
 
Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk 

 
V Šumperku  dne  18.1.2005  

                                 
                                                                                                                Počet listů: 12  
 
 

DOPORUČENÁ  HLAVNÍ  OPATŘENÍ  OBCÍ A SUBJEKTŮ   PŘI  
MIMOŘÁDNÝCH  UDÁLOSTECH  A  KRIZOVÝCH  SITUACÍCH 

 
Odpovědnost obcí a subjektů při mimořádných událostech a krizových situacích: 
I. Zajistit provádění záchranných a likvidačních prací nebo poskytnutí pomoci v provádění 

záchranných a likvidačních prací. 
II. Zajistit ochranu osob, životního prostředí a majetku. 
III. Zajistit provedení stanovených krizových opatření. 
IV. Zajistit v podmínkách mimořádných událostí a krizových situací podle možností  

běžnou činnost.   
 
Obce zajišťují svou činnost s přihlédnutím: 
• K územní působnosti. 
• Ke zřizovaným organizacím – školy, kulturní zařízení, atd. 
  
Dále uvedená doporučená hlavní opatření se týkají obcí a subjektů diferencovaně, podle jejich 
působnosti a podmínek.  
 
Za rozsah a způsob realizace opatření k naplnění odpovědnosti obcí a subjektů, odpovídají 
jejich vedoucí pracovníci – statutární představitelé.  
Opatření nejsou uvedena v závazném pořadí.  
Rozsah opatření není možno považovat za konečný a definitivní.  
Je nutno předpokládat další opatření, která budou stanovena podle situace orgány 
integrovaného záchranného systému a krizového řízení v souladu s platnými legislativními 
dokumenty.  
Opatření se plní v nekratších možných termínech.   
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O P A T Ř E N Í 

 
01.  
Vyrozumění vedení  
Vyrozumět vedení o možnosti zasažení nebo o vzniku mimořádné události a krizové situace.    
V pracovní a v mimopracovní době  povolat  dotčené osoby na pracoviště. Seznámit je se  
situací. 
 
Poznámka: 
Vedení obce – rozuměno starosta, místostarosta ( -ové), tajemník obecního úřadu. 
Vedení subjektu – rozuměno majitel, ředitel, náměstci. 
 
02.  
Stálá služba 
Na hlavním řídícím pracovišti zabezpečit stálou službu. 
Informovat o zabezpečení stálé služby a údajích ke spojení se stálou službou: 
a) Subjekty na území města informují Krizový štáb města Šumperka. 
b) Obce ve správním obvodu informují Krizový štáb města Šumperka.   
 
03.  
Poslech rozhlasu a televize 
Na hlavním řídícím pracovišti zabezpečit trvalý poslech rozhlasu a televize. Potřebné 
vybavení tranzistorovým rádiem pro případ výpadku dodávky elektrické energie.  
Pozornost věnovat zejména informacím a zprávám: 
a) O povětrnostní situaci. 
b) Od Krizového štábu Olomouckého kraje, Vlády ČR, Bezpečnostní rady ČR, Ústředního 

krizového štábu, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR a dalších ústředních 
správních úřadů. 

c) Krizového štábu města Šumperka. 
Zajistit informování odpovědných osob o obsahu vysílaných informací a zpráv.  
 
04.  
Aktivace krizového štábu 
Aktivovat krizový štáb (obce,subjektu) na hlavním řídícím pracovišti. 
Zahájit vedení deníku činnosti krizového štábu. 
Zahájit činnost krizového štábu podle havarijního plánu, krizového plánu nebo plánu krizové 
připravenosti.  
Prověřit: 
a) Personální obsazení štábu a podle potřeby řešit náhradu nepřítomných, odvolání osob 

z dovolených nebo služebních cest. 
b) Vybavení štábu dokumentací, materiálem a technikou.  
c) Vybavení jednotlivých členů štábu dokumentací a materiálem.   
d) Připravenost jednotlivých členů štábu k činnosti.  
e) Připravenost zastupování jednotlivých členů štábu. 
f) Připravenost štábu jako celku k činnosti.  
Dle potřeby zajistit uvolnění členů krizového štábu z jiné činnosti a to ve prospěch činnosti 
v krizovém štábu.  
Zajistit odstranění zjištěných nedostatků. 
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05.  
Aktivace hlavního řídícího pracoviště 
Hlavní řídící pracoviště obsahuje:  
♦ Pracovní prostor pro krizový štáb – pracoviště členů krizového štábu, panely s mapami 

