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1. Informace o plánu
Plán odezvy orgánů obce Neumětely na vznik mimořádné události (dále jen „plán“) je
zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území
obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu
životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.
Stěžejní část plánu tvoří dokumenty v příloze „A“ (tzv. operativní část), kde jsou uvedeny jednotlivé kroky řešení té konkrétní situace, která může v obci nastat s odkazy na další dokumenty,
které se nachází v příloze „B“, resp. v příloze „C“ (pomocná část - konkrétní nebo obecná).
Zpracovatelem plánu jsou orgány obce v součinnosti s hasičským záchranným sborem kraje,
který poskytuje obcím metodickou pomoc při zpracování (seznamuje obce a na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení).

Plán schvaluje starosta obce.

zpracovatel

Luděk Kuniak

adresa

Náměstí 101, 267 24 Neumětely

kontakt

724 178 176
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2. Přehled možných ohrožení
Na základě analýzy ohrožení v JMK je každá obec s velkou pravděpodobností ohrožena těmito
typy mimořádných událostí:
- únik nebezpečné látky (zejména při přepravě po silnici, event. po železnici),
- přívalovými dešti, které mohou mít za následek vznik tzv. „bleskových“ povodní (tato situace není
řešena v povodňových plánech obcí v rámci přirozených povodní – bleskové povodně mohou
nastat prakticky kdekoliv na území ČR nezávisle na tom, zda je obec lokalizována v okolí vodních toků),
- vichřice či tornáda,
- požáry (v krajině – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruktura),
- dlouhodobé narušení dodávek elektřiny a
- narušení dodávek pitné vody (z důvodu technologické havárie, kontaminace zdrojů pitné vody).
Na tyto typy událostí je doporučováno všem starostům obcí mít vypracovány postupy řešení.

a) „Povinně“ zpracované:

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ
obecný popis
ohrožení
+ dopady
preventivní
opatření
ohrožení
v obci

A1

- k úniku nebezpečné látky může dojít při její přepravě po pozemní komunikaci
(dálnice, silnice) anebo po železnici, může dojít k úniku kapalné látky do půdy,
podzemní nebo povrchové vody, plynné látky do vzduchu (nejnebezpečnější
případ z hlediska ohrožení obyvatel), v krajním případě může být únik doprovázen požárem nebo výbuchem
- dopady: ohrožení zdraví a životů osob, zvířat, životního prostředí
- nelze stanovit
- ohroženi jsou obyvatelé mimo objekty a v objektech v okolí hlavní silnice v obci,
resp. železnice, životní prostředí, zejména půda, vodní toky a spodní voda

A2

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ
obecný popis
ohrožení
+ dopady

těžko předvídatelný intenzivní déšť s následkem náhlého zaplavení sklepů obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím
apod., eroze na nezpevněných cestách a také polích a zahradách, sesuvů půdy,
protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků.

preventivní
opatření

je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí přívalových dešťů, je třeba o tom
informovat obyvatele obce (systém místního rozhlasu, webové stránky obce, SMS,
megafony apod.) s doporučením provedení patřičných opatření:
- majitelé vozidel připravit vozidlo k evakuaci nebo ho včas odvézt na bezpečné
místo,
- odvést do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravit si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem, násypku …),
- uzavřít přívod vody, plynu a elektrické energie,
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-

uhasit otevřený oheň v topidlech,
připravit evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
informovat se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístit,
přestěhovat majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
utěsnit kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
sledovat zprávy sdělovacích prostředků,
odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
v budově ani mimo budovu nenechávat v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
řídit se pokyny orgánů obce a záchranářů (zvláště při evakuaci),
při odchodu z domu zabezpečit vchod a okna.

Dále (pro starosty):
- provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce
ohrožení
v obci

- zejména objekty lokalizované v nižších polohách obce, objekty ve spádu a
v blízkosti místních vodních toků a na svazích

A3

VICHŘICE / TORNÁDA

obecný popis
ohrožení
+ dopady

Vichřice:
- jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území (zvláště častý
v horských oblastech), většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty. Intenzita se udává v metrech za sekundu – vichřice od 25 m/s (90
km/h)
- nebezpečí spočívá kromě výše uvedeného také v možném dlouhodobějším
výpadku elektrické energie, přerušení dopravních komunikací, apod.
Tornádo:
- jedná se o lokální atmosférický vír s plošným rozsahem v řádu stovek metrů
s velkou intenzitou bouřkové činnosti
- v krátkém časovém období (minuty nebo desítky minut) může napáchat značné
škody na budovách, vegetaci a elektrickém vedení
je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí vichřice / tornáda, je třeba o tom
informovat obyvatele obce (systém místního rozhlasu, webové stránky obce,
SMS, megafony apod.) s doporučením provedení patřičných opatření:

preventivní
opatření

- zůstat doma, a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet a nevyjíždět
- zkontrolovat uzavření všech oken a dveří
- v blízkosti domu (zahrada) upevnit volně položené předměty (nebo je uschovat,
je-li to možné)
- odvést do bezpečí zvířata
- ukrýt automobil do garáže nebo zaparkovat mimo dosah pádu stromů
- v případě tornáda se nezdržovat u oken a v místnostech těsně pod střechou
- najít si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy
Dále (pro starosty):
- provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce

