Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje
pro obec DRAHOŇŮV ÚJEZD 1
A. INFORMAČNÍ ČÁST
Analýza rizik Plzeňského kraje ⃰
V analýze rizik Havarijního plánu Plzeňského kraje jsou zařazeny mimořádné
události, jejichž řešení vyžaduje vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu
na území Plzeňského kraje. 2
Z této analýzy rizik nevyplývají žádná rizika pro území vaší obce (města) vztahující
se k povodním nebo konkrétním objektům s nebezpečnou látkou.

⃰ Území obce může být ohroženo dalšími riziky, která nejsou řešena
v Havarijním plánu Pk, ale jsou řešena v krizovém plánu ORP Rokycany. 2

B. PLÁNY KONRÉTNÍCH ČINNOSTÍ
1. Plán vyrozumění
Předání prvotní informace o mimořádné události
Prvotní informace o nebezpečí vzniku nebo o vzniku mimořádné události může být
předána na operační středisko základní složky IZS osobně, faxem, elektronicky
nebo telefonicky.
LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
112
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
150
• Krajské operační a informační středisko (dále jen „KOPIS“)
tel.:
950 330 110, 950 330 112
fax:
950 330 101
e-mail:
kopis@hzspk.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155
POLICIE ČR
158
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2. Plán varování obyvatelstva
Varování obyvatelstva patří mezi základní opatření ochrany obyvatelstva. Jeho
efektivní provedení je nezbytné pro řádnou realizaci dalších opatření na ochranu
obyvatelstva, která na varování a tísňové informování navazují, a která by jinak
nemohla být úspěšně provedena (evakuace, ukrytí). Je to souhrn organizačních,
technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné
informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události, vyžadující realizaci
opatření na ochranu obyvatelstva. V místech, která nejsou pokryta akustickým
signálem sirén, se provádí varování náhradními způsoby (např. obecním
rozhlasem).
Varování pro celý Plzeňský kraj je zajišťováno z vyrozumívacího centra, které je
umístěno na KOPIS Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (dále jen
„HZS Pk“).
Přehled sirén ve správním obvodu obce
Siréna je umístěna na budově hasičské zbrojnice,
Ovládána je dálkově z operačních a informačních středisek (dále jen „OPIS“) HZS
ČR v Plzni, v Praze a místně tlačítkem.
Varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“
Varovný signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.
Vyhlašován může být třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.
Bezodkladně po vyhlášení varovného signálu je předána tísňová informace
obyvatelstvu o konkrétním hrozícím nebezpečí a připravených opatřeních.
Ostatní signály sirén:
• „Zkouška sirén“

•

„Požární poplach“

-

ověřování provozuschopnosti systému
a vyrozumění zkušebním tónem,
- zpravidla 1. středu v měsíci ve 12:00 hod.

-

varování

svolání jednotek požární ochrany.

3. Plán ukrytí obyvatelstva
a) Zásady ochrany obyvatelstva ukrytím při „nevojenských ohroženích“
a MU
Improvizované ukrytí
Při mimořádných událostech nevojenského charakteru se obyvatelstvo chrání
improvizovaným ukrytím za využití ochranných vlastností běžných staveb.
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Ukrytí osob se uskutečňuje ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních
a výrobních objektů, které budou při vzniku mimořádných situací dodatečně
upravovány přítomnými fyzickými osobami.
b) Zásady ochrany obyvatelstva ukrytím při „vojenských ohroženích“
Stálé úkryty
Stálé úkryty CO (dále jen „SÚ“) jsou ochranné stavby trvalého charakteru, slouží
k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné prostory. SÚ se využívají v případě
ohrožení státu a válečného stavu.
Seznam SÚ je dostupný na webových stránkách HZS Pk3.
Přehled úkrytů na území obce:
Na území obce nejsou vybudovány žádné stálé úkryty.
Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“)
Jsou předem vybrané prostory ve vhodných objektech. Využívají se k ochraně
obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace,
kontaminace radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní
hromadného ničení, proti účinkům leteckých útoků konvenčními zbraněmi.
4. Plán individuální ochrany obyvatelstva
Prostředky individuální ochrany (dále jen „PIO“) jsou určeny k ochraně dýchacích
cest, očí a kůže před účinky bojových otravných látek a nízkých koncentrací
některých průmyslových škodlivin, před kontaminací radioaktivním prachem a před
účinky dýmu. PIO dělíme na:
a) Improvizované - používají se k ochraně osob před účinky nebezpečných
látek, nebo ke snížení jejich účinků na lidský organismus při mimořádných
událostech nevojenského charakteru.
b) Typizované – vydávají se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu
pro vybrané kategorie osob4.
Ostatní osoby si PIO zabezpečují nákupem5.
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5. Plán evakuace obyvatelstva
Evakuace obyvatelstva je jedním ze základních způsobů ochrany obyvatelstva. Je
souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní
hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné
výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí
do vybraných míst a prostorů.
6. Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky
V komunikaci s veřejností a médii je potřebné informace o MU, připravených
opatřeních sdělovat včas, vhodnou formou a dbát na dodržení pravidel etického
kodexu.
Spojení na hromadné informační prostředky:
Vstup do celostátních vysílání rozhlasu a televize je smluvně zajištěn přes
GŘ HZS ČR. Spojení je organizováno přes KOPIS HZS Pk.
7. Plán psychosociální pomoci
Organizace
psychosociální
krizové
pomoci musí
být
koordinovaná
a centralizovaná tak, aby byla zajištěna její včasnost, dostupnost a efektivnost.
Koordinace je podstatná i z pohledu zajištění kontinuity psychosociální krizové
pomoci od akutní fáze po střednědobou až dlouhodobou pomoc.
Koordinátor psychosociální krizové pomoci
Koordinátorem psychosociální krizové pomoci je zástupce psychosociálních
organizací Plzeňského kraje, zpravidla pracovník Terénní krizové služby Diecézní
charity Plzeň (dále jen „TKS DCHP“).
TKS DCHP6