obce a okolí obce, informační tabule, možnosti pro uložení dokumentace, atd. 
♦ Prostory pro podpůrnou činnost a uložení zásoby materiálu. Tzn. prostory pro 

administrativní činnost, množení dokumentů, stálou službu, obsluhu spojení, zdravotní 
materiál pro první zdravotní pomoc, zásoby pitné vody, zásoby potravin, ochranné 
pracovní pomůcky k činnosti členů krizového štábu v terénu a za různých povětrnostních 
podmínek, svítilny k činnosti členů krizového štábu v noci mimo řídící pracoviště  při 
výpadku dodávky el. energie ze sítě, hasící přístroje, atd. 

♦ Prostor pro odpočinek (min. 1/3 personálu na řídícím pracovišti). 
♦ Prostor pro stravování a občerstvení personálu na řídícím pracovišti. 
♦ Prostor pro jednání s cizími návštěvami. 
♦ Náhradní zdroj elektrické energie se zásobou PHM  pro napájení řídícího pracoviště 

v případech výpadku dodávky el. energie ze sítě – osvětlení pracoviště, napájení kopírky, 
napájení PC, nabíjení akumulátorů mobilních telefonů a radiostanic, chlazení potravin, 
atd.  

♦ Opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob na pracoviště – stanovení oprávnění 
vstupu a režimu vydávání průkazů ke vstupu, výdej průkazů ke vstupu pro oprávněné a 
povolané osoby, střežení a kontrola vstupu na hlavní řídící pracoviště, atd. 

 
Připravit zajištění hlavního řídícího pracoviště v případě přesunu krizového štábu na záložní 
řídící pracoviště. 
Zaujetí záložního řídícího pracoviště se provádí když: 
♦ nelze odvrátit nebezpečí zničení nebo vyřazení hlavního řídícího pracoviště, 
♦ hlavní řídící pracoviště již bylo zničeno nebo vyřazeno. 
 
06.  
Upřesnit havarijní plán, krizový plán, plán krizové připravenosti 
Vedením, krizovým štábem a určenými vykonavateli úkolů prověřit a upřesnit dokumentaci  
havarijního plánu, krizového plánu a plánu krizové připravenosti a dokumentaci běžně 
používanou, která je využitelná pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. 
ZÁSADA - rozhodující je svépomoc ! 
Odstranit zjištěné nedostatky. 
Dle potřeby doplnit a dopracovat potřebné údaje a opatření. 
Připravit havarijní plán, krizový plán, plán krizové připravenosti a dokumentaci k realizaci 
opatření podle konkrétních podmínek. 
POZOR na sladění všech opatření a činností s organizací a obsahem opatření k informování a 
seznamování osob (viz. opatření č. 25).  
Dle potřeby zajistit uvolnění vykonavatelů úkolů z jiné činnosti, ve prospěch plnění úkolů       
krizového  štábu. 
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07.  
Upřesnit zařazení osob 
Podle havarijního plánu, krizového plánu a plánu krizové připravenosti upřesnit zařazení osob 
pro realizaci plánovaných opatření při mimořádných událostech a krizových situacích.  
V případě potřeby povolat osoby ze služebních cest a  dovolených na pracoviště. 
Dle potřeby zajistit uvolnění určených osob z jiné činnosti  ve prospěch řešení mimořádné 
události a krizové situace, a to buď ihned, nebo v určitých časech (obdobích). 
Příprava střídání osob podle stanovených směn.  
 
08.  
Upřesnit zařazení techniky 
Podle havarijního plánu, krizového plánu a plánu krizové připravenosti upřesnit zařazení 
techniky pro realizaci plánovaných úkolů.  
V případě potřeby povolat  techniku z odloučených pracovišť a  služebních cest, nebo 
připravit její povolání v dalším období podle potřeby.  
Nutno vzít v úvahu: 
• uzavřené dohody o poskytnutí pomoci, 
• použitelnost obsluh techniky a střídání obsluh.  