ohrožení
v obci

- může být ohrožena celá obec

A4

POŽÁR (LESNÍ, V OBCI)
obecný popis
ohrožení
+ dopady

- v obci mohou být nejvíce ohroženy výrobní objekty zařazené do vyšší kategorie
požárního nebezpečí, stodoly s uskladněnou slámou, senem, starší budovy
v horším technickém stavu (zejména komín a střecha)
- k požárům v krajině (lesní požáry, požáry trávy) dochází především v letních
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měsících (extrémní sucho) vlivem blesku, lidské nedbalosti nebo úmyslného zapálení
- dopady: ohrožení zdraví a životů osob, hospodářských i volně žijících zvířat,
majetku, životního prostředí sáláním tepla a zplodinami hoření
preventivní
opatření
ohrožení
v obci

dodržovat protipožární předpisy, udržovat budovy a technická zařízení v dobrém
stavu, provádět pravidelné revize a údržbu technických zařízení
- může být ohrožena celá obec

DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

A5

narušení dodávky elektrické energie z důvodu:
- odstavení výroben elektrické energie (elektrárny jaderné, vodní a na fosilní paliva),
- odstavení přenosové a distribuční soustavy – následkem může být rozpad soustavy jako celku tj. i odstavení výroben. Obnova provozu celého systému je složitou záležitostí,
- narušení funkčnosti dispečerského informačního a řídícího systému – kolaps
celého řídícího systém má význam zcela zásadní,

obecný popis
ohrožení
+ dopady

možné přímé následky:
- ohrožení života a zdraví personálu výroben nebo rozvoden elektrické energie,
- zničení nebo poškození majetku infrastruktury energetiky,
- přímé poškození životního prostředí ve výrobnách elektrické energie (zejména
na kapalná paliva),
možné velmi rozsáhlé sekundární následky (z nich vyplývají možné důsledky pro
zdraví a život obyvatelstva, životní prostředí, ekonomiku, infrastrukturu):
- havárie radiační, způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky, technické a technologické,
- znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi,
- narušení finančního a devizového hospodářství státu,
- narušení dodávek ropy a ropných produktů, plynu a tepelné energie,
- narušení dodávek potravin, pitné vody, léčiv a zdravotnického materiálu,
- narušení funkčnosti dopravní soustavy, veřejných telekomunikačních vazeb,
veřejných informačních vazeb,
- narušení zákonnosti, panika.

preventivní
opatření
ohrožení
v obci

- nelze stanovit
- celá obec / část

A6

NARUŠENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY

- má obvykle lokální charakter a je zpravidla spojena se vznikem jiné mimořádné
události a jejím sekundárním dopadem např. extrémní dlouhodobá sucha, povodně, výpadky elektrické energie, technické a technologické havárie, terorismus
obecný popis
ohrožení
+ dopady

- možné následky:
- ohrožení života a zdraví požitím kontaminované pitné vody nebo vody z jiných
neověřených zdrojů a nedostatečné hygieny,
- vznik epidemií nebo hromadných onemocnění,
- zničení nebo poškození majetku vodárenských zařízení,
- poškození cisteren či jiných výdejních zařízení k výdeji pitné vody při možné
panice nebo nepokojích,
- narušení životního prostředí způsobené únikem chemikálií na úpravu vody po
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technologické nebo technické havárii a terorismu, diverzi a případné sabotáži,
- ekonomické dopady – narušení nebo zastavení výroby a služeb závislých na
dodávce pitné vody, vysoké náklady na zabezpečení nouzového zásobování
pitnou vodou, rabování u prodejců balené pitné vody,
- panika, narušení zákonnosti, zhoršení psychického stavu obyvatelstva
preventivní
opatření
ohrožení
v obci

- nelze stanovit
- celá obec / část

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

A7

obecný popis
ohrožení
+ dopady

- únik nebezpečných látek může nastat u všech objektů, které nebezpečné látky
vyrábí, skladují nebo s nimi jinak manipulují (čerpací stanice PHM, sklady maziv
a paliv, objekty zařazené do skupiny „A“, „B“ dle zákona o prevenci závažných
havárií, resp. objekty s podlimitním množstvím nebezpečné látky, avšak lze u
nich předpokládat dopad na obyvatelstvo v okolí – např. chladírny, zimní a plavecké stadiony, apod.)
- dopady: ohrožení zdraví a životů osob, životního prostředí

preventivní
opatření

- seznámení obyvatelstva s možností ohrožení (zvlášť nachází-li se ve správním
obvodu obce stacionární zařízení s nebezpečnou látkou – např. chemická zařízení, zimní stadiony, koupaliště, čerpací stanice PHM a další), s ohrožením, které představují a se způsoby chování při vzniku MU

ohrožení
v obci

- v obci se nenachází (sousední město Hostomice)

