ást

kapitola

ZÁKLADNÍ ÁST

1. Informace o plánu

str. 3

(d vod zpracování, zpracovatel)

2. P ehled možných ohrožení
(vý et ohrožení na území obce + odkazy na operativní ást)

3. Zajišt ní akceschopnosti
(zjišt ní vzniku MU, vyrozum ní, aktivace KŠ, svolání len KŠ, spojení)

4. Zásady používání plánu
5. Legislativa
(zákon o IZS, krizový zákon)

POVINNÉ

P ÍVALOVÉ DEŠT – postup ešení
VICH ICE / TORNÁDA – postup ešení
POŽÁR (LESNÍ, V OBCI) – postup ešení
DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKT INY – postup ešení
NARUŠENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY – postup ešení

NEPOVINNÉ

OPERATIVNÍ ÁST

ÚNIK NEBEZPE NÉ LÁTKY P I P EPRAV – postup ešení

další události, které ohrožují obec – vychází z analýzy možných ohrožení
další události, které ohrožují obec – vychází z analýzy možných ohrožení
další události, které ohrožují obec – vychází z analýzy možných ohrožení
další události, které ohrožují obec – vychází z analýzy možných ohrožení

D ležité kontakty
KŠ obce, složky IZS, ohrožené a ohrožující subjekty, havarijní a pohotovostní služby, …

P ehled prvk varování na území obce

POMOCNÁ ÁST
KONKRÉTNÍ

str. 11

str. 12

(vý et právních p edpis , atd.)

6. Povinnosti a oprávn ní orgán obce p i p íprav a ešení MU a KS

p ehled sirén na území obce, náhradní prost edky varování

Vzory tís ových a dalších zpráv obyvatelstvu
tís ová zpráva o hrozící nebo nastalé MU, vyhlášení evakuace

Síly a prost edky dislokované na území obce
Složky IZS (základní, ostatní), další využitelné síly a prost edky

Nouzové p ežití
ubyt. a strav. kapacity, nouz. zdroje pitné vody, nouzové základní služby obyvatelstvu

Tiskopisy
zabezpe ení evakuace, potvrzení o poskytnutí osobní i v cné pomoci…

Základní údaje o obci
geografické a demografické údaje, významné subjekty / objekty, infrastruktura

Mapa obce
s vyzna ením významných objekt (OÚ, školy, apod.), zdroji ohrožení, záplavová území

Nahlášení mimo ádné události

POMOCNÁ ÁST
OBECNÁ

str. 4

str. 12

(manipulace s plánem, odpov dnost)

Varování obyvatelstva
Improvizované ukrytí
Evakuace, evakua ní zavazadlo
Improvizovaná ochrana
1. Informace o plánu
Humanitární pomoc
Následná opat ení

odkaz
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str. 13

A1
A2
A3
A4
A5
A6
…
…
…
…
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Plán odezvy orgán obce Hlubyn na vznik mimo ádné události (dále jen „plán“) je
zpracováván pro p ípravu a ešení mimo ádných událostí, které se mohou vyskytnout na
území obce. Je základním dokumentem obecního ú adu pro zabezpe ení úkol a opat ení
na ochranu život , zdraví, majetku nebo životního prost edí p i vzniku mimo ádných událostí.
St žejní ást plánu tvo í dokumenty v p íloze „A“ (tzv. operativní ást), kde jsou uvedeny
jednotlivé kroky ešení té konkrétní situace, která m že v obci nastat s odkazy na další dokumenty, které se nachází v p íloze „B“, resp. v p íloze „C“ (pomocná ást - konkrétní nebo
obecná).
Zpracovatelem plánu jsou orgány obce v sou innosti s hasi ským záchranným sborem
kraje, který poskytuje obcím metodickou pomoc p i zpracování (seznamuje obce a na jejich
žádost s charakterem možného ohrožení, s p ipravenými krizovými opat eními a se zp sobem jejich provedení).
Plán schvaluje starosta obce.

