ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ 2015

Prostředky pro zvládání
krizových situací

nprap. Milan Vojtěch - vrchní inspektor KŘ a OO, ÚO HZS Ústí nad Labem

Odpovědnost za varování v obci
Zákon č.239/2000 Sb.
Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
§ 15

(2) Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1
c)zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí...
§ 16

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací
a) zajišťuje varování…

Zákon č. 240/2000 Sb.
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
§ 21

(3) V době krizového stavu starosta obce
a)zabezpečuje varování a informování…

Koncové prvky varování - KPV
je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečující včasné
upozornění na nastalou nebo hrozící mimořádnou událost.
Prostředky používané k varování (KPV) jsou:
rotační sirény

elektronické sirény

obecní rozhlasy
Další možné způsoby (+ náhradní způsob) varování :
- rozhlas, televize, mobilní telefon, internet…..
- megafon, mobilní prostředky – městská (obecní) policie,
- osobní vyhlášení

Postup při poruše nebo manipulaci s KPV,
který je majetkem HZS

• v případě poruchy KPV zaslat požadavek na opravu (e-mailem)
na příslušný Územní odbor HZS kontaktní osobě.

• přemístění KPV (mimo rozhodnutí HZS) si hradí obec ze svého
rozpočtu.
• při prodeji majetku, na kterém je umístěn KPV, je nutno seznámit
s touto skutečností nového majitele objektu

Kontejner nouzového přežití - KNP - 50
Umístění:
PS Všebořice – Ústí nad Labem
Využití:
KNP-50 je určen k rychlé, účinné
a neodkladné pomoci v případě
mimořádné události (např. zásah
při velkých dopravních silničních,
železničních a leteckých nehodách,
živelných pohromách, destrukcích
budov a vyvedení ze zamořeného
či jiným způsobem devastovaného
prostoru).

Kontejner nouzového přežití - KNP - 50
Možnost vyžádání:
KNP-50 je připraven k okamžitému výjezdu na žádost:
-

velitele zásahu,

-

řídícího důstojníka,

-

ředitele HZS kraje,

-

nebo při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací
na pokyn generálního ředitele HZS ČR, nebo řídícího důstojníka
generálního ředitelství HZS ČR.

SOUPRAVY NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ
Územní úroveň - ORP
Souprava nouzového přežití k okamžitému
použití (SOP)
- každá stanice HZS Ústeckého kraje
• o použití rozhoduje velitel zásahu
• souprava obsahuje nejnutnější vybavení
pro 20 osob základní oblečení, přikrývky
a prostředky pro podávání stravy a nápojů.
Souprava nouzového přežití k následnému
použití (SNP)
– každý Územní odbor HZS Ústeckého kraje
• nejnutnější vybavení pro 50 osob
• soupravy budou použity za mimořádných
událostí vyhlášení krizového stavu, pokud
nebude v silách obcí zajistit nouzové
přežití postižených osob ve své působnosti

Materiální základny humanitární pomoci (MZHP)
Ubytování je realizováno ve stanech, strava je zabezpečována dovozem (popř. vařením
v polních kuchyních). Soupravy jsou vybaveny materiálem tak, aby činnost základny byla co
nejvíce autonomní.

Dislokace MZHP

Ubytovací kapacita
(počet osob)

Předurčení pro kraj (ČR)

ZL Olomouc
(základna logistiky)

SOZ HZS ČR

150

(skladovací a opravárenské zařízení)

Karlovarský, Liberecký,
Ústecký

- sklad Vlastislav
ZÚ HZS ČR
(záchranný útvar)

– Hlučín a Zbiroh

2x150

celá Česká republika

Centrum humanitární pomoci
HZS Ústeckého kraje
a Ústeckého kraje

ČESKÁ KAMENICE
• příjem a následná redistribuce materiálu
• uložení materiálu určeného k zabezpečení
realizace opatření nouzového přežití
obyvatelstva
• příjem materiálu humanitární pomoci
s delší dobou expirace
• příjem technických prostředků určených
k odstraňování následků mimořádných
událostí.

Možnost využití materiálu CHP Česká Kamenice
Režim výdeje spotřebního materiálu - distribuce získaného spotřebního materiálu
(navezeno centrálně a získaného od humanitárních organizací, PO a FO).

Na pokyn BR kraje, hejtmana kraje
při vyhlášení stavu nebezpečí či nouzového stavu.
Servis pouze postiženým obcím.
Výdej materiálu prostřednictvím starosty obce (pověřeného zaměstnance)
s následným přeúčtováním majetku obci. Nutné razítko obce a oprávněný podpis
na doklad o převzetí.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR)
-

pouze složkám IZS prostřednictvím HZS, se souhlasem SSHR a pověřených osob od
HZS a dle požadavků velitelů bojových úseků při velkých MU (krizový stav).

Režim KŘ HZS
-

pouze zápůjčky v omezeném množství z majetku HZS a dle uvážení HZS.

Materiál ze základen humanitární pomoci se
může vyžádat:
jestliže hejtman kraje, starosta obce s rozšířenou působností, ředitel
HZS kraje nebo velitel zásahu požádají prostřednictvím operačního
a informačního střediska integrovaného záchranného systému kraje
o pomoc a o síly a prostředky, kterými nedisponují složky IZS na
úrovni kraje pro provedení záchranných a likvidačních prací při
mimořádné události řešené samostatně v příslušném kraji.