 
09.  
Aktivace spojení pro součinnost a spolupráci 
Prověřit a zajistit opatření ke spojení a vyrozumění  pro  součinnost a spolupráci mezi 
krizovými štáby. Druhy spojení – pevná telekomunikační síť, mobilní telefon, fax, 
elektronická pošta, radiostanice, spojky. 
Zajistit odstranění zjištěných nedostatků. 
Jedná se o spojení pro: 
a) Součinnost a spolupráci s krizovými štáby sousedních obcí. 
b) Součinnost a spolupráci na území obce. 
c) Součinnost a spolupráci s krizovými štáby sousedních subjektů. 
d) Součinnost a spolupráci dle uzavřených smluv pro krizové situace.  
e) Součinnost a spolupráci s územními orgány. 
Zajistit obsluhu spojovacích prostředků. 
Zajistit funkci spojovacích prostředků i při výpadku dodávky el. energie z distribuční sítě. 
 
10.  
Aktivace varování, vyrozumění a informování 
Zajistit připravenost opatření k varování, vyrozumění a informování obyvatelstva, personálu a 
nájemníků u subjektů. 
a) Prakticky provést akustickou zkoušku sirén. Prověrka se týká sirén elektrických, 

elektronických a ručních. U sirén ovládaných dálkově provést zkoušku  podle dohody 
s územním odborem Šumperk HZS Olomouckého kraje.    

b) Opatření se týká místního – závodního – školního  rozhlasu, místní televize, radiostanic 
CB. 

c) Opatření se týká mobilních výstražných a rozhlasových zařízení pro ruční použití nebo 
pro použití na vozidlech. 

d) Určení obsluhy prostředků, poučení k ověřování platnosti požadavků na šíření informací,  
      poučení  o činnosti, poučení k vyhlašování varovných signálů. 
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11.  
Podávání informací 
Informovat Krizový štáb města Šumperka, nadřízené, součinnostní a dohodnuté orgány a 
subjekty o plněných úkolech, o situaci a o přijatých opatřeních. 
 
12.   
Zajištění sledování situace  
Aktivovat  opatření ke sledování situace. Zahájit činnost určených sil, prostředků a jednotek 
ke sledování situace.   
Zajistit zvýšenou pozornost sledování, předávání informací, vyhodnocování informací  a 
realizaci potřebných opatření z hlediska: 
a) Povodňová situace. 
b) Veterinární situace. 
c) Hygienická a epidemická situace. 
d) Požární situace. 
e) Pořádková a bezpečnostní situace. 
f) Připravenosti obyvatelstva, názorů a chování obyvatelstva. 
g) Povětrnostní situace. 
h) Radiační situace. 
i) Chemické situace. 
 
13.  
Záložní řídící pracoviště 
Připravit zaujetí záložního řídícího pracoviště krizovým štábem k zajištění kontinuity řízení: 
a) Upřesnit rozsah případného přesunu osob, dokumentace a materiálu na záložní řídící 

pracoviště. 
b) Prověřit stav připravenosti záložního řídícího pracoviště podle obdobných požadavků jako 

v případě hlavního řídícího pracoviště a realizovat opatření k odstranění zjištěných 
nedostatků. 

c) Připravit  organizaci činnosti a techniku pro přesun krizového štábu na záložní řídící 
pracoviště. 

 
14.  
Na zvláštní pokyn nebo podle situace zaujmout záložní řídící pracoviště. 
 
15.  
Uvolnění nemovitostí 
Připravit uvolnění a použití určených objektů a prostorů pro jiné účely, po předložení nařízení 
– výměrů – dodávacích příkazů schválených hejtmanem Olomouckého kraje nebo starostou 
Města Šumperka. 
Jedná se např. o: 
a) Nemovitosti pro umístění evakuovaných osob. 
b) Nemovitosti pro potřeby Armády ČR. 
c) Nemovitosti pro zabezpečení zdravotnické péče (rozšířený lůžkový fond, atd.). 
d) Nemovitosti pro humanitární pomoc.    
Příprava uvolnění zahrnuje kontrolu stavu nemovitostí, jejich vybavení a okolí, příprava 
předávacích zápisů (protokolů), seznámení se zabezpečovacími funkcemi – zásobování 
vodou, zásobování el. energií a plynem,funkce  topení, tel. ústředny, výtahy, protipožární 
opatření, stav vstupů, stav uzamykání, atd. Cílem je připravit v případě potřeby rychlé 
praktické předání a příprava dosavadního uživatele na novou situaci v užívání. 
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Podle druhu činnosti v nemovitostech při běžném používání připravit pokračování činnosti 
v náhradních nemovitostech. 
Příprava použití zahrnuje též vyčlenění nezbytného personálu pro zajištění provozu 
nemovitostí. 
 
