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Použité zkratky
AČR

Armáda České republiky

NZV

Nouzové zásobování vodou

HPK

Havarijní plán Plzeňského kraje

ORP

Obec s rozšířenou působností

HZS

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

OÚ

Obecní úřad

IZS

Integrovaný záchranný systém

PČR

Policie České republiky

FO

PO

Právnická osoba

POÚ

Pověřený úřad

KI

Fyzická osoba
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni
Kritická infrastruktura

SSHR

Správa státních hmotných rezerv

KPK

Krizový plán Plzeňského kraje

VaK

Podniky vodovodů a kanalizací

KŠ PK

Krizový štáb Plzeňského kraje

VD

Vodní dílo

KÚ PK

ZZS

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

MF

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

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MZe

Ministerstvo zemědělství

KHS

KVS
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A. POPIS KRIZOVÉ SITUACE
1. Charakteristika krizové situace:
Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu je bez vzniku jiné mimořádné události málo pravděpodobné. K lokálnímu narušení dodávek
může dojít kdekoliv na území Plzeňského kraje.
Dojde-li ke vzniku KS spojené s přerušením dodávek pitné vody velkého rozsahu (nebude možné zabezpečit náhradní zásobování), budou
dodávky pitné vody řešeny v systému nouzového zásobování pitnou vodou. Narušení dodávek pitné vody souvisí se znečištěním zdroje
vody (havárie, úmyslná, neúmyslná kontaminace), porušením funkčnosti systému úpravy surové vody na pitnou vodu (úpravny vody),
rozsáhlé narušením vodovodní sítě, dlouhodobé sucho, kdy bude nedostatek vody ve vodních zdrojích (podzemních, povrchových).
Největší problém při zásobování pitnou vodou by nastal při havárii nebo nedostatku vody v zásobním prostoru u VD Nýrsko nebo Lučina,
případně při znečištění vodního toku Úhlavy v profilu Plzeň nad Úpravnou vody Homolka.

2. Předpokládaný územní a časový rozsah působení:
Nedostatek pitné vody se může projevit ve všech oblastech zásobovaných jak z veřejných vodovodních sítí, tak i ze studní.
Pravděpodobnost výskytu nedostatku pitné vody nelze specifikovat územně, je odvislá od jeho příčin.
Časový rozsah působení:
- při znečištění (kontaminaci) zdrojů vody a vodovodního řadu je časový horizont kratší (odstranění následků havárie), než
u dlouhodobého sucha, kdy je časový horizont dlouhodobý (zlepšení situace je závislé na klimatických podmínkách),
- v případě havárie se zvyšuje ohrožení zdraví obyvatelstva s blízkostí místa vzniku znečištění vody ke spotřebiteli a se vzrůstající
časovou prodlevou zjištění kontaminace vody.
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3. Možné příčiny vzniku, indikátory vzniku a rozvoje:
-

vyřazení zdroje vody pro nevyhovující jakost vody v důsledku znečištění vody závadnými látkami,
vyřazení vodovodního řadu nebo jeho části z provozu v důsledku znečištění zdroje vody nebo vodojemu závadnými látkami,
technologické havárie nebo teroristické činnosti,
rozsáhlé technologické havárie na úpravnách vody, přiváděcích čerpacích stanicích, vodojemech, vodovodních řádech,
pokles vydatnosti vodních zdrojů v důsledku dlouhodobého sucha.

Indikátory vzniku a rozvoje:
- nepříznivý dlouhodobý vývoj klimatické situace (dlouhotrvající sucho – srážkový deficit + vysoké teploty)
- dlouhotrvající hledání příčin znečištění surové / pitné vody (původce havárie),
- nezajištění náhradního zásobování pitnou vodou,
- nezabezpečení střežení vodních zdrojů a vodárenských zařízení,
- nezajištění systému NZV a jeho aktivace,
- narušení veřejného pořádku, vznik paniky a nepokojů,
- nedostatek balené pitné vody,
- nevyužití pohotovostních zásob.