zpracovatel

Obec Hlubyn , Petr Boukal - starosta

adresa

Hlubyn 10, 26272 B eznice

kontakt

607869555
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2. P ehled možných ohrožení
Na základ analýzy ohrožení v JMK je každá obec s velkou pravd podobností ohrožena t mito typy mimo ádných událostí:
- únik nebezpe né látky (zejména p i p eprav po silnici, event. po železnici),
- p ívalovými dešti, které mohou mít za následek vznik tzv. „bleskových“ povodní (tato situace není ešena v povod ových plánech obcí v rámci p irozených povodní – bleskové povodn mohou nastat prakticky kdekoliv na území

R nezávisle na tom, zda je obec lokali-

zována v okolí vodních tok ),
- vich ice i tornáda,
- požáry (v krajin – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruktura),
- dlouhodobé narušení dodávek elekt iny a
- narušení dodávek pitné vody (z d vodu technologické havárie, kontaminace zdroj pitné
vody).
Na tyto typy událostí je doporu ováno všem starost m obcí mít vypracovány postupy ešení.

a) „Povinn “ zpracované:

ÚNIK NEBEZPE NÉ LÁTKY P I P EPRAV

A1

- k úniku nebezpe né látky m že dojít p i její p eprav po pozemní komunikaci
obecný popis
ohrožení
+ dopady
preventivní
opat ení
ohrožení
v obci

(dálnice, silnice) anebo po železnici, m že dojít k úniku kapalné látky do p dy,
podzemní nebo povrchové vody, plynné látky do vzduchu (nejnebezpe n jší
p ípad z hlediska ohrožení obyvatel), v krajním p ípad m že být únik doprovázen požárem nebo výbuchem
- dopady: ohrožení zdraví a život osob, zví at, životního prost edí

- nelze stanovit

- ohroženi jsou obyvatelé mimo objekty a v objektech v okolí hlavní silnice v obci,
resp. v okolí komunikace, životní prost edí, zejm. p da a vodní toky

A2

P ÍVALOVÉ DEŠT
obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opat ení

t žko p edvídatelný intenzivní déš s následkem náhlého zaplavení sklep obytných dom , komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profil most bahnem, listím
apod., eroze na nezpevn ných cestách a také polích a zahradách, sesuv p dy,
protržení hrází rybník , odplavení a poškození nedostate n upevn ných p edm t , poškození b eh vodních tok .
je-li HMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpe í p ívalových deš , je t eba o tom
informovat obyvatele obce ( rozhlasem, siréna ) s doporu ením provedení pat i ných opat ení:
- majitelé vozidel p ipravit vozidlo k evakuaci nebo ho v as odvézt na bezpe né
místo,
- odvést do bezpe í domácí a hospodá ská zví ata,
- p ipravit si prost edky pro zabezpe ovací práce (pytle s pískem …),
- uzav ít p ívod vody, plynu a elektrické energie,
- uhasit otev ený ohe v topidlech,
- p ipravit evakua ní zavazadla pro všechny leny rodiny,
- informovat se o zp sobu a míst , kam se v p ípad evakuace p emístit,
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ohrožení
v obci

- p est hovat majetek v dom do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- ut snit kanalizaci a odpady v p ízemí a ve sklepech,
- sledovat zprávy sd lovacích prost edk ,
- odstranit nebo ádn zajistit snadno odplavitelné p edm ty v okolí budovy,
- v budov ani mimo budovu nenechávat v dosahu vody nebezpe né látky (chemikálie, apod.),
- ídit se pokyny orgán obce a záchraná (zvl. p i evakuaci),
- p i odchodu z domu zabezpe it vchod a okna.
Dále starosta:
- provést p ípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce
- zejména objekty lokalizované v nižších polohách obce a v blízkosti místních
vodních tok a na svazích