A8

PŘIROZENÁ POVODEŇ

povodněmi se rozumí:
- přechodné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody,
- stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně
přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný,
- dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod,
- povodeň může být způsobena táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů,
- katastrofální přímé i nepřímé dopady na celém zasaženém území,

obecný popis
ohrožení
+ dopady

možné přímé následky:
- ohrožení života a zdraví u velkého počtu osob, které nestačily evakuovat,
- zničení nebo silné poškození majetku, budov, infrastruktury na postiženém
území,
- poškození životního prostředí ve velkém rozsahu,
- značné ekonomické ztráty,
možné nepřímé následky:
- psychické problémy zejména u dlouhodobě evakuovaných osob,
- nedostatek pitné vody a vody pro osobní hygienu,
- únik nebezpečných látek do vody a ovzduší a jejich nekontrolované šíření,
- vznik epidemií na postiženém a okolním území – ohrožení života a zdraví osob i
na nepostiženém území,
- nedostatek energií, prostředků a služeb na postiženém i okolním území,
- obtížná obnova životního prostředí,
- náhrada zničených výrobních kapacit a služeb,
- značné sociální dopady

preventivní
opatření

je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí povodně, je třeba o tom informovat obyvatele obce (rozhlasy, megafony apod.) s doporučením provedení patřičných opatření – viz A2 – přívalové deště.
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Dále (pro starosty):
- již v případě hrozby vzniku přirozené povodně přijímat dílčí opatření v podobě
výzvy k přípravě obyvatel a právnických osob na evakuaci,
- přijmout předběžná opatření dle zpracovaného povodňového plánu obce (kontrola stavu okolí vodních toků a vodních děl, průběžný monitoring hladin toků)
- provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce
ohrožení
v obci

- viz povodňový plán obce

3. Zajištění akceschopnosti
Za zajištění akceschopnosti zodpovídá starosta obce. Pro přípravu a řešení mimořádných
událostí je zřízena „Pracovní skupina starosty obce“ (dále v textu krizový štáb obce):
funkce

jméno, příjmení

kontakt (MT)

doporučená činnost ve štábu

starosta

Luděk Kuniak

724 178 176

řídí 1. směnu

místostarosta

Václav Kačírek

603 142 622

řídí 2. směnu

sekretářka / účetní

Karolína Vavřičková

775 280 571

tajemník KŠ / zapisovatel

člen ZO

Vlastimil Bláha

604 953 216

zabezpečuje informování

člen ZO

Miroslav Špatenka

777 824 215

zabezpečuje informování

ředitel školy

Martin Henyš

602 172 652

zabezpečuje nouzové přežití

člen ZO

Mgr. Alena Rydrychová

602 502 030

zabezpečuje monitoring situace

pracovník obce

Milan Eliášek

775 946 492

zabezpečuje zázemí pro KŠO

Svolání členů pracovní skupiny starosty obce
Svolání členů zajišťuje pracovník pověřený starostou obce / jinou určenou osobou. Jestliže vznikne
mimořádná událost, jsou členové svoláni prostřednictvím mobilního telefonu. Členové krizového
štábu jsou povinni mít v pracovní i mimopracovní době zapnutý mobilní telefon. Členové KŠ se
dostaví na určené místo, kde budou seznámeni s charakterem mimořádné události a s úkoly.
Pracoviště Pracovní skupiny starosty obce:
Starosta obce zřizuje pracoviště pracovní skupiny obce.
Místo pracoviště :
obecní úřad
Náhradní pracoviště :
škola
Materiální a technické zabezpečení pracoviště KŠ
311 584 125 , www.obec-neumetely.cz, starosta @obec-neumetely.cz, 724 178 176
Zázemí pro stravování, odpočinek a základní hygienické potřeby
skola@obec-neumetely.cz, ZŠ - 722 215 774, MŠ a jídelna - 736 446 735
KD a restaurace „U Horymíra“ – tel. 725 111 238
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Finanční zabezpečení krizových opatření - částky v rozpočtu obce vyčleněny
Zákon o krizovém řízení ukládá obcím ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčlenit objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace.
Obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na
řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.
Ve výjimečných případech, kdy finanční rezerva na úrovni obce nedostačuje, může se starosta
obce obrátit na krajský úřad.

4. Zásady používání plánu
Plán odezvy orgánů obce Neumětely na vznik mimořádné události není označen žádným
stupněm utajení. Jedná se však o neveřejný dokument, se kterým se mohou seznamovat jen členové krizového štábu obce, příp. další osoby, které určí starosta obce.
Starosta obce /nebo jím pověřený pracovník/ zodpovídá za manipulaci s plánem, resp.
s jeho částmi, povoluje opisy a výpisy s plánu. V případě zjištění neoprávněné manipulace
s plánem je starosta obce /nebo jím pověřený pracovník/ povinen přijmout nezbytné kroky
k zamezení nebo zmírnění následků neoprávněné manipulace s plánem.
Plán je uložen v objektu obecního úřadu Neumětely v elektronické a listinné podobě.
V elektronické podobě je plán uložen u:
-

starosty obce

-

členů krizového štábu obce

V listinné podobě je plán uložen u:
-

starosty obce

-

pracovníka, který je starostou obce pověřen vedením krizového štábu obce v případě nepřítomnosti starosty

5. Legislativa
a) Základní:
-

Zákon 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

-

Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon)

-

NV 462/2000 Sb., k provedení § 27, 28 z č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení

-

V MV 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS

-

V MV 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

b) Ostatní:
-

Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými NCHL …

-

Zákon 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření

-

Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
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6. Povinnosti a oprávnění orgánů obce při přípravě a řešení mimořádných událostí
a krizových situací
§ 15 zákona č. 239/2000 Sb.: Orgány obce (obecní úřad)
Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Obecní úřad při výkonu státní správy za tímto účelem:
a) organizuje přípravu obce na mimořádné události,
b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem,
c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím,
d) hospodaří s materiálem civilní ochrany,
e) poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke zpracování
havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,
f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce,
g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci.