4. Popis skutečností nasvědčujících, že danou situaci není možné zvládnout běžnou činností:
-

podstatné omezování/snižování/výpadek vydatnosti zdroje pitné vody,
zhoršení kvality surové / pitné vody, kontaminace zdrojů pitné vody, vody ve vodovodních sítích, vodojemech,
přerušení nebo dlouhodobé podstatné snížení dodávek pitné vody ve vodovodní síti, které nelze zabezpečit náhradním způsobem
(velká území/města),
narušení technologie výroby pitné vody a přerušení výroby a dodávek pitné vody z úpravny vody,
nefunkční zajištění systému NZV,
narůstající problémy s čištěním odpadních vod a kanalizací.

5. Předpokládané sekundární krizové situace:




epidemie – hromadné nákazy osob,
epizootie – hromadné nákazy zvířat,
narušování zákonnosti velkého rozsahu.
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6. Následky krizové situace:
Dopady společenské:
- projevy paniky, chaosu a zhoršení psychického stavu lidí, deprese v důsledku nedostatečné nebo regulované dodávky pitné vody (ve
výrobě, zdravotnictví, školství a domácnostech),
- omezené nebo zastavené provozy hromadného stravování, výroby nápojů a zpracování potravin,
- krádeže a rabování u prodejců balené vody a nápojů,
- sociální nejistota zaměstnanců (omezení mezd) ve snížených nebo zastavených provozech závislých na dodávce pitné vody.
Dopady na životy a zdraví osob:
- úmrtí nebo zranění zaměstnanců v důsledku technologické havárie (únik chemikálií na úpravu vody), terorismu nebo diverze na
vodárenská zařízení,
- úmrtí nebo hromadná onemocnění požitím kontaminované pitné vody,
- vznik epidemií nebo hromadných onemocnění v důsledku nedostatečné nebo žádné hygieny,
- poškození zdraví až úmrtí v případě nedostatku pitné vody,
Dopady na životní prostředí:
- kontaminace životního prostředí únikem chemikálií na úpravu vody,
- znečištění povrchových a podzemních zdrojů vody vypouštěním koncentrovaných splašků a likvidace života fauny a flóry ve vodě,
- znehodnocení zemědělské půdy v důsledku nedostatku vody,
- poškození zdraví zvířat až jejich úhyn,
- poškození rostlin a jejich likvidace v důsledku nedostatku vody.
Dopady ekonomické:
- omezení nebo nezabezpečení služeb závislých na dodávce pitné vody,
- omezení nebo zastavení produkce výrobních subjektů závislých na dodávce pitné vody (potravinářská výroba, živočišná výroba ..),
- omezení činnosti zdravotnických a dalších zařízení,
- vysoké náklady na dopravu vody a úhradu souvisejících služeb,
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6. Následky krizové situace:
-

zničení nebo vážné porušení úpraven vody a systému dodávek pitné vody (vodojemy, technologická zařízení),
vysoké náklady na zajištění funkčnosti čištění odpadních vod a provozu kanalizací.

Dopady mezinárodní:
- značné omezení zahraniční turistiky v případě dlouhodobé situace bez vody a následné dopady do zaměstnání lidí spojených s touto
činností.
Dopady na kritickou infrastrukturu:
- problémy v zabezpečení chodu a narušení činnosti správních úřadů, školských, zdravotnických, sociálních, ubytovacích zařízení a
ostatních veřejných služeb, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek IZS v důsledku nedostatečné akceschopnosti v rámci
NZV,
- narušení funkce subjektů a prvků kritické infrastruktury (výroba elektrické energie),
- zvýšené nároky na subjekty a správní orgány podílející se na systému nouzového zásobování pitnou vodou.
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B. PLÁNOVANÁ ČINNOST SUBJEKTŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

P. č.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

Dokumentace

PŘI HROZBĚ VZNIKU KRIZOVÉ SITUACE
OÚ ORP, OÚ,
vlastníci a
provozovatelé
VaK, účastníci
NZV

1.