NON STOP linka: 777 167 004
e-mail:krize@dchp.charita.cz

8. Plán nouzového přežití obyvatelstva
Nouzové ubytování obyvatelstva
Je dočasné ubytování obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí nebo
krizovou situací v objektech, které pro ubytování osob nejsou určené a běžně
používané, ale jsou pro tento účel dočasně upravené a vybavené tak, aby
splňovaly základní požadavky pro ubytování osob. Nouzové ubytování zpravidla
navazuje na evakuaci osob.
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Nouzové zásobování pitnou vodou
Nouzovým zásobováním pitnou vodou se zabezpečuje pitná voda
pro obyvatelstvo v množství nezbytném pro jeho přežití a po nezbytně nutnou
dobu potřebnou pro obnovení funkce běžného zásobování pitnou vodou
na postiženém území.
Systém nouzového zásobování pitnou vodou za mimořádné události nebo
při vyhlášení krizového stavu se na postiženém území aktivuje do pěti hodin
od narušení zásobování pitnou vodou, pokud tato situace negativně ovlivňuje
zásobování obyvatelstva pitnou vodou, nebo lze tuto skutečnost předpokládat,
a kdy nelze na postiženém území zajistit náhradní zásobování obyvatelstva pitnou
vodou.
Při nouzovém zásobování pitnou vodou zabezpečují účastníci nouzového
zásobování pitnou vodou nezbytné množství pitné vody požadované jakosti
v rozsahu:
a) pro první dva dny 5 litrů na osobu a den a
b) pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den
s tím, že požadavky na jakost pitné vody mohou být v podmínkách nouzového
zásobování pitnou vodou s povolením příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví odlišné od požadavků na jakost vody pitné.
Organizování humanitární pomoci
HZS Pk organizuje a koordinuje humanitární pomoc. K tomu ustanovuje při štábu
HZS pracovní skupinu ochrana obyvatelstva, jako pracovní orgán pro koordinaci
humanitární pomoci. V případě MU s rozsáhlými následky jsou do této pracovní
skupiny přizváni zástupci charitativních a humanitárních organizací působících
v kraji, s kterými má HZS uzavřenou dohodu o poskytnutí pomoci v oblasti
nouzového přežití a humanitární pomoci, nebo svým rozsahem pomoci
obyvatelstvu jsou významné.
Pracovní skupina ochrana obyvatelstva dále organizuje poskytování humanitární
pomoci ze zásob HZS Pk, koordinuje přijímání a poskytování pomoci ostatními
institucemi a organizacemi.
HZS Pk disponuje k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při MU:
• 2 mobilními kontejnerovými soupravami pro 25 osob,
• 6 soupravami materiálu k následnému použití pro 50 osob uloženými
ve skladech územních odborů HZS Pk,
• 17 soupravami materiálu k okamžitému použití pro 20 osob uloženými
na jednotlivých požárních stanicích HZS Pk.
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9. Plán monitorování
Předávání výstrah v rámci „Hlásné a předpovědní povodňové služby“ (dále jen
„HPPS“) ČHMÚ
Výstrahy v rámci „HPPS“ jsou předávány na všechny obce na území
Plzeňského kraje dle Povodňového plánu Plzeňského kraje.
•
E-mail (forma celého textu výstrahy)
− zasílán na 1 kontakt uvedený v základních informacích o obci
v Povodňovém informačním systému (dále jen „POVIS“)
•

SMS (zkrácená forma výstrahy)
– tvořena číslem výstrahy, jevem a stupněm nebezpečí
− zasílána pouze na 1 číslo mobilního telefonu uvedeného v kolonce SMS
u jména předsedy povodňové komise = starosty obce v „POVIS“

Předávání výstrah v rámci „Systému integrované výstražné služby“ (dále jen
„SIVS“) ČHMÚ – teplotní a vlhkostní podmínky, vítr, sněhové jevy, námrazové
jevy, bouřky s doprovodnými jevy apod.
Výstrahy v rámci „SIVS“ jsou předávány na obce, které zaslaly svůj požadavek
HZS Pk. Jejich forma předávání (SMS, e-mail) i kontakt je stejný jako předávání
výstrah „HPPS“.
Databáze srážkoměrů, hladinoměrů apod.:
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
http://www.pvl.cz/portal/srazky/PC/
http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/pc/CelkovaMapa.aspx?data=1
https://www.edpp.cz/
http://dpp.kr-plzensky.cz/html/index.html

…………………………………………………………..

C. Závěr, požadavky
1. Seznámit právnické a fyzické osoby ve městě s charakterem možného
ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou
obyvatelstva. (§ 15 odst. 4 zák. č. 239/2000 Sb.).
2. Další informace na www.hzspk.cz

