Krizové řízení - Evakuační plán
Obec Veleň
250 63 Veleň
Hlavní 7
______________________________________________________
EVAKUAČNÍ PLÁN
Vyhodnocení rizik z hlediska evakuačního plánu:
1. Povodeň
2. Ohrožení vnějšími vlivy – únik škodlivin do ovzduší,

1.1. ORGANIZACE EVAKUACE NA ÚZEMÍ OBCE Veleň a Mírovice pro případ povodně
Vyhlášení evakuace: Sirénou a hlášením veřejného rozhlasu, mobilními telefony
1.1. 1. Dle povodňového plánu obce Veleň jsou v případě záplav nejvíce ohroženy tyto části:
1. Ulice Ke Mlýnu, Veleň –nemovitosti s popisnými čísly 55, 59, 174,198
2. Ulice K Cihelně, Na Potoce, Veleň –nemovitosti s popisnými čísly 30, 31, 34, 67, 149,
3. Ulice, Fr. Pokorného, Na návsi, Luční, Mírovice – nemovitosti s popisnými čísly 2, 3, 4, 5,
18, 20, 29, 61, 63
4. Nemovitosti stojící při toku Mratínského potoka – jedná se o nebytové domy ( ČOV, fotbalové
hřiště.....)
Evakuace
1) Ulice Ke Mlýnu:
Místo shromáždění obyvatel – ulice Ke Mlýnu u čp. 196, kde se počet obyvatel přepočítá, odtud
odchod popř. nemohoucích osob odvoz ulicí Ke Mlýnu do centra obce, umístění obyvatel –
budovy Mateřské školy nebo sál Obecního domu č.p.7. Stravování zajištěno jak ve školce nebo v
Restauraci Obecní dům

2) Ulice K Cihelně, Na Potoce:
Místo shromáždění – ulice V Uličce u nemovitosti čp. 29, kde se počet obyvatel přepočítá, odtud
pěšky cca 300 m do Mateřské školy nebo do Obecního domu č.p.7. Stravování zajištěno jak ve
školce nebo v Restauraci Obecní dům

3) Ulice Fr. Pokorného, Na Návsi, Luční, Mírovice:
Místo shromáždění – ulice Na Návsi u zvoničky, kde se počet obyvatel přepočítá, odtud pěšky cca
350 m do budovy základní školy. Stravování zajištěno v Restauraci Obecní dům
Evakuační středisko: Budova Obecního úřadu Veleň, Hlavní 7, Veleň
Kontaktní telefony:
starosta

Ing. Jiří Kazda

602325611

místostarostka

Mgr. Radka Matějková

607906388

zdravotnice

Lenka Kaiserová

724167057

pracovnice OÚ

Eva Vítková

721857333

Místo nouzového ubytování č.1 : Sál obecního úřadu Veleň, Hlavní 7, Veleň
Kapacita ubytování: 40 osob
Kontaktní telefony:
starosta

Ing. Jiří Kazda

602325611

místostarostka

Mgr. Radka Matějková

607906388

zdravotnice

Lenka Kaiserová

724167057

pracovnice OÚ

Eva Vítková

721857333

Pavel Tomčišin

774994275

Místo nouzového ubytování č. 2 : Základní škola Veleň, Hlavní 46, Veleň
Kapacita ubytování: 24 osob
Kontaktní telefony:
ředitelka

Mgr. Věra Kouřilová

737154606

školnice

Alena Vernerová

607942653

družinářka

Jana Oliveriusová

739040017

Místo nouzového ubytování č. 3 : Mateřská škola Veleň, Hlavní 160, Veleň
Kapacita ubytování: 24 osob
Kontaktní telefony:
učitelka

