK, PČR

HZS, SÚS, ŘSD,
PO/FO

V zimním období:
Plán zimní údržby
KARTA OPATŘENÍ 2

Hejtman/HZS

složky IZS

Poplachový plán IZS

Hejtman/HZS

PO/FO

KARTA OPATŘENÍ 3
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P. č.

7.

8.

9.
10.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ
Průběžně sledovat, zda nedochází k závažným problémům se
zásobováním nebo jiným problémům ohrožujících obyvatelstvo
odříznutých obcí v souvislosti s extrémním větrem.
Vyhodnocovat průběžná hlášení od obcí v zasažené oblasti.
Přijímat opatření k nápravě.
Průběžně informovat obyvatelstvo o přijímaných opatřeních a
požadovaných činnostech obyvatelstva s cílem zamezit šíření
poplašných zpráv a dezinformací.
Prověřit varovací systémy v zájmovém území.
Provést zkoušku JSVV, doporučit prověření místně ovládaných
sirén a místních rozhlasů.
Svolat krizový štáb kraje, případně doporučit aktivaci KŠ ORP.

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

Hejtman/KÚ PK,
OÚ ORP

OÚ, HZS

Hejtman/KÚ PK

OÚ ORP, OÚ,
HZS,
veřejnoprávní
média

Starosta/OÚ

HZS

Hejtman, starosta/
KÚ PK, OÚ ORP

HZS

Dokumentace

HPK
– Plán komunikace
s veřejností
a hromadnými
informačními
prostředky
HPK
- Plán varování
obyvatelstva
Poplachový plán IZS
Dokumentace KŠ

PŘI VZNIKU KRIZOVÉ SITUACE
1.

Vyhlásit krizový stav – STAV NEBEZPEČÍ
- stanovit krizová opatření, zajistit vyhlášení na postiženém území.

2.

Při vyhlášení krizového stavu – NOUZOVÝ STAV (Vláda ČR)
- rozpracovat krizová opatření na podmínky kraje, zajistit vyhlášení
na postiženém území.

3.

Informovat obyvatelstvo a vyrozumět odpovědné orgány státní
správy, samosprávy, fyzické a právnické osoby v ohroženém
území.

OÚ ORP, OÚ
Hejtman
KÚ PK

Hejtman, starosta/
HZS, KÚ PK,
OÚ ORP, OÚ

FO/PO

KPK
- C4 Další dokumenty
související
s připraveností na
krizové situace a
jejich řešením
- B1 Přehled
krizových
opatření a způsob
jejich provedení
HPK
- Plán vyrozumění
- Plán varování
obyvatelstva
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4.
5.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ
Dohlížet nad bezpečností silničního/drážního provozu.
Zakázat jízdu na ohrožené pozemní komunikaci.
Zajistit uzavření ohrožených pozemních komunikací osazením
uzavírek dopravním značením.

6.

Omezit vstup do lesů a parků z důvodu pádu stromů.

7.

Uložit pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo povinnost
poskytnout věcné prostředky.

8.

9.

10.

11.

12.

Provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo
odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo
odvrácení dopadů krizové situace.
Nařídit evakuaci obyvatelstva

Koordinovat všechny dostupné SaP k zabezpečení nouzového
přežití postiženého obyvatelstva.
Soustředit obyvatelstvo bez přístřeší do míst s komplexními
službami a zabezpečit jeho dlouhodobý pobyt v závislosti na
rychlosti obnovovacích prací.
Soustředit obyvatelstvo do evakuačních středisek, následně do
míst nouzového ubytování.
Provádět ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku
před kriminalitou, provádět hlídkovou službu zejména v místech
provedené evakuace.
Zajistit bezpečnost dopravy zejména v místech evakuačních tras.

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

Dokumentace

Hejtman/KÚ PK, PČR

HZS, SÚS, ŘSD

KARTA OPATŘENÍ 2

PČR/SÚS, ŘSD
Hejtman/vlastníci
zasaženého území

složky IZS, OÚ

Hejtman/složky IZS,
FO/PO

KÚ PK

Hejtman/složky IZS,
FO/PO

KÚ PK

Hejtman

Hejtman/KÚ PK/HZS

Hejtman/starosta/HZS

Hejtman/PČR

HPK
OÚ ORP, OÚ,
- Plán evakuace
složky IZS, FO/PO obyvatelstva

OÚ ORP, OÚ,
složky IZS,
FO/PO, SSHR

KÚ PK, OÚ, OÚ
ORP, AČR, PČR

OÚ ORP, OÚ,
AČR

HPK
- Plán nouzového
přežití obyvatelstva
KPK
- B2 Plán nezbytných
dodávek
HPK
- Plán evakuace
obyvatelstva
- Plán nouzového
přežití
obyvatelstva
HPK
- Plán veřejného
pořádku
a bezpečnosti
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ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

13.

Zajistit náhradní funkce a služby v území zasaženém extrémním
větrem (náhradní zásobování pitnou vodou, potravinami,
hygienickými prostředky).