Průběžně sledovat situaci v regionu, prognózu vývoje situace
v zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

2.

Připravit opatření k omezení užívání pitné vody, zkontrolovat
zabezpečení ochrany vodních zdrojů a záložních vodních zdrojů.

3.

Provádět odběry vody z odolnějších, méně ohrožených zdrojů
vody.

4.

Zjistit a upřesnit informace o mimořádné situaci, o zdrojích pitné
vody, zpracování seznamu vybraných provozovatelů vodovodů a
kanalizací na správním obvodu kraje (nepostiženi mimořádnou
situací).

5.

Upřesnit seznamy subjektů, které mohou poskytnout náhradní
zdroj elektrické energie pro případ dlouhodobého přerušení
dodávek elektrické energie.

Hejtman/
kraj, složky IZS

ORP

6.

Prověřit stav připravenosti materiálu a techniky pro NZV, jeho
doplnění a urychlené provedení oprav. Zabezpečit dostatek
balené pitné vody a dopravních prostředků na její dovoz.

Hejtman/KÚ, HZS

OÚ, vlastníci a
provozovatelé
vodovodů

Plán nezbytných
dodávek

7.

Prověřit a upřesnit dokumentaci NZV.

KÚ PK

Účastníci NZV

Směrnice MZe
MZe č.j. 74020/2016MZE-1500

KÚ PK
KÚ PK/OÚ,
OÚ ORP, vlastníci a
provozovatelé VaK
KÚ PK/OÚ, vlastníci
a provozovatelé
VaK

PČR
KHS

KÚ/ vlastníci a
provozovatelé VaK

KARTA OPATŘENÍ 1
KPK
- B2 Plán nezbytných
dodávek
KARTA OPATŘENÍ 3
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P. č.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

8.

Upřesnit subjekty určené pro přednostní nouzové zásobování
pitnou vodou (dětská, zdravotnická a sociální zařízení, ozbrojené
a bezpečnostní sbory nebo složky IZS a v nezbytném rozsahu
prvky KI).

9.

Aktivovat systém NZV, zajistit trvalou pohotovost.

10.

11.

Průběžně informovat obyvatelstvo o přijímaných opatřeních a
požadovaných činnostech obyvatelstva s cílem zamezit šíření
poplašných zpráv a dezinformací.
Přijímat příslušná opatření k zabezpečení NZV.
Svolat krizový štáb kraje, případně doporučit aktivaci KŠ ORP.

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

KÚ PK

OÚ ORP, OÚ

Hejtman/KÚ PK

HZS, výkonné
subjekty NZV

Hejtman/KÚ PK

OÚ ORP, OÚ,
HZS,
veřejnoprávní
média

Hejtman, starosta/
KÚ PK, OÚ ORP

HZS

Dokumentace

Dokumentace NZV
KARTA OPATŘENÍ 1
HPK
– Plán komunikace
s veřejností
a hromadnými
informačními
prostředky
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
KARTA OPATŘENÍ 2
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P. č.

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

4.

Aktivovat systém hospodářských opatření pro krizové stavy
k zabezpečení nezbytné dodávky k uspokojení základních potřeby
obyvatelstva. Připravit se na vyhlášení regulačních opatření.

5.

Vyhlásit dle nutnosti regulaci odběru pitné vody.
Zajistit požadované množství vody na osobu a den dle metodiky
MZe.

6.

Zahájit nouzové zásobování pitnou vodou.

7.

Informovat obyvatelstvo o zavedení režimu NZV o normách
nezbytného množství vody na osobu a den a způsobu nouzového
zásobování vodou a o místech distribuce balené pitné vody.

8.
9.

Zabezpečit dopravu vody z oblastí nedotčených krizovou situací.
Využít další podzemní/povrchové zdroje pitné vody.

10.

Včas vyřadit kontaminované zdroje pitné vody.

11.

Zabezpečit rozbor surové vody a pitné vody.

12.