A3

VICH ICE / TORNÁDA

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opat ení

ohrožení
v obci

Vich ice:
- jedná se o dlouhodob jší atmosférický jev na rozsáhlém území (zvlášt astý
v horských oblastech), v tšinou spojený se zm nou tlaku a p echodem atmosférické fronty. Intenzita se udává v metrech za sekundu – vich ice od 25 m/s (90
km/h)
- nebezpe í spo ívá krom výše uvedeného také v možném dlouhodob jším výpadku el. energie, p erušení dopravních komunikací, apod.
Tornádo:
- jedná se o lokální atmosférický vír s plošným rozsahem v ádu stovek metr
s velkou intenzitou bou kové innosti
- v krátkém asovém období (minuty nebo desítky minut) m že napáchat zna né
škody na budovách, vegetaci a elektrickém vedení
je-li HMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpe í vich ice / tornáda, je t eba o tom
informovat obyvatele obce, rozhlasem, s doporu ením provedení pat i ných opatení:
- z stat doma a pokud to není nezbytn nutné, nikam nevycházet a nevyjížd t
- zkontrolovat uzav ení všech oken a dve í
- v blízkosti domu (zahrada) upevnit voln položené p edm ty (nebo je uschovat,
je-li to možné)
- odvést do bezpe í zví ata
- ukrýt automobil do garáže nebo zaparkovat mimo dosah pádu strom
- v p ípad tornáda se nezdržovat u oken a v místnostech t sn pod st echou
- najít si bezpe nou místnost v nižších podlažích nebo ve st edu budovy
Dále starosta:
- provést p ípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce

- m že být ohrožena celá obec

A4

POŽÁR (LESNÍ, V OBCI)

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opat ení
ohrožení
v obci

- v obci mohou být nejvíce ohroženy výrobní objekty za azené do vyšší kategorie
požárního nebezpe í, stodoly s uskladn nou slámou, senem, starší budovy
v horším technickém stavu (zejm. komín a st echa)
- k požár m v krajin (lesní požáry, požáry trávy) dochází p edevším v letních
m sících (extrémní sucho) vlivem blesku, lidské nedbalosti nebo úmyslného zapálení
- dopady: ohrožení zdraví a život osob, hospodá ských i voln žijících zví at,
majetku, životního prost edí sáláním tepla a zplodinami ho ení
dodržovat protipožární p edpisy, udržovat budovy a technická za ízení v dobrém
stavu, provád t pravidelné revize a údržbu technických za ízení
- m že být ohrožena celá obec
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DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKT INY

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opat ení
ohrožení
v obci

narušení dodávky elektrické energie z d vodu:
odstavení výroben elektrické energie (elektrárny jaderné, vodní a na fosilní
paliva),
odstavení p enosové a distribu ní soustavy – následkem m že být rozpad
soustavy jako celku tj. i odstavení výroben. Obnova provozu celého systému je
složitou záležitostí,
narušení funk nosti dispe erského informa ního a ídícího systému – kolaps celého ídícího systém má význam zcela zásadní,
možné p ímé následky:
ohrožení života a zdraví personálu výroben nebo rozvoden el. energie,
zni ení nebo poškození majetku infrastruktury energetiky,
p ímé poškození životního prost edí ve výrobnách el. energie (zejména na
kapalná paliva),
možné velmi rozsáhlé sekundární následky (z nich vyplývají možné d sledky pro
zdraví a život obyvatelstva, životní prost edí, ekonomiku, infrastrukturu):
havárie radia ní, zp sobená vybranými nebezpe nými chemickými látkami
a chemickými p ípravky, technické a technologické,
zne išt ní vody, ovzduší a p írodního prost edí haváriemi,
narušení finan ního a devizového hospodá ství státu,
narušení dodávek ropy a ropných produkt , plynu a tepelné energie,
narušení dodávek potravin, pitné vody, lé iv a zdravotnického materiálu,
narušení funk nosti dopravní soustavy, ve ejných telekomunika ních vazeb, ve ejných informa ních vazeb,
narušení zákonnosti, panika.
- nelze stanovit
- celá obec / ást

NARUŠENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opat ení
ohrožení
v obci