16.  
Na zvláštní pokyn uvolnit určené nemovitosti.  
 
17.  
Střežení objektů a pracovišť 
Zajistit nebo zesílit ochranu a střežení důležitých objektů a pracovišť vlastními prostředky a 
zavést zpřísněný režim pro vstup do určených objektů a na určená pracoviště. 
Zajistit podle dohody součinnost a spolupráci s Policií ČR. 
 
18.  
Náhradní zdroje elektrické energie 
Prověřit uvedení náhradních zdrojů elektrické energie do použitelného stavu. Podle možností 
urychleně dokončit opravy náhradních zdrojů elektrické energie a uskutečnit opatření k jejich 
uvedení do použitelnosti.  
Upřesnit opatření k zásobování náhradních zdrojů PHM. 
 
19.  
Potřeby Armády ČR 
Připravit se na plnění úkolů pro zajištění potřeb Armády ČR: 
a) Ujasnit a upřesnit ve své působnosti osoby a věcné prostředky předurčené pro potřebu 

Armády ČR a způsob jejich povolání.  
b) Podle informací od vojenské správy se připravit na odvolání osob a věcných prostředků 

pro potřebu Armády ČR z odloučených pracovišť.  
 
20.  
Na zvláštní pokyn zajistit uplatněné potřeby Armády ČR. 
Podle požadavků vojenské správy zabezpečit povolání a dodání osob a věcných prostředků 
pro Armádu ČR. 
 
21.  
Síly, prostředky a jednotky 
Prověřit připravenost, personální, materiální a technické  zabezpečení zásahových, 
zabezpečujících a podpůrných sil, prostředků a jednotek. Zajistit odstranění zjištěných 
nedostatků. 
a) Prověřit dosažitelnost a použitelnost techniky a obsluh. 
b) Provést doplnění a kompletaci materiálu pro vybavení. 
c) Doplnit personál. 
d) Provádět  přípravu a školení personálu k plnění úkolů.. 
e) Řešení zastupitelnosti, střídání a odpočinku osob. 
 
22.  
Na zvláštní pokyn nebo podle situace aktivovat síly, prostředky a jednotky. 
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23.  
Dodavatelské a odběratelské vztahy 
Prověřit opatření k zabezpečení požadavků podle uzavřených smluv na pomoc, dodávky, 
výrobu, opravy a služby při krizových situacích.  
Zajistit odstranění zjištěných nedostatků. 
 
24.  
Na zvláštní pokyn nebo podle vyžádání plnit uzavřené smlouvy a dohody. 
 
25.  
Informování, seznamování a příprava osob 
Informovat obyvatelstvo, klienty a personál u subjektů, žáky a studenty ve školách o situaci. 
Seznamovat obyvatelstvo, personál u subjektů, žáky a studenty ve školách s požadavky na  
jejich připravenost, činnost a chování při mimořádných událostech a krizových situacích.  
POZOR !!! 
a) Nejedná se o jednorázovou činnost. 

Je nutné pravidelně a systematicky opakovat s reakcí na aktuální situaci.  
b) Metody informování, seznamování a přípravy osob, a kombinace jejich použití, volit 

podle potřebného obsahu a podle předpokladu  nejvyšší efektivnosti metod v konkrétních 
podmínkách: 

♦ Pravidelná a opakovaná školení osob. 
♦ Pravidelné a opakované školící relace v místním – závodním – školním rozhlase, 

v místní televizi. 
♦ Pravidelné a opakované vydávání letáků a jejich distribuce. 
c) Obsah musí reagovat na obecné požadavky,  na  aktuální a konkrétní situaci a potřeby. 