Koordinovat organizaci a provádění nouzového zásobování pitnou
vodou a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva.

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

KÚ PK

OÚ ORP, OÚ

Hejtman,
starosta/KÚ, OÚ
ORP, OÚ
Hejtman/ výkonné
subjekty NZV,
vlastníci a
provozovatelé
vodovodů/HZS

právnické a
podnikající
fyzické osoby
KÚ PK

Hejtman,
starosta/KÚ PK,
HZS, OÚ ORP,
obce
KÚ PK/OÚ ORP,
OÚ
KÚ PK/OÚ ORP,
OÚ
KÚ PK, KHS/
vlastníci a
provozovatelé VaK
KHS/vlastníci a
provozovatelé VaK
Hejtman,
starosta/KÚ PK,
HZS, OÚ, vlastníci a
provozovatelé
vodovodů

složky IZS,
fyzické a
právnické osoby

Dokumentace
KPK
- B2 Plán nezbytných
dodávek
- B3 Regulační opatření
KPK
- B3 Regulační opatření
KARTA OPATŘENÍ 2
Metodický pokyn MZe:
- pro první dva dny 5 l na
osobu a den,
- pro třetí a další dny 10
až 15 l na osobu a den
HPK
– Plán komunikace
s veřejností
a hromadnými
informačními
prostředky
KARTA OPATŘENÍ 3

KARTA OPATŘENÍ 3
KARTA OPATŘENÍ 3

KARTA OPATŘENÍ 3

humanitární
organizace,
PČR, AČR

Dokumentace NZV

10

Krizový plán Plzeňského kraje
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ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

13.

Zabezpečit přednostní zásobování pitnou vodou pro zákonem
stanovené subjekty s cílem zachování jejich nenarušených funkcí
a činností (dětská, zdravotnická a sociální zařízení, ozbrojené a
bezpečnostní sboru nebo složky IZS a v nezbytném rozsahu prvky
KI).

Hejtman,
starosta/KÚ PK,
HZS, vlastníci a
provozovatelé
vodovodů

OÚ ORP, OÚ

Dokumentace NZV
KARTA OPATŘENÍ 2

14.

Zahájit a organizovat dovoz balené pitné vody. Zabezpečit
techniku na dovoz, zajistit mobilní úpravny vody, finanční a
materiální zabezpečení.

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

smluvní
dodavatelé
majitelé a
ochraňovatelé
techniky

KARTA OPATŘENÍ 2

15.

Zabezpečit pořádkové služby do míst distribuce a k zamezení
růstu kriminality a rabování.
Zabezpečit střežení vodních zdrojů a vodárenských zařízení.

16.

Zahájit opravu nebo nahrazení narušených vodovodních systémů.

17.

Zajistit udržení základní funkčnosti orgánů kraje, obcí a ostatních
řídících složek kraje a státních orgánů v zasaženém území.

18.

Připravit a provádět opatření pro případ nemožnosti využívat
kanalizační sítě. Předat informace obyvatelstvu.

19.

Zabezpečit obnovu funkčnosti kanalizačních sítí a čistírny
odpadních vod.

Spolupracuje

PČR

OÚ, obecní
policie, AČR

KÚ PK/ vlastníci a
provozovatelé
vodovodů

OÚ ORP, OÚ

Hejtman, starosta

KÚ PK, OÚ
ORP, OÚ

Hejtman/KÚ PK,
vlastníci a
provozovatelé
kanalizací, výkonné
subjekty NZV
Starosta/KÚ,
vlastníci a
provozovatelé
kanalizací

Dokumentace

HPK
- Plán veřejného
pořádku
a bezpečnosti
KARTA OPATŘENÍ 2

KARTA OPATŘENÍ 2

OÚ ORP, OÚ

OÚ ORP, OÚ,
KHS
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P. č.

20.
21.
22.

23.