A5

A6

- má obvykle lokální charakter a je zpravidla spojena se vznikem jiné mimo ádné
události a jejím sekundárním dopadem nap . extrémní dlouhodobá sucha, povodn , výpadky el. energie, technické a technologické havárie, terorismus
- možné následky:
- ohrožení života a zdraví požitím kontaminované pitné vody nebo vody z jiných
neov ených zdroj a nedostate né hygieny,
- vznik epidemií nebo hromadných onemocn ní,
- zni ení nebo poškození majetku vodárenských za ízení,
- poškození cisteren i jiných výdejních za ízení k výdeji pitné vody p i možné
panice nebo nepokojích,
- narušení životního prost edí zp sobené únikem chemikálií na úpravu vody po
technologické nebo technické havárii a terorismu, diverzi a p ípadné sabotáži,
- ekonomické dopady – narušení nebo zastavení výroby a služeb závislých na
dodávce pitné vody, vysoké náklady na zabezpe ení nouzového zásobování
pitnou vodou, rabování u prodejc balené pitné vody,
- panika, narušení zákonnosti, zhoršení psychického stavu obyvatelstva
- nelze stanovit
- celá obec / ást
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b) nepovinný (zpracovávají jen ty obce, kterých se to týká):
Tato ást obsahuje vý et dalších možných mimo ádných událostí, které mohou dle provedené analýzy ohrožení ohrozit obec. Sou ástí Operativní ásti budou
postupy ešení pouze té mimo ádné události, která v obci m že nastat.

A8

P IROZENÁ POVODE

obecný popis
ohrožení
+ dopady

povodn mi se rozumí:
- p echodné zvýšení hladiny vodních tok nebo jiných povrchových vod, p i kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a m že zp sobit škody,
- stav, kdy voda m že zp sobit škody tím, že z ur itého území nem že do asn
p irozeným zp sobem odtékat nebo její odtok je nedostate ný,
- dochází k zaplavení území p i soust ed ném odtoku srážkových vod,
- povode m že být zp sobena táním, deš ovými srážkami nebo chodem led ,
- katastrofální p ímé i nep ímé dopady na celém zasaženém území,
možné p ímé následky:
- ohrožení života a zdraví u velkého po tu osob, které nesta ily evakuovat,
- zni ení nebo silné poškození majetku, budov, infrastruktury na postiženém území,
- poškození životního prost edí ve velkém rozsahu,
- zna né ekonomické ztráty,
možné nep ímé následky:
- psychické problémy zejména u dlouhodob evakuovaných osob,
- nedostatek pitné vody a vody pro osobní hygienu,
- únik nebezpe ných látek do vody a ovzduší a jejich nekontrolované ší ení,
- vznik epidemií na postiženém a okolním území – ohrožení života a zdraví osob i
na nepostiženém území,
- nedostatek energií, prost edk a služeb na postiženém i okolním území,
- obtížná obnova životního prost edí,
- náhrada zni ených výrobních kapacit a služeb,
- zna né sociální dopady
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je-li HMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpe í povodn , je t eba o tom informovat obyvatele obce (rozhlasy, megafony apod.) s doporu ením provedení pat i ných opat ení – viz A2 – p ívalové dešt .
Dále (pro starosty):
- již v p ípad hrozby vzniku p irozené povodn p ijímat díl í opat ení v podob
výzvy k p íprav obyvatel a právnických osob na evakuaci,
- p ijmout p edb žná opat ení dle zpracovaného povod ového plánu obce (kontrola stavu okolí vodních tok a vodních d l, pr b žný monitoring hladin tok )
- provést p ípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce

preventivní
opat ení

ohrožení
v obci

ást obce, budovy pod hrází rybníka

3. Zajišt ní akceschopnosti
Za zajišt ní akceschopnosti zodpovídá starosta obce. Pro p ípravu a ešení mimoádných událostí je z ízen krizový štáb obce – povod ová komise:
funkce

jméno, p íjmení

kontakt (MT)

doporu ená innost ve štábu

starosta

Petr Boukal

607869555

ídí 1. sm nu

místostarosta

Ing.Josef Drnek

608475234

ídí 2. sm nu

Mgr.Lucie Karasová

723742422

zapisovatelka

Jaroslav Ba ka

728892461

Zabezpe uje informování

len zastupitelstva
SDH

Svolání len krizového štábu obce
Svolání len krizového štábu zajiš uje pracovník pov ený starostou obce / jinou ur enou
osobou. Jestliže vznikne mimo ádná událost, jsou lenové svoláni prost ednictvím mobilního
telefonu.

lenové krizového štábu jsou povinni mít v pracovní i mimopracovní dob zapnutý

mobilní telefon.

lenové KŠ se dostaví na ur ené místo, kde budou seznámeni s charakte-

rem mimo ádné události a s úkoly.

