Obecní úřad Babice
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1. Všeobecné informace :
Veškeré činnosti v oblasti krizového řízení řeší zákony ČR, zejména zákon č.240/2000
o krizovém řízení, č. 239/2000 o Integrovaném záchranném systému a č.241/2000 o
hospodařských opatřeních pro krizové stavy (tzv. Krizové zákony).
Krizové řízení – je to souhrn řídících činností zaměřených na vyhodnocení
bezpečnostních rizik, na plánování, organizování a kontrolu souvisejících činností s řešením
mimořádné události nebo krizové situace.
Mimořádná událost – je důsledkem živelních a technologických pohrom, kdy může
dojít k ohrožení zdraví a života lidí, ke značným majetkovým škodám a k ohrožení životního
prostředí.
Krizová situace – vzniká v případě ohrožení zdraví a života občanů, k majetkovým
škodám a k ohrožení životního prostředí značného rozsahu.
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
Olomouckého kraje
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území
obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
Rozdělení jednotek PO do jednotlivých stupňů požárního poplachu
Okres

Obec

Olomouc Babice

Místní
část
obce

Babice

I. stupeň
Jednotka
PO
Šternberk
Babice
Uničov
Bohuňovice

II. stupeň
Kat.
I
V
I
II/1

Jednotka PO
Újezd
Bělkovice-Lašťany
Uničov
Dolany
Olomouc

III. stupeň
Kat.
V
V
III/1
III/1
I

Jednotka PO
Moravský Beroun
Chválkovice
Litovel
Dlouhá Loučka
Velká Bystřice

Kat.
II/1
III/1
I
III/1
II/1

2. Krizové situace :
Jednotlivé stupně krizové situace :
-

„STAV NEBEZPEČÍ“ – vyhlašuje se, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek nebo
životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není
možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného
záchranného systému. Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje
hejtman kraje, nejvýše na dobu 30 dnů (prodloužit lze jen se souhlasem vlády).
Rozhodnutí o stavu nebezpečí se zveřejní na úřední desce obce kde je stav vyhlášen.

-

„NOUZOVÝ STAV“ – vyhlašuje se, není-li možné odvrátit vzniklé ohrožení v rámci
stavu nebezpečí. Tento stav vyhlašuje vláda ČR. Jinak platí všechna pravidla jako u
stavu nebezpečí.

-

„STAV OHROŽENÍ STÁTU“ a „VÁLEČNÝ STAV“ jsou krizové situace vojenského
charakteru

Možné varianty mimořádných událostí a krizových situací :
a) Požáry
b) Vichřice
c) Sněhové kalamity
d) Povodně
e) Úniky nebezpečných látek
f) Nedostatek vody
g) Epidemie nebezpečných onemocnění osob a zvířat
h) Nebezpečí radioaktivního zamoření po jaderné havárii
i) Teroristický útok
Vyhlašování varovných signálů :
Všechny druhy varovných signálů v obci Babice jsou vyhlašovány místním bezdrátovým
rozhlasem a to mluveným slovem, popřípadě pomocí SMS. V případě výpadku BMIS
rozhlasu oznamovacím zařízením - zesilovač - reproduktor – mikrofon.
V obci s rozšířenou působností, Šternberku, se signály vyhlašují klasickými rotačními
sirénami (na třech místech) a elektronickými sirénami (na dvou místech). Tento signál je
vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin třikrát po sobě s intervalem cca tří
minut. Následné informace jsou vysílány v rozhlase, televizi nebo místním rozhlasem.
3. Spojení :
Tísňová volání :
150 – HASIČI
155 – ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
158 – POLICIE ČR
156 – MĚSTSKÁ POLICIE
112 – EVROPSKÉ TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ (z tohoto čísla jsou hovory přepojovány na výše
uvedené linky)

Při volání uveďte :
 co se stalo
 místo, kde se to stalo
 své jméno, číslo telefonu odkud voláte
Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětné volání (ověření pravdivosti)
4. Jak se zachovat v případě ohrožení :
Všeobecné pokyny po vyhlášení varovných signálů :
- Okamžitě se ukrýt v nejbližší budově
- Zavřít dveře a okna v budově
- Zapněte rádio nebo televizi (pro případ výpadku el.proudu využít radiopřijímač na
baterie)
Po případném nařízení evakuace :
- Dodržujte zásady pro opuštění bytu, domu
- Vezměte si evakuační zavazadlo
- Včas se dostavte na určené místo
- Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci (i při použití vlastních vozidel)
Zásady pro opuštění bytu, domu :
- Uhaste otevřený oheň v topidlech
- Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
- Uzavřete přívod vody a plynu (i plynových lahví)
- Ověřte zda sousedí vědí o opuštění bytu (domu)
- Dětem vložte do kapsy cedulku se jménem a adresou bydliště
- Kočky a psy si vezměte sebou
- Ostatní domácí zvířata ponechte doma a předzásobte je potravou a vodou
- Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt (dům) a dostavte se na určené
evakuační středisko (bude určeno po vyhlášení signálů)
Evakuační zavazadlo :
Zavazadlo označte svým jménem a adresou!
Mělo by obsahovat :
- Základní trvanlivé potraviny dobře zabalený chléb, pitnou vodu
- Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
- Přenosné radio s rezervními bateriemi
- Toaletní a hygienické potřeby, svítilnu, léky, kapesní nůž,zápalky, šití atd.
- Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
- Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti

Činnost na některé druhy havárií :
a) Požáry
V případě vzniku požáru :
- Jste-li schopni uhasit sami požár, neprodleně tak učiňte jinak okamžitě volejte
telefonní linku 150
- Zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud a co nejrychleji opusťte prostor

-

Při vynášení a záchraně dbejte na stanovený postup : nejdřív osoby, pak zvířata a
potom majetek
Proti vdechnutí zplodin hoření se chraňte např. navlhčeným kapesníkem u nosu

Použití přenosných hasících přístrojů :
- Vodní – hašení pevných látek, NE pro hořlavé kapaliny a zařízení pod el.proudem
- Pěnový – hašení pevných látek, hořlavých kapalin, NE pro zařízení pod el.proudem
- Práškový – hašení pevných látek, hořlavých kapalin, plynů a el.zařízení, NE pro
rozvířitelné látky a lehké kovy
- Halonový – hašení hořlavých kapalin, pevných látek, el.zařízení včetně výpočetní
techniky, NE k hašení lehkých kovů
- Sněhový – hašení hořlavých kapalin.plynů a el.zařízení, NE pro rozvířitelné látky
(pozor na nebezpečí vzniku omrzlin!)
b, c) Vichřice a sněhové kalamity
V případě těchto situací :
- Opustit co nejrychleji volné prostranství, ukrýt se do pevných staveb
- Uzavřít a co nejlépe utěsnit a zabezpečit okna, okenice, dveře a vrata na návětrné
straně
- Pohyblivé věci a dopravní prostředky umístěte pokud možno do míst závětrné strany
d) Povodně
Obec Babice se v povodňové oblasti nenachází.
Možné ohrožení obce:
Přirozené povodně – bleskové povodně po přívalovém dešti
Zvláštní povodně - v důsledku technické závady či havárie na vodním díle
Hrozí-li bezprostřední nebezpečí povodně, neprodleně volejte telefonní linku 150. Uzavřete
všechna okna a dveře a co nejlépe utěsněte všechny otvory, kterými by se mohla dostat voda
do vaší nemovitosti. Přestěhujte cenný majetek do vyšších podlaží. Skladujete-li v domě
nějaké nebezpečné látky (vč. přípravků na úklid domu), odstraňte je z ohroženého prostoru.
Před vchodové dveře, garážová vrata a další vstupy do budovy je vhodné umístit pytle s
pískem. V okolí budovy odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty. Vozidlo
(pokud jej nevyužijete k evakuaci) přeparkujte na bezpečné místo (ideálně výše položené) a
zanechte za oknem vozu telefonní kontakt. Dbejte na to, aby zaparkované vozidlo
nepřekáželo zasahujícím složkám.
e) Úniky nebezpečných (chemických) látek
-

Urychleně opusťte ohrožené místo a ukryjte se v uzavřené místnosti
Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další možné otvory
Vypněte ventilaci
Zapněte rádio nebo televizi a sledujte zprávy
Připravte si prostředky improvizované ochrany osob (ochrana dýchacích cest a
povrchu těla) :
o K ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku (kapesník, utěrka aj.)
přiložením na nos a ústa, roušku upevněte v zátylku např. šálou

-

o Hlavu chraňte čepicí či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zároveň jste
chránili čelo, uši a krk
o Oči chraňte brýlemi (lyžařské, plavecké nebo motoristické), větrací průduchy
přelepte páskou
o Povrch těla chraňte kombinézou, pláštěnkou, šusťákovou sportovní soupravou.
Tyto oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic
o Nohy chraňte vysokými botami (holínky), ruce gumovými nebo koženými
rukavicemi
o Po návratu ze zamořeného prostředí odložte veškerý svrchní oděv do
igelitového pytle, zavažte jej a pokud možno se pečlivě osprchujte a vemte si
čistý oděv
Připravte si evakuační zavazadlo
Budovu opusťte jen na výzvu orgánů státní správy !!!

f) Nedostatek vody
Přehled zdrojů vody
Typ zdroje Název
vody
přirozené
Kamenný rybník