Humanitární služby
nevládních a církevních organizací
- důležitá role při poskytování humanitárních služeb postiženému obyvatelstvu

Spirála - www.spirala-ul.cz
Dobrovolnické centrum – www.dcul.cz
Charita Česká republika - www.charitausti.cz
( www.charitausti.cz/panel/dokumenty-panelu-ho-1/?download=210 )

PANEL humanitárních organizací Ústeckého kraje
(dále jen PANEL HO) je neformální pracovní skupina složená ze zástupců státních,
příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území
Ústeckého kraje. PANEL HO je organizační, koordinační a komunikační platformou
pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí
a krizových stavů (povodně, záplavy, vichřice, mráz, sněhová kalamita, požár,
chemické látky, útok, hromadná dopravní nehoda)

Český červený kříž - www.cervenykriz.eu
ADRA - www.adra.cz
Armáda spásy - www.armadaspasy.cz

Použití vysoušečů vzduchu (zdiva)
Primárně si zajišťují obce vysoušeče prostřednictvím
ORP, ÚO HZS disponují pouze omezeným množstvím
vysoušečů, které je možné si na omezenou dobu vypůjčit.
Tato výpůjčka je však podmíněna vrácením přístroje spolu
s potvrzením
o možnosti dalšího užití (vystaví revizní
technik). Zápůjčky z centrálních skladů (Zbiroh) si lze
zajistit prostřednictvím ORP.

Kdy, proč a jak vysoušet ….
Umístění stavby – podloží (hlína, písek, jíl…) – odizolovaná stavba – drenáže….
Typ stavby – podsklepení, stavební konstrukce (kámen, cihla, dřevo...)
Způsob vysoušení - přirozené – využití proudění vzduchu - úspora
- nucené – ekonomická náročnost
Doba vysoušení až 3 roky - výkon (energetická náročnost) x čas (24 hod.denně) x Kč (cca 5,-Kč)

- jeden vysoušeč = 1 KWh x 24 x 5 = 120Kč/den…3600Kč/měsíc

Činnost předurčených JPO
Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel
se předurčená JPO podílí na:
-

na varování obyvatel,

-

na evakuaci obyvatel,

-

na zabezpečení chodu evakuačních středisek
(stavby stanů, osvětlení)

-

na dekontaminaci postižených obyvatel nebo
majetku (pomoc při organizování
dekontaminace)

-

na humanitární pomoci obyvatelstvu a
zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití
(distribuce a výdej materiálu HP)

-

na stavbách protipovodňových hrází

Evakuace
-

je činnost směřující k rychlému opuštění nebo vyklizení
objektů či území při hrozícím nebezpečí.

-

je mimořádné opatření, používané v případech, kdy již nelze
účinnou ochranu obyvatelstva zabezpečit jiným způsobem.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených
mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na
záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou
neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty
ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních,
osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

Evakuaci vyhlašují:
-

v místě zásahu - velitel zásahu
zaměstnavatel pro svůj objekt

- v obci – starosta
-

pro území více obcí - starosta obce s
rozšířenou působností
pro část území svého kraje - hejtman kraje

Evakuace se plánuje:
-

ze záplavových území ohrožených přirozenými
a zvláštními povodněmi
z oblastí ohrožených únikem nebezpečných
látek.

Plán evakuace

je součástí hlavních opatření ochrany
obyvatelstva při řešení mimořádné situace a
je řešen v havarijním plánu kraje (ORP),
vnějším
i vnitřním havarijním plánu.

Informační servery
www.kr-ustecky.cz
- KRIZOVÉ SITUACE

www.usti-nl.cz
- Ústí nad Labem – MIMOŔÁDNÉ SITUACE

http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/
– PORTÁL KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

http://www.hzscr.cz/hzs-usteckeho-kraje.aspx
- OCHRANA OBYVATELSTVA

www.ochranaobyvatel.cz
– co dělat v krizových situacích, pomoc obcím

Kontaktní osoba HZS Ústeckého kraje
•

ORP Ústí nad Labem:

nprap.Milan Vojtěch -

vrchní inspektor krizové řízení a ochrany obyv.
ÚO HZS Ústí nad Labem
tel. 950 431 211, 724 188 377
e-mail milan.vojtech@ulk.izscr.cz

•

ORP Děčín, Rumburk, Varnsdorf:

kpt.Ing.Jan Masojídek -

vrchní komisař - koordinátor - metodik
ÚO HZS Děčín
950 435 260, 602 663 068
e-mail jan.masojidek@ulk.izscr.cz

•

ORP Teplice, Bílina:

kpt.Mgr.František Kraus - vrchní komisař - koordinátor - metodik
ÚO HZS Teplice
950 441 235, 777 417 791
e-mail frantisek.kraus@ulk.izscr.cz

•

ORP Chomutov, Kadaň:

kpt.Mgr.Josef Mládek -

•

ORP Most, Litvínov:

kpt.Bc.Marcela Zemanová - vrchní komisař - koordinátor - metodik
ÚO HZS Most
950 415 118, 724 187 847
e-mail: marcela.zemanova@ulk.izscr.cz

•

ORP Litoměřice, Lovosice, Roudnice n/L:

kpt.Ing.Pavel Vašíček -

•

ORP Žatec, Louny, Podbořany:

kpt.Bc.Radka Brunclíková - vrchní komisař - koordinátor - metodik
ÚO HZS Žatec
950 411 159, 724 178 865
e-mail radka.brunclikova@ulk.izscr.cz

vrchní komisař - koordinátor - metodik
ÚO HZS Chomutov
950 421 310, 724 178 884
e-mail josef.mladek@ulk.izscr.cz

vrchní komisař - koordinátor - metodik
ÚO HZS Litoměřice
950 425 160, 724 178 852
e-mail pavel.vasicek@ulk.izscr.cz