Hejtman/KÚ PK/
OÚ ORP, OÚ, HZS

SSHR, dotčení
dodavatelé

14.

Koordinovat přijímání a rozdělování humanitární pomoci.
Zabezpečit adresnost poskytované humanitární pomoci.
Zabezpečit organizaci nabídnuté pomoci a zapojení obyvatelstva
z nepostiženého území do obnovovacích prací.

Hejtman/HZS

OÚ ORP, OÚ

15.

Zabezpečit zdravotnickou a hygienickou službu v podmínkách
nouzového přežití na postiženém území.

16.

Zabezpečit důkladnou prohlídku postižených oblastí. Vyhledávat
a identifikovat zemřelé osoby, aktivovat a posílit pohřební služby.

17.
18.

19.

KÚ PK/KHS,KVS,
ZZS

OÚ ORP, OÚ

KÚ PK/PČR, HZS,
koroner

OÚ ORP, OÚ,
provozovatelé
pohřebních služeb

Přednostně obnovit dodávky energií pro nejvíce postižené
obyvatelstvo, pro zdravotnická a sociální zařízení a pro ohrožené
velkochovy zvířat. Stanovit priority postupného zapojování objektů.
Vyhledávat a likvidovat uhynulá hospodářská zvířata a volnou zvěř.
Odvoz uhynulých zvířat do kafilérií.

Hejtman/
provozovatelé
distribučních sítí

Vyslat psychosociální pracovníky do postižených oblastí, nabídnutí
pomoci nejvíce postiženým osobám.

KÚ/ neziskové
organizace

KVS/HZS, AČR

kafilérie
chovatelé

Dokumentace
HPK
- Plán nouzového
přežití obyvatelstva
KPK
- B2 Plán nezbytných
dodávek
HPK
- Plán nouzového přežití
obyvatelstva
HPK
- Pohotovostní
plán veterinárních
opatření
- Plán hygienických
a protiepidemických
opatření

HPK
– Pohotovostní plán
veterinárních opatření
HPK
- Plán psychosociální
pomoci
Panel psychosociální
pomoci
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19.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ
Založit v modulu OBNOVA krizovou situaci a rozeslat e-mail na
obce o spuštění zahájení vyčíslovaní prvotních nákladů
vynaložených na záchranné a likvidační práce prováděné v době
krizového stavu a škod na majetku dle zákona č. 12/2002 Sb.
Vyčíslit škody na majetku, životním prostředí, ztráty na lidských
životech.

20.

Vyslat psychosociální pracovníky do postižených oblastí, nabídnutí
pomoci nejvíce postiženým osobám.

21.

Organizovat mezikrajskou,
případně mezinárodní
spolupráci a pomoc.

Mezikrajská spolupráce
a pomoc.
Mezinárodní spolupráce
a pomoc.

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

Hejtman/KÚ PK/
OÚ ORP, POÚ, OÚ

složky IZS, PO,
FO

Dokumentace

Modul OBNOVA

HPK
- Plán psychosociální
pomoci
Panel psychosociální
pomoci

KÚ PK/ neziskové
organizace
Hejtman/HZS

KÚ PK

Hejtman/KÚ PK

HZS

Poplachový plán IZS

PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ
1.

2.

3.
4.
5.

Organizovat, zabezpečovat a koordinovat obnovu postiženého
území.

Zabezpečit hygienická a veterinární opatření na postiženém území.

Splnit úkoly přípravy a provedení obnovovacích prací.
Zahájit obnovu funkčnosti důležitých vytipovaných subjektů
infrastruktury poškozené krizovou situací (dopravu, zásobování,
energie, zdravotnictví, vodní hospodářství).
Dokumentovat údaje a skutečnosti za účelem zjištění a objasnění
příčin vzniku mimořádné události.

Hejtman/KÚ PK

OÚ ORP, OÚ,
složky IZS

Hejtman/KHS, KVS

KÚ PK, OÚ ORP,
OÚ, PO, PFO,
složky IZS

Hejtman/KÚ PK

složky IZS

Hejtman/KÚ PK/
dotčení
provozovatelé, FO/PO

OÚ ORP,
OÚ

Hejtman/KÚ PK

OÚ ORP,OÚ

HPK
– Pohotovostní plán
veterinárních opatření
- Plán hygienických
a protiepidemických
opatření

KPK
- B2 Plán nezbytných
dodávek
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P. č.
6.

7.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ
Zpracovat celkový „Přehled o předběžném odhadu nákladů na
obnovu majetku … „ dle zákona č. 12/2002 Sb. a odeslat na MF a
MMR.
Zajistit pomoc při získávání státních dotací na obnovu území.

