Obec: Honezovice
METODICKÝ LIST PRO STAROSTU OBCE

PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI NEBO
KRIZOVÉ SITUACE V OBCI
Příklady mimořádných událostí Požár, dopravní nehoda, místní povodeň, trestný čin
 Ohlásit vznik MU na příslušnou ohlašovnu
KOPIS IZS (HZS)
112, 150
ZZS
155
PČR
158
 Pokud je to potřebné spustit sirénu v obci a provést doprovodné hlášení v místním
rozhlase
Všeobecná výstraha
(kolísavý tón po dobu 140 vteřin)
Požární poplach
(přerušovaný tón po dobu jedné minuty)

 Pří dálkovém spuštění sirény provést ověření důvodu spuštění na KOPIS HZS
č. telefonu 950 330 110
 Provést nutná opatření k záchraně osob, zvířat a majetku a k zamezení šíření MU
 Zamezit vstup nepovolaným osobám do prostoru MU (s výjimkou neodkladné
záchrany osob, zvířat a majetku)
 Povolat na obecní (městský) úřad další potřebné osoby
Starosta
 777164795 ing.Iva Fictumová
Místostarosta
 739717455
Josef Blažek
Obecní policie

jméno:
JSDHO - velitel
 724343170
Jiří Hirschl
PO a FO-věcná pomoc 
jméno:
Prostředek:
 nákladní
automobily

jméno:
Prostředek:
 nakladače

jméno:
 traktory
Prostředek
 jeřáby

jméno:
 elektrocentrály
Prostředek:
 pytle

jméno:
 písek
Prostředek:
 dřevo

jméno:
 atd
Prostředek:
 Kontaktovat velitele zásahu (poskytnout mu pomoc a součinnost)
 Mít přehled o kontaktech na havarijní služby (jejich techniky)
Plyn
 1239
pohotovostní linka
Elektrika
840 850 860 pohotovostní linka
Voda
 800 120 112 pohotovostní linka
Teplo

jméno:

 Dokumentovat průběh MU z hlediska poskytnutí osobní a věcné pomoci
 Při vrácení věcného prostředku vydat potvrzení, které musí obsahovat
Údaje o uživateli (vlastníkovi) věcného prostředku
Identifikační údaje věcného prostředku (druh, typ)
Datum a hodinu poskytnutí věcného prostředku
Datum a hodinu vrácení věcného prostředku
Stav opotřebení a poškození
Poučení o náhradě
Označení orgánu, který potvrzení vydal
 Organizovat humanitární pomoc pro osoby postižené mimořádnou událostí
(nouzové ubytování, stravování, materiální a finanční pomoc)

Ubytování


Stravování


Skladovací

prostory

Humanitární

organizace
 V případě nutnosti povolat síly a prostředky AČR
VZÚ Rakovník
cestou KOPIS HZS
přímo u vojenského útvaru

 950 330 110


Poznámka:
V případě vyhlášení krizového stavu bude činnost obdobná.
Komunikace s nadřízenými orgány bude probíhat cestou krizového štábu ORP STOD, číslo
telefonu 379 209 401, e-mail: krize@mestostod.cz

Vysvětlivky
MU
KOPIS
IZS
HZS
PČR
ZZS
JSPHO
PO
FO
AČR
VZÚ

mimořádná událost
krajské operační a informační středisko
integrovaný záchranný systém
hasičský záchranný sbor
Policie České republiky
zdravotnická záchranná služba
jednotka sboru dobrovolných hasičů
právnická osoba
fyzická osoba
Armáda České republiky
vojenský záchranný útvar