24

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ
Zabezpečit techniku pro výkonné subjekty NZV k provedení
nutných oprav zařízení vodovodů a kanalizací.
Regulovat ceny balené pitné vody, zavézt přídělový systém a
zamezit překupnictví s pitnou vodou.
Provádět kontroly dodržování vyhlášeného režimu a norem
nouzového zásobování pitnou vodou z hlediska množství
a dodržování hygienických opatření.
Vyžadovat průběžné zprávy o počtech a místech soustředění
postiženého obyvatelstva, kterému se poskytuje nouzové
zásobování vodou a aktuální hlášení o potřebách zabezpečení
pitné vody pro tyto skupiny obyvatel.
Vyhledávat a likvidovat uhynulá hospodářská zvířata a volnou
zvěř. Zajistit hygienickou a veterinární prevenci.
Odvoz uhynulých zvířat do kafilérií.

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

Spolupracuje

Hejtman/KÚ PK

provozovatelé
vodovodů a
kanalizací

Hejtman/KÚ PK

OÚ

KHS/KÚ PK

OÚ ORP, OÚ

Hejtman/KÚ PK,
HZS

OÚ ORP

KVS/HZS, AČR

kafilérie
chovatelé

Dokumentace

KARTA OPATŘENÍ 2

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

25.

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

Hejtman/KÚ/ KHS,
ZZS, FO/PO

26.

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

27.

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.

Hejtman/KÚ PK/ OÚ
ORP, POÚ, OÚ

složky IZS, PO,
FO

HPK
- Plán nouzového přežití
obyvatelstva

Modul OBNOVA
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P. č.

Nařizuje/
zodpovídá/
provádí

ÚKOL / ČINNOST OPATŘENÍ

Spolupracuje

28.

Průběžně informovat obyvatelstvo o předpokládaném vývoji
situace, humanitární pomoci.

Hejtman/KÚ PK

OÚ ORP,
OÚ, HZS

29.

Ukončit krizový stav, odvolat krizová opatření a zveřejnit ukončení
krizového stavu.

Hejtman/KÚ PK

OÚ ORP, OÚ

Dokumentace
HPK
- Plán komunikace
s veřejností
a hromadnými
informačními
prostředky

PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Organizovat, zabezpečovat a koordinovat obnovu postiženého
území.

Zabezpečit hygienická a veterinární opatření na postiženém
území.
Dekontaminace vodovodních systémů, postupná obnova běžného
zásobování pitnou vodou provozovateli.
Zabezpečit odbornou pomoc postiženému území (statici,
pojišťovny, odborné firmy, řemeslníci..).
Dokumentovat údaje a skutečnosti za účelem zjištění a objasnění
příčin vzniku mimořádné události.
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.

Hejtman/KÚ PK

OÚ ORP, OÚ,
složky IZS

Hejtman/KHS, KVS

KÚ PK, OÚ
ORP, OÚ, PO,
složky IZS

KHS/provozovatelé a
vlastníci VaK

složky IZS

KÚ PK

OÚ, MMR

Hejtman/KÚ PK

OÚ ORP,OÚ,
složky IZS

Hejtman/KÚ

OÚ ORP, POÚ,
OÚ

Hejtman/KÚ

MMR

HPK
– Pohotovostní plán
veterinárních opatření
- Plán hygienických
a protiepidemických
opatření
KARTA OPATŘENÍ 2

Modul OBNOVA
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C. KARTY OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE
KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Aktivace systému NZV, využití pohotovostních zásob (uvolňování)
Nařizuje
(schvaluje)

KÚ

Provádí

KÚ

1.

Spolupracuje

KÚ, OÚ ORP, složky
IZS, OÚ, SSHR MZe

Související právní předpisy




Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
Zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů,
Metodický pokyn MZe 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. 12. 2016 k zajištění jednotného postupu
orgánů krajů, hl. města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí
v hl. městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných
událostech a za krizových stavů.

Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky
Pohotovostní zásoby MZe uložené u SSHR:
mobilní úpravny vody, přívěsy cist. na pitnou vodu (do 3,5 t), kontejner cist. na pitnou vodu (objem
2m3, 3m3), cist. automobil na pitnou vodu (do 3,5 t N1), cist. automobil na pitnou vodu (nad. 3,5 t N2),
elektrocentrály, nosiče kontejnerů, čerpadla, tlakové trubky.
Další potřebné informace související s plněním opatření
Popis činností k realizaci opatření
P. č.
Činnosti na ústřední úrovni
1.

P. č.
1.

P. č.

Uvolnění PZ na základě žádosti KÚ.

Činnosti na krajské úrovni
Aktivace systému NZV.

Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

MZe

SSHR

KÚ

Nařizuje

Provádí

KÚ

KÚ

Spolupracuje
OÚ ORP, OÚ,
VaK

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje

Krizový plán Plzeňského kraje

KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Prováděná opatření k zajištění nouzového zásobování vodou.
Nařizuje
(schvaluje)

Provádí KÚ,
provozovatelé
a vlastníci
VaK, OÚ
ORP, OÚ
Související právní předpisy







Hejtman

2.

Spolupracuje

Složky IZS,
provozovatelé a vlastníci
VaK, obchodní
organizace, AČR

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
Zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů,
Metodický pokyn MZe 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. 12. 2016 k zajištění jednotného postupu
orgánů krajů, hl. města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí
v hl. městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných
událostech a za krizových stavů,
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.

Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky
Pohotovostní zásoby, zajištěné nezbytné dodávky.
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
OÚ ORP, OÚ,
složky IZS
provozovatelé
a vlastníci VaK

Spolupracuje
subjekty dotčené
KP
ochraňovatelé
PZ, OÚ ORP

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Činnosti na krajské úrovni
Kontrola plánu spojení.
Kontrola techniky a zařízení subjektů
určených k NZV.
Zajištění informací o zdrojích pitné vody
(povrchové, podzemní); zpracování
seznamu vybraných provozovatelů
vodovodů a kanalizací na správním
obvodu kraje (nepostiženi krizovou
situací).
Průběžné zpracování podkladů pro
hejtmana kraje – pro rozhodnutí o
aktivaci systému NZV; příprava
rozhodnutí k vyhlášení krizového stavu
a regulačních opatření.
Rozhodnutí o vyhlášení KS, regulačních
opatření.
Zabezpečení a kontrola zabezpečení
ochrany vodních zdrojů, záložních
vodních zdrojů a zařízení
vodohospodářské infrastruktury;
zabezpečení střežení.

KÚ
KÚ

KÚ

provozovatelé
a vlastníci VaK

KÚ

KÚ

OÚ ORP, OÚ,
složky IZS

Hejtman

KÚ

OÚ ORP, OÚ

KÚ

provozovatelé
a vlastníci VaK

Policie ČR, AČR
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Popis činností k realizaci opatření
P. č.
Činnosti na krajské úrovni
Zpracování průběžných informací pro
7.
obyvatele o zaváděných opatřeních,
informování obyvatelstva.
Zabezpečení balené pitné vody a
dopravních prostředků na její dovoz.
Organizace distribuce ND balené pitné
8.
vody do postižených lokalit; informování
obyvatelstva o výdejních místech a
přiděleném množství vody.
Vyhodnotit nepřístupné lokality
9.
dopravními prostředky, které je nutno
zásobovat.
10.
11.
12.
13.

Realizace specifických/regulačních
opatření ke snížení spotřeby vody.
Zabezpečení pořádkové služby do míst
distribuce pitné vody.
Použití dalších opatření – využití
nenarušených vodovodních systémů,
aktivace dalších náhradních zdrojů
vody, apod.
Průběžné vyhodnocování bezpečnostní
situace na postiženém území.

14.

Přednostní zásobování.

15.

Provádění kontrol dodržování
vyhlášeného režimu hygienických
opatření, intenzivní provádění kontroly
rozborů vody.

16.

Kontroly regulačních opatření.

17.
18.
19.
20.
P. č.