Je potřebné, aby osoby znaly:  
♦ význam sirén, 
♦ časy a způsob vysílání informací místním – závodním – školním rozhlasem (televizí), 
♦ časy a způsob vysílání informací veřejnými regionálními sdělovacími rozhlasovými a 

televizními  prostředky, 
♦ časy a způsob vysílání informací veřejnými celostátními sdělovacími rozhlasovými a  

televizními prostředky, 
♦ zásady SVÉPOMOCI v přípravě na krizové situace a po vzniku krizových situací,   
♦ připravenost osob a rodin na krizové situace (znalosti, praktická činnost, MTZ), 
♦ protipožární opatření, 
♦ zdravotnickou první pomoc, 
♦ připravenost na evakuaci, 
♦ připravenost na pobyt v náhradním prostoru ubytování – umístění, 
♦ úschovu a ukrytí osob – úschovné prostory, jednoduché úkryty, způsob a organizace 

jejich přípravy svépomocí k použití, vybavení k pobytu a režim života  
♦ prostředky individuální ochrany ( improvizované a průmyslově vyráběné), způsob   

zhotovení improvizovaných prostředků, zásady distribuce průmyslově vyráběných,   
způsob použití improvizovaných a průmyslově vyráběných prostředků, 

♦ systém zásobování (potraviny, pitná voda, el. energie, plyn, PHM), 
♦ další opatření k ochraně, 
♦ požadavky na svépomoc osob při ohrožení, 
♦ vyžádání pomoci při ohrožení osob, 
♦ organizace a zabezpečení poskytnutí pomoci při ohrožení osob. 
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d) Nutná příprava a aktualizace plánovacích dokumentů k provádění tohoto opatření.     
Potřeba přípravy  obecných a konkrétních požadavků („zmatené a nesrozumitelné“ 
informace způsobí velké problémy). 

e) Nutná příprava osob (instruktorů), které budou provádět školení osob, připravovat a 
realizovat relace, připravovat obsah letáků  („zmatené a nesrozumitelné“ informace 
způsobí velké problémy). 

f) ZÁSADA Č.1 !!!  Rozhodující je svépomoc. 
g) ZÁSADA Č.2 !!!  Každá správně se chovající osoba znamená méně problémů pro           

jakýkoliv krizový štáb a pomoc pro činnost štábu.  K tomu, aby se osoby správně chovaly, 
potřebují správné informace a pokyny.      

 
26.  
Evakuace osob 
Prověřit připravenost k realizaci evakuace. 
Připravit evakuaci z potenciálně nejvíce ohrožených prostorů. Jde o evakuaci personálu a 
osazenstva zařízení sociální péče, zdravotnických zařízení, dětských táborů, včetně 
nezbytného materiálu a o evakuaci obyvatelstva. 
Zajistit potřebnou součinnost a spolupráci pro praktickou realizaci. 
Zajistit  odstranění zjištěných nedostatků. 
Připravit:  
♦ Organizaci a personál pro nakládání. 
♦ Techniku pro nakládání a odsun. 
♦ Prostory, místa a objekty pro náhradní umístění. 
♦ Organizaci a personál pro skládání a uložení. 
♦ Techniku pro skládání a uložení. 
♦ Organizaci, personál a opatření pro péči při náhradním umístění. 
 
Potenciálně ohrožené prostory: 
a) Blízkost vodních toků. 
b) Blízkost významných železničních a silničních komunikací. 
c) Blízkost provozů a zařízení, kde se používají a skladují nebezpečné škodliviny. 
 
27.  
Na zvláštní pokyn nebo podle situace provést evakuaci. 
 
28.  
Ochrana kulturních památek 
Prověřit opatření k ochraně kulturních památek. Zajistit odstranění zjištěných nedostatků. 
 
29.  
Na zvláštní pokyn nebo podle situace zajistit ochranu kulturních památek. 
 
30.  
Požární ochrana 
Prověřit opatření požární ochrany – požární jednotky, požární MTZ, vyhlašování požárního 
poplachu, zdroje vody pro hašení požárů, hasící přístroje, improvizované hasící prostředky, 
atd.  
Odstranit zjištěné nedostatky. 
Zajistit podle platných zásad činnost v oblasti požární ochrany.    
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31.  
Úschova a ukrytí osob  
Na zvláštní pokyn připravovat zabezpečení úschovy a ukrytí osob. 
 