K plnění výše uvedených úkolů je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany. Při zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce povinny postupovat podle
zákona o IZS a podle zákona o požární ochraně.

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem
organizuje jejich školení.
Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a
při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.

§ 16 zákona č. 239/2000 Sb.: Starosta obce
Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací:
a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,
b) organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou ORP evakuaci osob z ohroženého
území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.
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§ 21 zákona č. 240/2000 Sb.: Starosta obce
Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány obce
se na této připravenosti podílejí.
Starosta obce dále:
a) za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako svůj
pracovní orgán,
b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního
obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické
osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,
c) plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a
při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP,
d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení
určených Ministerstvem vnitra.

V době krizového stavu starosta obce:
a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil HZS kraje,
b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může
hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem
jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

§ 21a zákona č. 240/2000 Sb.: Obecní úřad
Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací:
a) organizuje přípravu obce na krizové situace,
b) poskytuje obecnímu úřadu ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu
ORP,
c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d krizového zákona), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,

11

d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e krizového zákona), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,
e) se podílí na zajištění veřejného pořádku,
f) plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na krizové
situace a jejich řešení.

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Ostatní
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. Nařízení obce se
zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již
vydaného nařízení obce.
Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z
obecního rozpočtu.
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B1

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Krizový štáb obce – viz PLÁN – základní část, kap.3: Zajištění akceschopnosti, str. 8-9
Další vybraní pracovníci k řešení mimořádné události (přizvaní do KŠ)
jméno, příjmení,
titul
Václav Šebek
Karel Eigl

funkce

mobil

tel. domů

zajištění
veřejného
pořádku

725 825 188
603 471 832

tel. do práce

email

Složky integrovaného záchranného systému
složka IZS
ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Zdravotnická záchranná služba
Policie ČR
HZS Hořovice
ORP Hořovice, krizové řízení
HZS Beroun

tel. spojení
150, 112, 950 874 444
950 874 400
155
158
950 842 011
311 545 316
950 841 011

poznámka
KOPIS, *operační středisko
KOPIS, *operační důstojník

Havarijní a pohotovostní služby
subjekt
CEZ
VaK Beroun

telefon
840 850 860
800 100 663

mobil
606 666 990

poznámka
Elektřina - dispečink
Voda - dispečink
Plyn - dispečink

Ohrožující subjekty (čerpací stanice PHM, objekty nakládající s nebezpečnou látkou)
ohrožující subjekt
Autoopravna Kačírek
FAMI Antonín Míka
Agrofarma
Soukr.zemědělec
Soukr. Zemědělec

druh ohrožení

adresa
Neumětely 187
Neumětely 7
Neumětely 122
Neumětely 33
Neumětely 34

kontaktní osoba
Václav Kačírek
Antonín Míka
Jaroslav Černý
Lukáš Moravec
Václav Ciprián

mobil
603 142 622
602 212 201
602 948 494
737 881 764

pevná linka

Subjekty, které je nutné vyrozumět při mimořádné události
subjekt
ZŠ a MŠ
Autoopravna Kačírek
FAMI Antonín Míka
Agrofarma
Soukr.zemědělec
Soukr. Zemědělec

kontaktní osoba
Martin Henyš
Václav Kačírek
Antonín Míka
Jaroslav Černý
Lukáš Moravec
Václav Ciprián

funkce
ředitel
majitel
majitel
majitel
majitel
majitel

mobil
602 172 652
603 142 622
602 212 201
602 948 494
737 881 764

pevná linka
722 215 774

Čím je ohrožen

Subjekty, které mohou poskytnout síly a prostředky pro řešení mimořádné
události – viz část B4 Síly a prostředky dislokované na území obce
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B2

PŘEHLED PRVKŮ VAROVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE

Přehled sirén na území obce
umístění sirény
Bezdrátový obecní rozhlas

umístění tlačítka
lokálního ovládání
ano

majitel objektu
Obec Neumětely

dálkové ovládání
(ANO / NE)
ne

Přehled náhradních prostředků varování
náhradní prostředek varování
druh
umístění
Zvonice
U hřbitova
Zvonice
U hřbitova

funkce
Starosta
Pracovník obce

vykonavatel
jméno
L. Kuniak
M. Eliášek
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kontakt
724 178 176
702 396 806

převzetí výzvy
(kdo, čas)

B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

č.

situace

str.

1

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO
ZAŘÍZENÍ

16

2

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE /TORNÁDA

17

3

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘIROZENÉ POVODNĚ

18

4

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ

19

5

HROZBA VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

20

6

VZNIK ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

21

7

SILNIČNÍ / ŽELEZNIČNÍ NEHODA

22

8

NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY / TEPLA / PLYNU / PITNÉ VODY

22

9

POŽÁR LESNÍ / V OBCI

22

MOŽNÝ TEXT INFORMACE PRO OBYVATELSTVO PŘI VYHLÁŠENÍ
EVAKUACE

23

10
11

x
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SITUACE 1
ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Dnes ve čas hodin došlo k úniku druh nebezpečné látky z objektu doplnit / při její-jeho přepravě na doplnit
(ulici-silnici-dálnici-železnici). Událostí jsou ohroženy výčet ulic / ohraničený prostor. Jsou prováděna opatření ke snížení následků.