Nařizuje/
provádí

Spolupracuje

Hejtman/KÚ PK

OÚ ORP, POÚ,
OÚ

Hejtman/KÚ PK

MMR

Dokumentace
Modul OBNOVA

Zajistit pomoc při
získávání státních
dotací na obnovu
území.
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C. KARTY OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Výstrahy ČHMÚ - SIVS
Nařizuje
(schvaluje)

MŽP

1
Provádí

ČHMÚ

Spolupracuje

OPIS, KOPIS, AČR

Související právní předpisy




Nařízení vlády č. 96/1953 Sb., o Hydrometeorologickém ústavu, § 2 písm. a)
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst.
1
Opatření č. 14/16 Ministerstva životního prostředí o vydání úplného znění zřizovací listiny příspěvkové
organizace Český hydrometeorologický ústav

Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky
Další potřebné informace související s plněním opatření
Videokonference mezi ČHMÚ a OPIS

Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni
Vydávání výstrah v rámci SIVS a jejich
1.
základní distribuce.
Redistribuce výstražné informace na krajskou
2.
úroveň.
3.
P. č.
1.

P. č.

Informovanost široké veřejnosti –
veřejnoprávní (a jiná média).
Činnosti na krajské úrovni
Redistribuce výstražné informace na ORP,
základní složky IZS a další dotčené subjekty.

Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

MŽP

ČHMÚ

AČR

MV

OPIS

ČHMÚ

Nařizuje

mediální
skupina
ÚKŠ
Provádí

Spolupracuje

hejtman

KOPIS

pobočky ČHMÚ

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

vláda

veřejnoprávní
média

Krizový plán Plzeňského kraje

KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Identifikace rizikových lokalit ve městech z hlediska aktuálního nebezpečí
uvolnění jejich částí větrem, snížení rychlosti v rizikových úsecích
komunikací
Nařizuje
(schvaluje)

vláda,
hejtman

Provádí

ŘSD, kraj,
MV, SŽDC,
složky IZS

2

Spolupracuje

vlastníci, provozovatelé

Související právní předpisy



Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů, § 9odst. 4 písm. b), § 15 odst. 1 písm. b), § 18 odst. 2
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o
silničním provozu), § 77 odst. 1 a 2, 4

Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky
Další potřebné informace související s plněním opatření
Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

P. č.

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje
ŘSD

1.
2.

P. č.

Činnosti na krajské úrovni
Snížení rychlosti v rizikových úsecích
komunikací.
Identifikace rizikových lokalit.

Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

hejtman

kraj

hejtman

kraj

Nařizuje

Provádí

PO/FO

Spolupracuje
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Zákaz zakládání otevřených ohňů a vypalování porostů
Nařizuje
(schvaluje)

vláda,
hejtman

Provádí

HZS

3
Spolupracuje

složky IZS, vlastníci,
provozovatelé

Související právní předpisy







Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(zákon
o
hasičském
záchranném
sboru),
ve
znění
pozdějších
předpisů,
§ 26
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 2, § 31,
§ 36
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odstavec 5
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, § 20 odst. 1 písm. k), § 20 odst. 2 a 3; § 48 odst. 1 písm. o)
a § 48a odst. 1 písmeno o), § 51 odst. 1, § 32 odst. 2
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 7
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky
Další potřebné informace související s plněním opatření
Popis činností k realizaci opatření
P. č. Činnosti na ústřední úrovni

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

P. č.

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

hejtman

HZS ČR

FO/PO

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

1.

P. č.

Činnosti na krajské úrovni
Zákaz zakládání otevřených ohňů a
vypalování porostů.

Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností
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D. SÍLY A PROSTŘEDKY NEZBYTNÉ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

1.) SÍLY A PROSTŘEDKY NEZBYTNÉ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE
Veškeré síly a prostředky nezbytné pro řešení krizových situací jsou uvedeny v dokumentu „Přehled sil a prostředků
nezbytných pro řešení krizových situací na území Plzeňského kraje“ (součást části C) - Pomocná část – Další dokumenty
související s připraveností na krizové situace a jejich řešením).

2.) PROSTŘEDKY NEZBYTNÉ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE
Název prostředku
Hotová jídla a polotovary
Pitná voda
Prostředky osobní hygieny
Stravování
Ubytování
Náhradní zdroje elektrické energie
Doprava osob
Služby psychosociální pomoci
Veterinární služby

Činnost

-

Poznámka

Zabezpečení humanitární pomoci
Zabezpečení nouzového přežití
obyvatelstva

- Asanační zařízení a likvidace
uhynulých zvířat
- Odchyt a útulky pro zvířata
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Název prostředku
Krycí plachty textilní nebo speciálně
upravené
Stavební dřevo
Pily motorové, řetězové
Stroje zemní
Stroje pro údržbu komunikací
Nákladní automobily
Nákladní přívěsy
Stavební služby

Činnost

-

Záchranné práce
Obnova funkčnosti poškozené infrastruktury
Zabezpečení odborné pomoci postiženému
obyvatelstvu

Poznámka

- Stavební práce
- Klempířské a pokrývačské práce
- Sklenářské práce
- Opravy střešních konstrukcí
- Truhlářské a tesařské práce

Těžba dřeva
Demoliční, bourací a trhací služby
Soukromé bezpečnostní služby
Služby statiků
Nakládání s odpady

18

