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DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK TEPLA A PLYNU

Krok 1: NAHLÁSIT ZPRÁVU O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost
nahlásit zprávu o vzniku mimořádné události

provede/zabezpečí

součinnost

poznámka

součinnost

poznámka

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený pracovník
starosta,
pověřený pracovník
starosta,
pověřený pracovník
starosta, pověření
členové KŠO

součinnost

poznámka

provede/zabezpečí
starosta,
pověření členové
KŠO

součinnost

starosta

??? jak správně nahlásit mimořádnou událost - C1 Nahlášení mimořádné události
Krok 2: INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA
činnost
odvysílat prostřednictvím místního rozhlasu připravenou
informaci pro obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších
zpráv obyvatelstvu (SITUACE č. 10)

provede/zabezpečí
starosta,
pověřený člen KŠO

Krok 3: OSTATNÍ
činnost
kontaktovat dodavatele tepla / plynu – B1 Důležité kontakty
zjistit předpokládanou délku výpadku tepla / plynu
v případě výpadku delšího než 24 h., požádat prostř. ORP o
zabezpečení náhradních zdrojů (HOPKS)
je-li předpoklad dlouhodobého výpadku plynu / tepla (více než
72 hodin), provést evakuaci osob a zabezpečit nouzové přežití

ORP
ORP

Krok 4: EVAKUACE, NOUZOVÉ PŘEŽITÍ
činnost
předat rozhodnutí k evakuaci na objekty, organizace a
školská, zdravotní a sociální zařízení ve správním obvodu
obce
vydat prostřednictvím místního rozhlasu pokyny k přípravě na
evakuaci – B3 Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu
(SITUACE č. 10) – přiměřeně situaci
mít přehled o osobách, které budou evakuovány
organizovat odsun evakuovaného obyvatelstva (pěšky,
dopravní prostředky)

starosta, obsluha
rozhlasu
starosta, pověření
členové KŠO

vedoucí
organizací

pověřené osoby

dopravci

zabezpečení pomoci imobilním občanům a školským,
sociálním a zdravotnickým zařízením

pověřené osoby

postarat se o děti bez dozoru

pověřené osoby

organizovat pořádkovou službu při nastupování do autobusů

určené osoby

vést přehled o evakuaci prováděné soukromými auty

určení členové
štábu

včas vydat občanům pokyn k nastoupení do autobusů

starosta

zabezpečit sběr a vyhodnocení informací o postupu evakuace
na nástupních místech
organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru:
- plnost provedení evakuace, zejména u imobilních osob a
dětí bez dozoru
- uzavření budov, bytů,
- označení a přehled míst s ponechanými hospodářskými

vedoucí
organizací

vedoucí
škol., soc. a
zdrav.
zařízení
Policie ČR

starosta, určení
členové KŠO
starosta, pověřené
osoby

Policie ČR

poznámka

zvířaty
- střežení prostoru
v příjmové obci zabezpečit v součinnosti s obecním úřadem:
- evidenci obyvatel
- ubytování, stravování, hygienická opatření, zdravotnické a
sociální zabezpečení
- spojení rodin v prostoru umístění
Více o evakuaci - C4 Evakuace, evakuační zavazadlo

??? Vzory k evakuaci – B6 Tiskopisy

PANEL NNO – C6 Humanitární pomoc

starosta, pověření
členové KŠO

orgány
samosprávy
příjmové
obce,
vedoucí
organizací,
personál
ubyt. zař.,
Policie ČR