Pracovišt krizového štábu obce:
Starosta obce z izuje pracovišt krizového štábu obce.
Místo pracovišt KŠO: Obecní ú ad Hlubyn , zasedací místnost
Náhradní pracovišt KŠO: Klubovna hasi ské zbrojnice, obecní sklad

Materiální a technické zabezpe ení pracovišt KŠ
Kancelá ské zázemí
Zázemí pro stravování, odpo inek a základní hygienické pot eby
Kulturní d m, hostinec
Finan ní zabezpe ení krizových opat ení
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Zákon o krizovém ízení ukládá obcím ve svých rozpo tech na p íslušný rok vy lenit objem
finan ních prost edk pot ebný k zajišt ní p ípravy na krizové situace.
Obce dále ve svém rozpo tu na p íslušný rok vy le ují ú elovou rezervu finan ních prost edk na ešení krizových situací a odstra ování jejich následk .
Ve výjime ných p ípadech, kdy finan ní rezerva na úrovni obce nedosta uje, m že se starosta obce obrátit na krajský ú ad.

4. Zásady používání plánu
Plán odezvy orgán obce Hlubyn na vznik mimo ádné události není ozna en žádným stupn m utajení. Jedná se však o neve ejný dokument, se kterým se mohou seznamovat jen lenové krizového štábu obce, p íp. další osoby, které ur í starosta obce.
Starosta obce/jím pov ený pracovník zodpovídá za manipulaci s plánem, resp.
s jeho ástmi, povoluje opisy a výpisy s plánu. V p ípad zjišt ní neoprávn né manipulace
s plánem je starosta obce/jím pov ený pracovník povinen p ijmout nezbytné kroky
k zamezení nebo zmírn ní následk neoprávn né manipulace s plánem.
Plán je uložen v objektu obecního ú adu Hlubyn v elektronické a listinné podob .
V elektronické podob je plán uložen u:
-

starosty obce nebo na www.hlubyne.cz

-

obecní ú ad

V listinné podob je plán uložen u:
-

starosty obce

-

místostarosta obce

-

obecní ú ad-kancelá

5. Legislativa
a) Základní:
-

Zákon 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o zm n n kterých zákon

-

Zákon 240/2000 Sb., o krizovém ízení o zm n n kterých zákon (krizový zákon)

-

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

-

V MV 328/2001 Sb., o n kterých podrobnostech zabezpe ení IZS

-

V MV 380/2002 Sb., k p íprav a provád ní úkol ochrany obyvatelstva
b) Ostatní:

-

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

-

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

-

Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
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6. Povinnosti a oprávn ní orgán obce p i p íprav a ešení mimo ádných

událostí a krizových situací
§ 15 zákona . 239/2000 Sb.: Orgány obce (obecní ú ad)
Orgány obce zajiš ují p ipravenost obce na mimo ádné události a podílejí se na
provád ní záchranných a likvida ních prací a na ochran obyvatelstva.
Obecní ú ad p i výkonu státní správy za tímto ú elem:
a) organizuje p ípravu obce na mimo ádné události,
b) podílí se na provád ní záchranných a likvida ních prací s integrovaným záchranným systémem,
c) zajiš uje varování, evakuaci a ukrytí osob p ed hrozícím nebezpe ím,
d) hospoda í s materiálem civilní ochrany,
e) poskytuje hasi skému záchrannému sboru kraje podklady a informace pot ebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vn jšího havarijního plánu,
f) podílí se na zajišt ní nouzového p ežití obyvatel obce,
g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dot ených požadavky civilní ochrany v obci.
K pln ní výše uvedených úkol je obec oprávn na z izovat za ízení civilní ochrany.
P i z izování t chto za ízení a pln ní úkol ochrany obyvatel jsou orgány obce povinny postupovat podle zákona o IZS a podle zákona o požární ochran .