Řiďte se těmito pokyny:
- nacházíte-li se v blízkosti vzniku mimořádné události, ihned se vzdalte ve směru kolmém na směr větru a
ukryjte se v nejbližší budově,
- při úniku z ohroženého prostoru si chraňte zejména dýchací cesty (použijte kapesník, příp. jinou látku,
máte-li možnost, navlhčete ji vodou),
- pokud jste v budovách, uzavřete a utěsněte okna, dveře a všechny ventilační otvory, vypněte všechna
ventilační zařízení,
- v případě zdravotních potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc,
- pomozte ve vašem okolí starým a nemocným spoluobčanům, postarejte se o děti bez dozoru,
- uzavřete domácí zvířata,
- ohrožený prostor bude označen a střežen policií,
- mějte zapnutý radiopřijímač s naladěnou stanicí rádio, frekvence doplnit, věnujte pozornost i místnímu
rozhlasu a rozhlasovým vozům, okna neotvírejte, zachovávejte klid, rozvahu a kázeň, nevycházejte z budov,
- řiďte se výhradně pokyny orgánů obce a záchranářů.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 2
REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE / TORNÁDA

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Českým hydrometeorologickým ústavem byla vydána výstraha pro území Středočeského kraje s možností
vzniku vichřice-tornáda. Může dojít k výpadkům elektrického proudu, poranění osob letícími předměty či
poškození majetku.

V případě, že vichřice / tornádo zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny:
- zůstaňte doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházejte ani nevyjíždějte,
- zkontrolujte uzavření všech oken a dveří,
- v blízkosti domu (na zahradě) upevněte nebo uschovejte volně položené předměty,
- odveďte do bezpečí zvířata,
- odvezte do garáže, příp. jiného krytého místa automobil,
- držte se dál od oken a nezdržujte se v místnostech těsně pod střechou,
- najděte si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 3
REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘIROZENÉ POVODNĚ

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Pokračující vydatné dešťové srážky i předpověď počasí na nejbližší období vytváří reálné nebezpečí záplavy
části obce v okolí potoka Chumava. V případě, že povodeň zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny:
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem),
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze, pojistné
smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro přespání, základní
trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí
MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a
misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními údaji,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- o reálné možnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat.
Občané části obce, která není ohrožena povodní, mohou pomoci zejména se zabezpečovacími pracemi
(plnění pytlů s pískem / jiná činnost). Jste-li zdravotně způsobilí a chcete-li pomoci, hlaste se na obecním
úřadě / jinde u pana (-í) doplnit. Děkujeme.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 4
REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Českým hydrometeorologickým ústavem byla vydána výstraha pro území Středočeského kraje s možností
vzniku přívalového deště. Hrozí zaplavení zejména níže položených objektů a budov v blízkosti vody.

V případě, že přívalový déšť zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny:
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem),
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze, pojistné
smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro přespání, základní
trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí
MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a
misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními údaji,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- o reálné možnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 5
HROZBA VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Z důvodu vydatných dešťových srážek / jiný důvod hrozí reálné nebezpečí narušení vodního díla doplnit s
možností protržení hráze a vzniku průlomové vlny. Buďte patřičně připraveni a řiďte se zejména těmito pokyny:
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze, pojistné
smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro přespání, základní
trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí
MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a
misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními údaji.
Dále:
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- buďte připraveni na možnou evakuaci!!!
V případě protržení hráze budete neprodleně varováni poplachovou sirénou (kolísavý tón sirény po dobu 140
s) / jinak. Další pokyny budou bezprostředně následovat.
Pomine-li hrozba vzniku zvláštní povodně, budeme vás informovat.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 6
VZNIK ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ
a) PRŮLOMOVÁ VLNA DORAZÍ DO OBCE ZA MÉNĚ NEŽ 2 HODINY OD PROTRŽENÍ HRÁZE
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Dnes ve čas hodin došlo na vodním díle doplnit k havárii, která má za následek vznik zvláštní povodně.
Předpokládaný příchod průlomové vlny na území obce je za doplnit čas. Hrozí zatopení celé obce / ulic doplnit až do výše doplnit metrů. Řiďte se těmito pokyny:
- vezměte si nejnutnější věci a co nejrychleji opusťte ohrožený prostor,
- pomozte také osobám se sníženou pohyblivostí,
- dostavte se do doplnit místo (např. sousední obec, není-li ohrožena).
Další potřebné informace Vám budou sděleny na místě.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!

b) PRŮLOMOVÁ VLNA DORAZÍ DO OBCE ZA VÍCE NEŽ 2 HODINY OD PROTRŽENÍ HRÁZE

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Dnes ve čas hodin došlo na vodním díle doplnit k havárii, která má za následek vznik zvláštní povodně.
Předpokládaný příchod průlomové vlny na území obce je za doplnit čas. Hrozí zatopení celé obce / ulic doplnit až do výše doplnit metrů. Řiďte se těmito pokyny:
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie,
- uhaste otevřený oheň v topidlech.
Pokyny k evakuaci:
Máte-li k dispozici vozidlo s dostatečným množstvím pohonných hmot, použijte jej k evakuaci. Občané, kteří
se takto přemístí do místa ubytování mimo naši obec, oznámí tuto skutečnost na obecní úřad / jinam do čas
hodin.
Ostatní občané se dostaví s evakuačním zavazadlem k evidenci do doplnit místo shromaždiště evakuovaných osob, ze kterého budete převezeni do určeného evakuačního střediska.
Zachovejte klid a kázeň a pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí. Nadále se řiďte pokyny orgánů obce
a záchranářů.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 7
SILNIČNÍ / ŽELEZNIČNÍ NEHODA

Vážení občané,
věnujte pozornost následující zprávě.