Kapacita

Čerpací stanoviště

Využitelnost

100000 m3

na hrázi a pod hrází

celoroční

3

přirozené

U obalovny rybník

15000 m

na přítoku

celoroční

přirozené

Bahnitý rybník

50000 m3

na hrázi

celoroční

víceúčelové

hydrantová síť
požární voda

po celé obci

celoroční

umělé

spustitelná hráz na 20 m3 + přítok
Babickém potoku

u požární zbrojnice

po spuštění

víceúčelové

studna

–

12 m3 + přítok

hřiště TJ Sokol Babice celoroční

Přehledná mapa pokrytí obce Babice zdroji vody

g) Epidemie nebezpečných onemocnění osob a zvířat
Při zjištění těchto mimořádných událostí je třeba tuto skutečnost řešit s Obcí
s rozšířenou působností, tj. MÚ Šternberk a se zdravotnickými (veterinárními) zařízeními.
h) Nebezpečí radioaktivního zamoření po jaderné havárii
Nezbytná opatření :
- Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách)
- Ostatní opatření jsou shodná s únikem nebezpečných chemických látek (bod „e)“)
- Budovu opusťte jen na pokyn orgánů !!!
i) Teroristický útok
Anonymní oznámení :
Oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je směřováno většinou
tam, kde je větší počet lidí. Je třeba počítat, že jakákoliv výhrůžka může být uskutečněna.
Postup :
- Událost okamžitě oznamte na policii (linka 158) nebo Hasičský záchranný sbor (linka
150)
- Pokud bylo oznámení na budovu, ve které se nacházíte, opusťte budovu co nejdále
od ní
- Pokud jsou v budově další osoby, doporučte jim také rychlé opuštění budovy

Podezřelá zásilka :
-

Podezřelou zásilku nikdy neotvírejte a netřepejte s ní
Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu
Opusťte místnost, umyjte si ruce a událost ohlaste na linku policie 158 nebo Hasičský
záchranný sbor 150. Tito od vás zásilku převezmou a odvezou k ověření jejího obsahu.
Skutečnosti, které vedou k tomu, že zásilka je podezřelá :
Neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezřelým rukopisem či výhružným
textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, ze které trčí dráty nebo se ozývá tikání.
Při otevření to může být podezřelá sypká hmota nebo jakýkoliv podezřelý předmět.
5. Evakuace + nouzové ubytování
Místo nouzového ubytování
kapacita
Základní škola - tělocvična
10
Sál kulturního domu
20
Požární zbrojnice - klubovna
10
Vojenská lehátka umístěna na půdě požární zbrojnice.
6. Činnost orgánů obce :
(výpis činností dle zákona 240/2000)
Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací
Starosta obce dále :
- Za krizové situace zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v obvodu obce,
právnické osoby a podnikající fyzické osoby na území obce jsou povinny stanovená
krizová opatření splnit
- Plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností, tj. Šternberk a orgány
krizového řízení
- Odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek v obci
- V době krizových stavů zabezpečuje varování a informování osob na území obce před
hrozícím nebezpečím, nařizuje a organizuje možnou evakuaci osob
- Organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva
Za účelem připravenosti obecní úřad :
- Poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Šternberku, potřebné
podklady a informace
- Vede evidenci údajů o pobytu osob s trvalým a přechodným bydlištěm a jejich změny
- Podílí se na zajištění veřejného pořádku
- Plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností, tj. město
Šternberk
Poradním orgánem starosty je krizový štáb obce, ve složení:
Starostka
Dana Haasová
Místostarosta
Pavel Drábek
Velitel JSDH Babice
Bc. Miroslav Metlík

V Babicích 20.5.2015

________________________
Dana Haasová
starostka obce

7. Důležité kontakty
Obec Babice
starostka - Dana Haasová
místostarosta - Pavel Drábek
pracovník obce - Petra Schneiderová
pracovník obce - Ladislava Zdražilová
pracovník obce - Miroslav Mičko
pracovník obce - Petr Mondek
Městský úřad Šternberk
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Odbor životního prostředí :
vodoprávní úřad
odpady, ovzduší
Krizové řízení

585 014 875, 732 173 067
585 014 875, 602 520 077
585 000 265, 736 780 947
585 014 875, 732 857 599
603 572 623
739 622 964

585 086 274
585 086 276
585 086 242
585 086 569, 585 086 572
585 086 565, 585 086 571
585 086 236

Hasiči
Operační informační středisko HZS Olomouckého kraje
HZS Olomouc - stanice Šternberk
HZS Olomouc - stanice Šternberk - velitel družstva
HZS Olomouc - stanice Uničov - velitel družstva
JSDH Babice - velitel jednotky - Bc. Miroslav Metlík

950 770 010, 725 130 510
950 772 011
724 270 687
724 178 300
777 082 303

Policie
Policie ČR - obvodní oddělení Šternberk
Městská policie Šternberk

585 011 333, 585 011 334
585 012 712, 585 013 151

Zdravotnická služba
Záchranná zdravotní služba, operační středisko Olomouc
Nemocnice Šternberk
Psychiatrická léčebna Šternberk

585 544 444
587 800 111, 585 087 111
585 085 111

Ostatní
ČEZ - hlášení poruch
ČEZ - zákaznická linka
RWE - hlášení poruch
RWE - zákaznická linka
Vodohospodářská společnost Sitka – hlášení poruch
Správa a údržba silnic, středisko Šternberk
Česká inspekce životního prostředí Olomouc – hlášení havárií
Krajská hygienická stanice Olomouc
Krajská veterinární správa Olomouc

840 850 860, 371 101 111
840 840 840, 371 100 100
1239
840 113 355, 533 330 001
585 012 733, 736 535 460
585 011 545
731 405 265
585 719 111, 585 419 956, 725 130 722
720 995 206, 585 700 730