32.  
Na zvláštní pokyn řídit a organizovat zajištění ukrytí osob. 
 
33.  
Individuální ochrana 
Na zvláštní pokyn připravovat zajištění individuální ochrany osob.   
 
34.  
Na zvláštní pokyn řídit a organizovat výdej průmyslově vyráběných prostředků 
individuální ochrany osob. 
POZOR !  Nutné školení osob o používání. 
 
35.  
Ochrana hospodářských zvířat. 
Připravit opatření k ochraně hospodářských zvířat, krmiva a vody pro hospodářská zvířata. 
 
36.  
Na zvláštní pokyn nebo podle situace zajistit ochranu hospodářských zvířat. 
 
37.  
Ochrana potravin 
Připravit opatření k ochraně potravin. 
 
38.  
Na zvláštní pokyn nebo podle situace zajistit ochranu potravin. 
 
39.  
Ochrana pitné vody 
Připravit opatření k ochraně zdrojů a zásob pitné vody. 
 
40.  
Na zvláštní pokyn nebo podle situace zajistit ochranu zdrojů a zásob pitné vody. 
 
41.   
Zásobování pitnou vodou 
Připravit náhradní a nouzové zásobování pitnou vodou. Zvláštní pozornost věnovat přípravě  
náhradního a nouzového zásobování pitnou vodou pro prioritní skupiny osob.Zajistit 
odstranění zjištěných nedostatků. 
Poznámka. 
a) Prioritní skupiny osob – zásahové a zabezpečovací síly a prostředky, osazenstvo 
zdravotnických a sociálních zařízení, subjekty zabezpečující stravování a zásobování 
potravinami, evakuované osoby, Armáda ČR. 
b) Příprava na regulační opatření v zásobování pitnou vodou. 
 
42.  
Na zvláštní pokyn nebo podle situace zajistit náhradní a nouzové zásobování pitnou 
vodou. 
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43.  
Zásobování potravinami a předměty nezbytné potřeby 
Připravit zabezpečení náhradního a nouzového zásobování potravinami a předměty nezbytné 
potřeby pro prioritní skupiny osob a obyvatelstvo. Zajistit odstranění zjištěných nedostatků. 
Poznámka. 
a) Prioritní skupiny osob – zásahové a zabezpečovací síly a prostředky, osazenstvo 
zdravotnických a sociálních zařízení, Armáda ČR, evakuované osoby. 
b) Příprava na regulační opatření. 
 
44.  
Na zvláštní pokyn nebo podle situace zajistit náhradní a nouzové zásobování 
potravinami a předměty nezbytné potřeby. 
 
45.  
Doprava 
Připravit se na změny v dopravě podle možného vývoje mimořádné události a krizové situace. 
a) Změny v železniční osobní a nákladní dopravě 
b) Změny v silniční dopravě osobní (hromadné a individuální). 
c) Změny v silniční dopravě nákladní. 
d) Změny v používání silničních  komunikací. 
 
Poznámka: 
♦ Organizace provedení změn. 
♦ Materiál – přenosné značky, zábrany, výstražné označení, atd. 
♦ Kontrolní činnost k zajištění dodržování změn. 
 
46.  
Zásobování PHM 
Prověřit stav zdrojů, zásob a systém hospodaření s PHM. Připravit se na přídělový systém. 
Připravit se na problémy po výpadku dodávky el. energie a při čerpání PHM.  
Zajistit odstranění zjištěných nedostatků. 
 
47.  
Zdravotnická opatření 
Prověřit a upřesnit  zdravotnická opatření pro mimořádné události a krizové situace. Zajistit 
součinnost a spolupráci. Zajistit odstranění zjištěných nedostatků. 
a) Oblast rozšířeného lůžkového fondu. 
b) Oblast zásob, zdrojů a systému hospodaření s léky. 
c) Oblast systému zdravotnické péče pro ozbrojené síly. 
d) Oblast systému zdravotnické péče pro obyvatelstvo. 
e) Oblast hygienicko epidemiologická. 
f) Oblast zdravotních jednotek. 
g) Oblast zdravotnické první pomoci. 
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48.  
Humanitární pomoc 
Prověřit a upřesnit plánovaná opatření pro poskytování nebo přijímání materiální a personální 
humanitární pomoci. 
Materiální humanitární pomoc – místa ukládání, prostředky pro ukládání, evidence, personál a 
technika pro manipulaci, střežení míst ukládání, režim vstupu. 
Personální humanitární pomoc – spojení na vybrané osoby, evidence a shromažďování osob, 
příprava úkolů pro činnost, příprava osob k činnosti,. 
Zajistit odstranění zjištěných nedostatků. 
 
