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C-1 

Operační plán 

Blesková, zvláštní povodeň 

 

Realizační část    
 
               

Popis opatření Dokumentace, způsob realizace 
Vydání pokynu k 

realizaci 

Po vyhlášení III. SPA se 

realizují opatření dle 

tohoto operačního plánu: 

 

  

požadavek a od dispečinku 

Povodí  na varování 

obyvatelstva 

 

Plán krizové připravenosti obce Starosta obce 

Aktivace a činnost 

povodňových komisí 

 

Povodňový plán  Starosta obce 

Aktivace Krizového týmu 

 
Plán krizové připravenosti obce Starosta obce 

Vyhlášení stavu nebezpečí 

hejtmanem 

 

 

Vyvěšení na úřední desce, 

Informace občanů –Plán krizové 

připravenosti obce  

 

Starosta obce 

realizace povodňových 

záchranných prací 

v lokalitách zaplavených 

povodňovou vlnou 

 

Integrovaný záchranný systém 

Součinnost s KŠ ORP  

Síly a prostředky dosažitelné v obci 

 

Starosta obce 

realizace povodňových 

záchranných prací v 

lokalitách, kde nedojde 

k zaplavení povodňovou 

vlnou, ale zůstanou na 

dlouhou dobu nepřístupné 

 

 

Integrovaný záchranný systém 

Součinnost s KŠ ORP  

Síly a prostředky dosažitelné v obci 

 

Starosta obce 
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Popis opatření Dokumentace, způsob realizace 
Vydání pokynu k 

realizaci 

Výzva k evakuaci 

ohrožených obyvatel 

 

Plán krizové připravenosti obce Starosta obce 

Evakuace obyvatel 

 
Plán krizové připravenosti obce Starosta obce 

Zajištění nouzového přežití 

obyvatelstva 

 

Plán krizové připravenosti obce Starosta obce 

Komunikace s veřejností a 

hromadnými informačními 

prostředky 

 

Plán krizové připravenosti obce Starosta obce 

Vyvedení hospodářského 

zvířectva v souladu 

s časovými možnostmi 

 

Integrovaný záchranný systém 

Síly a prostředky dosažitelné v obci 

Chovatelé 

Starosta obce 

Vyvezení majetku a 

techniky v souladu 

s časovými možnostmi 

 

Integrovaný záchranný systém 

Síly a prostředky dosažitelné v obci 

 

Starosta obce 

Ochrana vzácných 

historických a kulturních 

památek a cenností 

Integrovaný záchranný systém 

Součinnost s KŠ ORP  

Síly a prostředky dosažitelné v obci 

 

Starosta obce 

 

Zabezpečení veřejného 

pořádku a bezpečnosti 

 

PČR 
Starosta obce 

PČR 

Nakládání s mrtvými včetně 

zabezpečení nezbytné 

pohřební služby (při větším 

množství mrtvých) 

 

V součinnosti s KŠ ORP  Starosta obce 

Zabezpečení neodkladného 

odpadového hospodářství 

 

V součinnosti s KŠ ORP  Starosta obce 

Zabezpečit náhradní 

prostory pro zaplavené 

obecní úřady 

 

Dle možnosti nemovitosti obce Starosta obce 
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