Petra Kalusová

722929538

školnice

Jana Rendeková

721031267

1.2. ORGANIZACE EVAKUACE NA ÚZEMÍ OBCE Veleň a Mírovice pro případ
ohrožení vnějšími vlivy
Vyhlášení evakuace: na základě pokynů IZS, obecním rozhlasem, mobilními hlídkami, mobilními
telefony
Příprava na evakuaci včetně přípravy evakuačního zavazadla
K evakuaci dají pokyn složky IZS na základě posouzení hrozící nebo nastalé situace. Případná
evakuace při úniku nebezpečné chemické látky je závislá na druhu nebezpečných chemických
látek a vývoji havárie. U těkavých nebezpečných chemických látek ve formě plynů nebo par
nemůže nastat dlouhodobá kontaminace prostředí a evakuace nemusí být řešena, pokud ovšem
není obyvatelstvo dislokováno v malé vzdálenosti od místa hrozící havárie. Únik nebezpečné
chemické látky může být také dlouhodobý a lze obtížně odhadnout trvání jejího úniku a rozsah
šíření. Případně může jít o výron a spad netěkavých nebezpečných chemických látek, např.
vzniklých při požáru a delší dobu tak kontaminovat obydlenou lokalitu. V takových případech je
třeba uvažovat o evakuaci. Evakuaci obyvatelstva lze předpokládat tam, kde může dojít ke
kontaminaci rozsáhlé oblasti a dekontaminační práce mohou být dlouhodobé. Zpětné nastěhování
lze provést až po důkladné dekontaminaci prostředí, se souhlasem odborné služby. Rozhodnutí
o evakuaci a jejím průběhu při úniku nebezpečné chemické látky je závislé na druhu, množství a
prognóze úniku nebezpečné chemické látky. Velmi důležité jsou atmosférické podmínky. Na
základě těchto konkrétních podmínek musí evakuační postupy stanovit odborníci, kteří
v krizových štábech havárii řeší. Obecné zásady evakuace při úniku nebezpečné chemické látky:
Zachovejte klid a dle potřeby se snažte uklidnit ty, kteří to potřebují
Dodržujte pokyny složek IZS, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci
Byt můžete opustit jen na pokyn složek IZS
Uhaste otevřený oheň v topidlech
Vypněte elektrické a plynové spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
Uzavřete hlavní přívody vody a plynu
Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
Domácí zvířata vezměte s sebou
Vezměte s sebou evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační
středisko
10. Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny složek IZS, které organizují nebo zajišťují
evakuaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Důležitá telefonní čísla:
jednotné evropské číslo tísňového volání
hasiči
záchranná služba
policie ČR
Starosta Ing. Jiří Kazda
Místostarostka Mgr. Radka Matějková
Velitel HZS Veleň Josef Hanousek
Obecní úřad Veleň

tel. 112
tel. 150
tel. 155
tel. 158
602325611
607906388
732432252
283932290

Obecně o evakuaci, názvosloví
V případě nutnosti se organizuje evakuace osob (případně zvířat a majetku) v záplavovém území,
jejich dočasné náhradní ubytování, zásobování a nutná zdravotní péče. Evakuace se provádí podle
evakuačních plánů, které jsou součástí krizových, případně povodňových, plánů.
Evakuací se obecně rozumí souhrn opatření, která zajišťují přemístění osob, hospodářských zvířat,
majetku), včetně nebezpečných látek z ohroženého místa či území na bezpečné místo či území,
která zajišťují pro obyvatelstvo náhradní ubytování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Je
to mimořádné opatření a používá se obyčejně v případech, kdy ostatní způsoby dostatečné ochrany
by byly neúčinné. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených povodní (jinou
mimořádnou událostí) s výjimkou osob, které se podílí na záchranných pracích, na řízení evakuace
nebo vykonávají jinou neodkladnou činnost v oblasti ochrany před povodněmi.
Evakuace se přednostně plánuje pro následující skupiny obyvatelstva:
- děti do 15 let
- osoby zdravotně postižené, nemohoucí
- doprovod výše uvedených skupin osob
O evakuaci je oprávněn rozhodnout:
- velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)
- zaměstnavatel v rámci své působnosti
- starosta obce na území obce
Evakuace zvířectva a věcných prostředků se provádí v závislosti na:
- charakteru a časovém průběhu ohrožení
- druhu evakuace (variantě řešení ohrožení)
- možnostech přepravy a umístění zvířectva a věcných prostředků
- rozhodnutí velitele zásahu - jednotek provádějící záchranné práce v ohroženém prostoru
nebo starosty obce
Evakuaci zajišťuje:
- obecní úřad
- pracovní skupina příslušného krizového štábu, je-li zřízen
- evakuační středisko
- přijímací středisko