Obecní ú ad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného
ohrožení, s p ipravenými záchrannými a likvida ními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za
tímto ú elem organizuje jejich školení.
Obecní ú ad je dot eným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva p i rozhodování o
umis ování a povolování staveb, zm nách staveb a zm nách v užívání staveb, odstra ování
staveb a p i rozhodování o povolení a odstra ování terénních úprav a za ízení.
§ 16 zákona . 239/2000 Sb.: Starosta obce
Starosta obce p i provád ní záchranných a likvida ních prací:
a) zajiš uje varování osob nacházejících se na území obce p ed hrozícím nebezpe ím,
b) organizuje v dohod s velitelem zásahu nebo se starostou ORP evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje innost obce v podmínkách nouzového p ežití obyvatel obce,
d) je oprávn n vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo v cné pomoci.
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§ 21 zákona . 240/2000 Sb.: Starosta obce
Starosta obce zajiš uje p ipravenost obce na ešení krizových situací; ostatní orgány
obce se na této p ipravenosti podílejí.
Starosta obce dále:
a) za ú elem p ípravy na krizové situace a jejich ešení m že z ídit krizový štáb obce jako
sv j pracovní orgán,
b) zajiš uje za krizové situace provedení stanovených krizových opat ení v podmínkách
správního obvodu obce; správní ú ady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opat ení splnit,
c) plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového ízení p i p íprav na krizové situace a p i jejich ešení a úkoly a opat ení uvedené v krizovém plánu ORP,
d) odpovídá za využívání informa ních a komunika ních prost edk a pom cek krizového
ízení ur ených Ministerstvem vnitra.
V dob krizového stavu starosta obce:
a) zabezpe uje varování a informování osob nacházejících se na území obce p ed hrozícím
nebezpe ím a vyrozum ní orgán krizového ízení, pokud tak již neu inil HZS kraje,
b) na izuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje innost obce v podmínkách nouzového p ežití obyvatelstva,
d) zajiš uje organizaci dalších opat ení nezbytných pro ešení krizové situace.
Pokud starosta obce neplní v dob krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem,
m že hejtman p evést jejich výkon na p edem stanovenou dobu na zmocn nce, kterého za
tím ú elem jmenuje. O této skute nosti hejtman neprodlen informuje obec a ministra vnitra,
který m že rozhodnutí hejtmana zrušit.
§ 21a zákona . 240/2000 Sb.: Obecní ú ad
Obecní ú ad dále za ú elem zajišt ní p ipravenosti obce na ešení krizových situací:
a) organizuje p ípravu obce na krizové situace,
b) poskytuje obecnímu ú adu ORP podklady a informace pot ebné ke zpracování krizového
plánu ORP,
c) vede evidenci údaj o p echodných zm nách pobytu osob (§ 39d krizového zákona), pro
kterou shromaž uje údaje, a p edává údaje v ní vedené obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností, v jehož správním obvodu se nachází,
d) vede evidenci údaj o p echodných zm nách pobytu osob za stavu nebezpe í (§ 39e
krizového zákona), pro kterou shromaž uje údaje, a p edává údaje v ní vedené obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností, v jehož správním obvodu se nachází,
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e) se podílí na zajišt ní ve ejného po ádku,
f) plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozší enou p sobností p i p íprav na krizové situace a jejich ešení.
Obecní ú ad seznamuje právnické a fyzické osoby zp sobem v míst

obvyklým s

charakterem možného ohrožení, s p ipravenými krizovými opat eními a se zp sobem jejich
provedení.
Ostatní
P i vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpe í starosta obce zajiš uje provedení krizových opat ení v podmínkách obce. Je-li k tomuto ú elu nutné vydat na ízení obce,
nabývá na ízení obce ú innosti okamžikem jeho vyv šení na ú ední desce obecního ú adu.
Na ízení obce se zve ejní též dalšími zp soby v míst obvyklými, zejména prost ednictvím
hromadných informa ních prost edk a místního rozhlasu. Stejný postup se použije p i vyhlašování zm n obsahu již vydaného na ízení obce.
Náklady vynaložené na provedení krizových opat ení stanovených obcí uhrazuje
obec z obecního rozpo tu.
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