Dnes ve čas došlo k hromadné silniční nehodě-železniční nehodě na doplnit přesně místo nehody. Žádáme
Vás, abyste se nepřibližovali k místu nehody. Jsou zde prováděny záchranné práce. Děkujeme za pochopení.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!

SITUACE 8
NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY / TEPLA / PLYNU / PITNÉ VODY

Vážení občané,
věnujte pozornost následující zprávě.

Z důvodu doplnit došlo k narušení dodávky elektřiny-tepla-plynu-pitné vody doplnit. Jsou prováděny práce na
zajištění obnovy dodávky. Zachovejte prosím strpení. V případě potřeby Vás budeme dále informovat. Děkujeme za pochopení.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!

SITUACE 9
POŽÁR LESNÍ / V OBCI

Vážení občané,
věnujte pozornost následující zprávě.

Dnes v část dne došlo ke vzniku požáru doplnit místo. Hasičský záchranný sbor provádí opatření k zamezení
šíření požáru. I přesto však není vyloučeno rozšíření požáru do obytné části obce. Vyzýváme vás, abyste se
nepřibližovali k místu požáru. Z důvodu zplodin vzniklých při hoření uzavřete okna a nevětrejte. Bude-li třeba
evakuace, budeme vás včas informovat. Děkujeme za pochopení.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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SITUACE 10
MOŽNÝ TEXT INFORMACE PRO OBYVATELSTVO PŘI VYHLÁŠENÍ
EVAKUACE

a) OBECNĚ

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Z důvodu zhoršení doplnit bylo rozhodnuto o provedení evakuace.

K přípravě a provedení evakuace vydávám tyto pokyny:
Evakuace bude provedena z části obce-prostoru ohraničeného doplnit.
Evakuaci podléhá veškeré obyvatelstvo z tohoto prostoru. Všichni občané zde bydlící se dostaví s evakuačním zavazadlem do čas hodin k budově obecního úřadu-jinam doplnit.
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze, pojistné
smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro přespání, základní
trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí
MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a
misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními údaji,
- občané, kteří se přemístí do místa ubytování mimo naši obec vlastním vozidlem, oznámí tuto skutečnost
na obecní úřad do čas hodin,
- domácí mazlíčky je možno vzít s sebou, ostatní zvířata – máte-li čas – odveďte do bezpečí a zabezpečte
krmivem a vodou; v opačném případě vypusťte,
- před opuštěním obydlí uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče mimo chladničky a
mrazničky (v případě povodně i tyto spotřebiče), uzavřete přívod vody a plynu (v případě povodně i elektřinu), ověřte situaci u sousedů, uzamkněte byt a s evakuačním zavazadlem se dostavte na obecní úřadurčené místo doplnit.
(V případě úniku nebezpečné látky doplnit navíc: Při překonávání zamořeného prostoru použijte prostředky
improvizované ochrany).
- v případě potřeby poskytněte pomoc nemocným a starším spoluobčanům. Pozornost věnujte i dětem bez
dozoru,
- s problémy, spojenými s evakuací, které nemůžete vyřešit vlastními silami, se obraťte na obecní úřad (kontaktní osoba doplnit, telefon doplnit).

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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B4

SÍLY A PROSTŘEDKY DISLOKOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCE

ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS (viz B1 Důležité kontakty)
složka
SDH Hostomice
ORP Hořovice
HZS Beroun

dislokace - adresa
Hostomice
Hořovice
Beroun

tel. spojení
606 261 206
311 545 316
950 841 011

poznámka
Petr Císař

DALŠÍ VYUŽITELNÉ SÍLY A PROSTŘEDKY
jméno, příjmení / firma
Lukáš Moravec
Václav Kačírek
Petr Míka

adresa
Neumětely 33
Neumětely 187
Neumětely

B5

tel. spojení
737 881 764
603 142 622
724 212 003

druh prostředku
Traktor, zem. technika
Avie, kontejner
Bagr

množství
3
1+1
1

NOUZOVÉ PŘEŽITÍ

Ubytovací kapacity (hotely, penziony, ubytovny, rekreační zařízení, školy, jiná
obec, apod.)
druh zařízení
Hájenka
Kulturní dům „U
Horymíra“
Základní škola

kapacita
4 + 10

adresa
Pod Housinou

kontaktní osoba
starosta, M. Eliášek

tel. spojení
724 178 176

50

Neumětely 182

starosta

724 178 176

20

Neumětely 163

Martin Henyš

722 215 774

Stravovací kapacity (hotely, restaurace, školní a závodní vývařovny, apod.)
druh zařízení
Základní škola
Restaurace „U
Horymíra“

kapacita
50

adresa
Neumětely 163

30

Neumětely 182

kontaktní osoba
Martin Henyš

tel. spojení
722 215 774
725 111 238

Nouzové zdroje pitné vody
subjekt
Základní škola
Restaurace „U Horymíra“
Prodejna COOP

adresa
Neumětely 163
Neumětely 182
Neumětely, Náměstí

24

tel. spojení
722 215 774
723 568 269
311 584 200

množství
studna
studna
prodejna

poznámka

B6

TISKOPISY

Obec Neumětely
se sídlem Příbramská 43, 267 24 Neumětely
IČ: 00233633 DIČ: CZ00233633
Zastoupená starostou panem Luďkem Kuniakem