Pracovní skupina krizového štábu (jiný určený orgán, není-li krizový štáb zřízen), zajišťuje
zejména:
- řízení průběhu evakuace
- koordinaci přepravy z míst shromažďování do evakuačních středisek
- řízení přepravy z nástupních stanic hromadné přepravy do přijímajících středisek a dále do
cílových míst přemístění
- dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuační střediska
- řízení nouzového zásobování pro evakuované obyvatelstvo
- koordinaci činnosti evakuovaných středisek a přijímajících středisek
- spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi
- dokumentování průběhu celé evakuace
Přijímacím střediskem se rozumí zařízení, které zajišťuje příjem a přerozdělení evakuovaných
osob do cílových míst. Dále zajišťuje prvotní zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných
do vyčleněných zdravotnických zařízení. Rovněž zajišťuje informování evakuačních středisek,
evakuovaných osob a orgánů veřejné správy o průběhu evakuace.
Evakuační středisko je zařízení, které se umisťuje zpravidla v místech mimo evakuační prostor, ve
kterém jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu.
Místo nouzového ubytování slouží k ubytování evakuovaných osob po nezbytně nutnou dobu, než
pominou důvody pro jejich evakuaci.
Místo náhradního ubytování slouží k dlouhodobějšímu ubytování evakuovaných osob.
Přemístění z evakuační zóny se provádí obvykle na základě výzvy k evakuaci po evakuačních
trasách, cestou evakuačních středisek, do míst nouzového ubytování s využitím vlastních
dopravních prostředků za použití dopravních prostředků (obvykle autobusy), zajištěných orgány
veřejné správy (povodňovou komisí obce, krizovým štábem obce).
Regulaci pohybu z míst shromažďování do evakuačních středisek a dále do míst nouzového
ubytování zajišťuje obvykle Policie ČR.
Provoz v evakuačních střediscích a místech pro nouzové ubytování zajišťuje veřejná správa
společně s humanitárními organizacemi a s provozovateli a vlastníky ubytovacích zařízení.
Evakuační střediska slouží k registraci evakuovaných a poskytnutí zdravotnické, psychologické a
případně prvotní sociální pomoci (humanitární pomoci).
Podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, jsou obyvatelé ohrožených oblastí povinni se řídit
pokyny povodňových orgánů obce. Starosta nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého
území.

Při nařízení evakuace je nutné provést:
- varování a informování obyvatel pomocí oznámení místním rozhlasem, mobilními
hlídkami apod. - zajistit včasnou informovanost obyvatel v ohroženém území o nařízení
evakuace
- obyvatele upozornit na dodržení zásad pro opuštění nemovitosti, obsah evakuačního
zavazadla a místo určení
- označit směry a místa shromáždění osob (evidence, evakuační střediska), nouzového
ubytování a tyto personálně vybavit k příjmu osob

V součinnosti s orgány Policie ČR zabezpečit:
- uzavření ohroženého prostoru
- bezpečnost a usměrnění dopravy
- regulaci dopravy samovolné evakuace
- ochranu a střežení majetku
- udržení veřejného pořádku a zamezení paniky
- zamezení vstupu nepovolaným osobám do vymezeného prostoru
- uzavírání určených komunikací
- evidenci evakuovaných osob a jejich registraci v místě ubytování
- zabezpečit přemístění zdravotně postižených a nemohoucích občanů z ohrožených míst a
ostatních občanů
- evakuované objekty přesně zaznamenat do dokumentace
- v místech určených pro evidenci, shromáždění a nouzové ubytování zajistit registraci
evakuovaných osob
- zajistit včasné uzavření všech inženýrských sítí nacházejících se v ohroženém území ve
spolupráci a v součinnosti s jejich provozovateli.

Ve Veleni 3.1. 2016

Ing. Jiří Kazda
starosta obce Veleň