Zabezpečení varování obyvatelstva a
veřejnosti o zákazu odběru pitné vody
z vodovodní sítě.
Zrušení krizového stavu, regulačních
opatření, dalších omezení.
Zabezpečení likvidačních prací; oprava
zapůjčené techniky a její vrácení.
Dekontaminace vodovodních systémů,
postupná obnova; obnova běžného
zásobování pitnou vodou provozovateli.
Činnosti na úrovni obce s rozšířenou
působností

Nařizuje
KÚ

Provádí

Spolupracuje

OÚ ORP, OÚ

složky IZS, ÚSÚ

KÚ

OÚ ORP, OÚ

složky IZS,
supermarkety,
obchodní
organizace

KÚ, OÚ
ORP

OÚ ORP, OÚ

složky IZS

KÚ, OÚ
ORP

KÚ, OÚ ORP,
OÚ

složky IZS,
provozovatelé
VaK

KÚ

Policie ČR

složky IZS, AČR

KÚ

provozovatelé
a vlastníci VaK

KÚ, OÚ
ORP

KÚ, OÚ ORP,
OÚ

složky IZS

KÚ

OÚ ORP, OÚ

složky IZS,
provozovatelé a
vlastníci VaK

KHS, KÚ

KHS

provozovatelé a
vlastníci VaK

KÚ

OÚ ORP, OÚ

KÚ

OÚ ORP, OÚ

KHS,
provozovatelé a
vlastníci VaK

Hejtman

KÚ

OÚ ORP, OÚ

KÚ, OÚ
ORP, OÚ

provozovatelé
a vlastníci VaK

složky IZS, další
zainteresované
subjekty

KHS

provozovatelé
a vlastníci VaK

Nařizuje

Provádí

Spolupracuje
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KARTA OPATŘENÍ
Opatření

Označení opatření

Prováděná opatření k NZV
Nařizuje
(schvaluje)

KŠ
kraje

Provádí KÚ, ORP,
obec

3.
Spolupracuje

složky IZS,
provozovatelé a vlastníci
VaK, fyzické a právnické
osoby, SSHR

Související právní předpisy






Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů,
Metodický pokyn MZe 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. 12. 2016 k zajištění jednotného postupu
orgánů krajů, hl. města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí
v hl. městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných
událostech a za krizových stavů,
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Věcné zdroje, další mimořádné zdroje, síly a prostředky
Využívané prostředky – pohotovostní zásoby, další prostředky fyzických a právnických osob
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
KÚ, OÚ ORP,
obec
OÚ ORP –
vodoprávní
úřad, obec
vlastníci a
provozovatelé
VaK
KHS, vlastníci a
provozovatelé
VaK
vlastníci a
provozovatelé
VaK

Spolupracuje
složky IZS, fyzické
a právnické osoby

1.
2.

Činnosti na krajské úrovni
Zabezpečení dopravy vody z oblastí
nedotčených krizovou situací.
Využití dalších
podzemních/povrchových zdrojů
pitné vody.

KÚ
KÚ

3.

Včasné vyřazení kontaminovaných
zdrojů pitné vody.

KÚ

4.

Zabezpečení rozborů surové vody a
pitné vody.

KHS

5.

Příprava nezbytných oprav
poškozených vodohospodářských
zařízení a provedení jejich sanace.

KÚ
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Popis činností k realizaci opatření
P. č.
Činnosti na krajské úrovni
6.

P. č.

Zajištění náhradních zdrojů el.
energie – vlastních/zapůjčených PZ.

Činnosti na úrovni obce
s rozšířenou působností

Nařizuje
KÚ

Nařizuje

Provádí
OÚ ORP, obec,
SSHR

Provádí

Spolupracuje
vlastníci a
provozovatelé
VaK, SSHR

Spolupracuje
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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
Voda
Nákladní automobily
Nákladní přívěsy
Kontejnery

Činnost
- Zabezpečení nouzového přežití
obyvatelstva

Poznámka
-

Doprava pitné vody