49.  
Na zvláštní pokyn nebo podle situace se podílet na realizaci humanitární pomoci. 
 
50.  
Připravit MTZ k odsunu z prostorů ohrožení.  
Dle situace a potřeby připravit z potenciálně nejvíce ohrožených prostorů odsun důležitého 
materiálu, důležitých surovin, důležitých dokumentů, důležité techniky, vybraných druhů 
potravin, unikátních zařízení, nebezpečných  škodlivin, cenností, atd. Připravit potřebnou 
součinnost a spolupráci. 
Potenciálně ohrožené prostory: 
a) Blízkost vodních toků. 
b) Blízkost významných železničních a silničních komunikací. 
c) Blízkost provozů a zařízení, kde se používají a skladují nebezpečné škodliviny.  
 
51.  
Na zvláštní pokyn nebo podle situace zajistit odsun MTZ z prostorů ohrožení. 
 
52.  
Zásobování palivy 
Vyhodnotit význam paliv pro zajištění činnosti, stav zásob, možnosti úspor a doplnění zásob. 
Připravit se na možné omezení dodávky. Připravit regulační opatření. Připravit opatření pro 
případ vyčerpání zásob a nemožnosti jejich doplňování, nebo jejich doplňování v omezeném 
rozsahu. 
 
53.  
Zásobování elektrickou energií 
Připravit se na možné omezení dodávky. Vyhodnotit  význam el. energie pro zajištění 
činnosti. Připravit se na regulační opatření v distribuční síti. Připravit opatření pro případ 
přerušení dodávky z distribuční sítě. 
 
54.  
Zásobování plynem 
Připravit se na možné omezení dodávky. Vyhodnotit  význam plynu pro zajištění činnosti. 
Připravit se na regulační opatření v distribuční síti. Připravit opatření pro případ přerušení 
dodávky z distribuční sítě. 
 
55.  
Zásobování užitkovou vodou 
Vyhodnotit  význam užitkové vody pro zajištění činnosti. Připravit se na možné omezení 
dodávky. 
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56.  
Telekomunikační síť 
Připravit se na možné omezení funkce telekomunikační sítě – pevné i mobilní. 
 
57.  
Materiální zabezpečení 
Prověřit stav připravenosti zásob a zdrojů materiálu pro veškerou činnost v dalším období 
podle havarijního plánu, krizového plánu a plánu krizové připravenosti. 
Prověřit stav zásob, místa uložení, oprávněnost a způsob přístupu a výdeje, zabezpečení 
distribuce, organizaci nakládání a distribuce, možnosti doplňování stavu zásob v dalším 
období. Podle potřeby a možností uzavřít dodatečné smlouvy. 
 
58.  
Nebezpečné látky 
Prověřit stav zajištění skladování, střežení a používání nebezpečných látky u subjektu. Zajistit 
odstranění zjištěných nedostatků. Podle potřeby a situace realizovat zpřísňující opatření.  
 
59. 
Kontrola stavu 
V pravidelných intervalech prověřovat a upřesňovat s krizovým štábem a určenými 
vykonavateli úkolů činnost, způsob, postup a stav plnění úkolů podle havarijního plánu, 
krizového plánu, plánu krizové připravenosti a podle aktuální  situace. 
Řešit zastupitelnost, střídání a odpočinek osob. 
 
60. 
Na zvláštní pokyn nebo podle situace zajistit provádění záchranných a likvidačních 
prací nebo poskytnutí pomoci v provádění záchranných a likvidačních prací, ochranu 
osob a majetku, a  provedení stanovených krizových opatření. 
 
 
 
Ing. Jiří  SKRBEK 
vedoucí oddělení Bezpečnostní rady města 
 