(jako objednatel)

a
ZŠ a MŠ Neumětely p.o.
se sídlem Příbramská 163, 267 24 Neumětely
IČ: 70988978 DIČ: CZ70988978
Zastoupená ředitelem školy Mgr. Martinem Henyšem

(jako dodavatel)

uzavírají dnešního níže uvedeného dne tuto
SMLOUVU O OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTI
I.
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je zabezpečit stravování obyvatel ohrožených mimořádnou událostí nebo krizovou
situací, vyhlášenou dle zákona č. 240/2000 Sb., nebo zákona č. 239/2000 Sb. §13 a 15.
II.
Stravování bude zajištěno v jídelně ZŠ a MŠ Neumětely v celkovém počtu do 20 strávníků.
III.
Stravování bude zajišťováno v rozsahu jednoho teplého jídla denně (polévka + hlavní jídlo).
IV.
Poskytnuté stravování bude hrazeno stravovanými občany či objednatelem ve výši prokázaných nákladů ve
prospěch dodavatele.
V.
Dodavatel bude připraven k zajištění stravování evakuovaných osob do 12 hodin od požádání ze strany objednatele.
VI.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět písemnou formou i
bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dne následujícího měsíce po doručení
výpovědi druhé straně.
Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva příslušnými ustanoveními Nového občanského
zákoníku.
Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: 1) telefonické kontakty na zástupce objednatele a dodavatele
V Neumětelích dne :

22.9.2014

……………………………………
Luděk Kuniak

……………………………………
Mgr. Martin Henyš
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ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU – JMENOVÁNÍ

Starosta obce Neumětely na základě § 21a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

jmenuje
člena „Krizového štábu obce Neumětely“

pana ............................................................., bytem ............................................................

ke spoluúčasti na zajištění veřejného pořádku při krizové situaci - mimořádné události v
obci Neumětely, a to v lokalitě
...................................................................................................................

v době od ...................................... do ....................................... .

V Neumětelích dne .............................
......................................
starosta obce Neumětely
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EVIDENCE ÚDAJŮ
O PŘECHODNÝCH ZMĚNÁCH POBYTU OSOB
Podle §39d a §39e Zák. č. 240/2000 v platném znění

Jméno a příjmení

Datum
narození

Místo trvalého pobytu

27

Místo přechodné změny
pobytu

B7

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI

obec

Neumětely

adresa OÚ

telefon

web

www.obecneumetely.cz

Příbramská 43,
Neumětely

311 584 125

starosta

Jméno, příjmení

adresa bydliště

telefon

U

Luděk Kuniak

Náměstí 101,
Neumětely

místostarta

adresa bydliště

Václav Kačírek

Náměstí 3,
Neumětely

telefon

fax

email
sekretariat@obecneumetely.cz

mobil

email

724 178 176

starosta@obecneumetely.cz

mobil

email

603 142 622

kacirek@cmail.cz

7. Geografické údaje
•
•

•
•

rozloha katastru obce v km2 9,36
obec Neumětely se nachází v okrese Beroun, kraj Středočeský, zhruba 13 km jižně od Berouna a 10 km východně od Hořovic, v hostomické kotlině mezi Brdy a hřebenem Housina v
povodí Litavky
zeměpisné souřadnice – 49°51′23″ s. š.
14°1′38″ v. d.
vodstvo (vodní toky, rybníky) – Chumava, Velký rybník

8. Demografické údaje
K 1.1.2014 bylo v obci trvale hlášeno 573 obyvatel

9. Významné subjekty / objekty nacházející se na území obce
Právnické a podnikající fyzické osoby
subjekt / objekt
Autoopravna Kačírek
FAMI Antonín Míka
Agrofarma
Soukromý zemědělec
Soukromý zemědělec

adresa
Neumětely 187
Neumětely 7
Neumětely 122
Neumětely 33
Neumětely 34

telefonní spojení
603 142 622
602 212 201
602 948 494
737 881 764

poznámka
Václav Kačírek
Antonín Míka
Jaroslav Černý
Lukáš Moravec
Václav Ciprián

telefonní spojení
311 584 125

poznámka

telefonní spojení
722 215 774
311 584 125

poznámka

Státní správa a samospráva
subjekt / objekt
Obecní úřad

adresa
Příbramská 43, Neumětely

Sociální, školská a kulturní zařízení
subjekt / objekt
ZŠ a MŠ Neumětely
KD Neumětely

adresa
Příbramská 163, Neumětely
Náměstí 182, Neumětely
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U Horymíra

B8

MAPA OBCE

Mapka obce, znázorňující místa možného přechodného pobytu evakuovaných občanů a záplavové
území.

