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C-2 

Operační plán“Dlouhotrvající vedro a sucho“ 
 

Realizační část              

Popis činnosti nebo opatření 
Vydání pokynu k realizaci 

opatření 

Zabezpečení způsobu 

realizace opatření 

Monitoring informací o 

dlouhotrvajícím vedru a 

suchu 
Starosta obce 

Sledování hlášení 

Český hydrometeorologický 

ústav 

 

Monitoring sjízdnosti 

pozemních komunikací a 

železnic 
Starosta obce 

Pověřené osoby obecního 

úřadu 

Správa silnic 

České dráhy ČR 

Svolání krizového týmu obce 
Starosta obce 

Plán krizové připravenosti 

obce 

Doporučení zdravotních 

omezení, omezení 

námahových činností, 

dodržování pitného režimu 

starosta ORP  
Starosta obce 

Obecní úřad 

Vyhlášení opatření týkajícího 

se nezbytně nutné spotřeby 

vody, zákazu zalévání rostlin 

na zahradě, mytí aut apod. 

Vypalování porostů a trávy, 

rozdělávání ohňů v lesích a 

vstupu do lesa 

starosta ORP  

 

Starosta obce 

Nařízení obce 

Zajištění náhradních 

dodávek vody a potravin do 

postižených oblastí 

Starosta obce 

Plán krizové připravenosti 

obce 

Místní zdroje v obci a okolí 

Při vyhlášení stavu nebezpečí 

vydat nařízení obce 

k realizaci příslušných 

opatření 

starosta ORP  

 

Starosta obce 

Nařízení obce 

Při vyhlášení regulačních 

opatření zabezpečit regulaci 

dodávek pitné vody 

a prodávaného zboží v 

obchodní síti  

starosta ORP  

 

Starosta obce 

Plán hospodářských 

regulačních opatření ORP 

 

Plán krizové připravenosti 

obce 

 

Zabezpečení převzetí, dovozu 

a distribuce přídělových 

lístků 

starosta ORP  

 

Starosta obce + obecní úřad 

Výchozí úkoly KÚ pro výdej 

a distribuci přídělových 

lístků 

Zabezpečení zveřejnění 

rozhodnutí starosty obce o 

vyhlášených regulačních 

opatřeních 

Starosta obce + obecní úřad 

Úřední deska obce 

Plán krizové připravenosti 

obce (varování, vyrozumění) 
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Realizace kontroly plnění 

regulačních opatření 

(případné uložení sankcí za 

neplnění regulačních 

opatření) 

Starosta obce + obecní úřad 

Konkrétní plán kontrol 

zpracovaný a projednaný 

v krizovém týmu obce 

Zabezpečení fungování 

zastupitelstva obce a 

minimálního výkonu 

správních činností 

Starosta obce + obecní úřad 

Operativní opatření dle 

charakteru vzniklé konkrétní 

krizové  situace 

Zabezpečení adekvátních 

způsobů nakládání s větším 

množstvím mrtvých osob 
Starosta ORP 

 

Starosta obce 

Plán opatření ORP  při 

hromadném úmrtí osob ve 

správním obvodu ORP  

 

Komunikace s veřejností 

 

 

Starosta obce 

 

Plán krizové připravenosti 

obce 

Zabezpečení vyhledávání a 

sběru kadaverů (úhyn zvěře a 

ryb) 

 

 

Starosta obce 

 

Jednotliví uživatelé lesních 

revírů, rybníků a honiteb 

Zabezpečení veřejného 

pořádku a bezpečnosti 

 

 

Starosta obce 
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