V případě jakéhokoli krizového stavu lze využít následující místa k přechodnému pobytu evakuovaných občanů, ve vztahu k závažnosti a lokalitě vzniklého krizového stavu navrhujeme více možností :
•

Objekt obecní hájovny Pod Housinou, směrem na Bykoš. Zde nalezneme jednu malou místnost s patrovými postelemi, sál, zařízenou kuchyň a WC s umyvadly.
K vytápění slouží kotel na pevná paliva.

•

KD Neumětely – zde je možnost zabezpečit umístění v předsálí, popřípadě na sále
(poměrně velká kapacita). Jsou zde i dvě malé místnosti, lehce přestavitelné na
nouzové ložnice. Sociální zařízení v podobě WC a umyvadel.

•

ZŠ a MŠ Neumětely – dvoupatrová budova s kvalitním sociálním zázemím

•

OÚ Neumětely – poměrně malá kapacita s externím sociálním zázemím, navíc zde
bude pracovat krizový štáb
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C2
je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí A2 přívalových dešťů, je třeba o tom informovat
obyvatele obce (systém místního rozhlasu, webové stránky obce, SMS, megafony apod.) s doporučením provedení patřičných opatření:
• majitelé vozidel připravit vozidlo k evakuaci nebo ho včas odvézt na bezpečné místo,
• odvést do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
• připravit si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem, násypku …),
• uzavřít přívod vody, plynu a elektrické energie,
• uhasit otevřený oheň v topidlech,
• připravit evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
• informovat se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístit,
• přestěhovat majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
• utěsnit kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
• sledovat zprávy sdělovacích prostředků,
• odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
• v budově ani mimo budovu nenechávat v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
• řídit se pokyny orgánů obce a záchranářů (zvláště při evakuaci),
• při odchodu z domu zabezpečit vchod a okna.
•

provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce

je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí A3 vichřice / tornáda, je třeba o tom informovat
obyvatele obce (systém místního rozhlasu, webové stránky obce, SMS, megafony apod.) s doporučením provedení patřičných opatření:
-

zůstat doma, a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet a nevyjíždět
zkontrolovat uzavření všech oken a dveří
v blízkosti domu (zahrada) upevnit volně položené předměty (nebo je uschovat, je-li to možné)
odvést do bezpečí zvířata
ukrýt automobil do garáže nebo zaparkovat mimo dosah pádu stromů
v případě tornáda se nezdržovat u oken a v místnostech těsně pod střechou
najít si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy

Při A4 lesním požáru v blízkosti obce je třeba o tom informovat obyvatele obce (systém místního
rozhlasu, webové stránky obce, SMS, megafony apod.) s doporučením provedení patřičných opatření, kdy je nutno dodržovat protipožární předpisy, udržovat budovy a technická zařízení v dobrém
stavu, provádět pravidelné revize a údržbu technických zařízení. V případě přeskoku na obec, se řídí
dle pokynů Řádu ohlašovny požáru obce Neumětely.

Při A5 dlouhodobé narušení dodávky elektrické energie je třeba o tom informovat obyvatele obce
(systém místního rozhlasu, webové stránky obce, SMS, megafony apod.). Ohrožení především ve
výrobě a dále i chovu zemědělských zvířat.
Při A8 přirozená povodeň je třeba o tom informovat obyvatele obce (systém místního rozhlasu,
webové stránky obce, SMS, megafony apod.
Následně je třeba se řídit Povodňovým plánem obce.

Dále (pro starosty):
V každém případě je dle stupně nebezpečí vhodné provést přípravu na možnou aktivaci krizového
štábu obce
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C4
Evakuaci je oprávněn nařídit:
•
•
•

velitel zásahu jednotky HZS
starosta města / obce
mohu odejít sám

O opuštění trvalého obydlí se rozhodnu sám:
•
•
•
•
•

zabalím si evakuační zavazadlo,
vypnu elektrické spotřebiče a domovní jistič,
uzavřu hlavní uzávěr vody,
uhasím otevřený oheň,
vyplním evakuační lístek a předám ho na Městském úřadě, nebo na Městské policii

Evakuaci nařídí starosta obce nebo velitel zásahu jednotky HZS:
•
•
•
•
•

zabalím si evakuační zavazadlo,
vypnu elektrické spotřebiče a domovní jistič,
uzavřu hlavní uzávěr vody,
uhasím otevřený oheň,
ohlásím se osobě řídící evakuaci.

Do evakuačního zavazadla si pro všechny členy rodiny zabalím:
•
•
•
•
•
•
•
•

občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz, průkazku pojištěnce,
léky a zdravotní pomůcky, které používám,
pojišťovací smlouvy, platební karty, peníze, vkladní knížky, cennosti,
náhradní oděv, spodní prádlo a obuv odpovídající aktuálnímu počasí,
zubní kartáček, zubní pastu, hřeben a ostatní hygienické prostředky,
deku nebo spací pytel,
potraviny a pitnou vodu na 12 hodin,
potřeby na šití, kapesní nůž.

•

Co s domácími zvířaty?

•
•

kočky a psi si vezmu s sebou, přibalím si pro ně potravu a zdravotní průkaz zvířete,
ostatní domácí zvířata ponechám doma a zásobím je vodou a potravou.
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PŘÍLOHY K POUŽITÍ :

a) zajištění pořádku – jmenování
b) Evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob
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