
 

1 

 

C-4 
 

Operační plán 
 

“Větrná bouře“   

 

Realizační část                                                      
 

 

Popis činnosti nebo opatření Zodpovídá Dokumentace 

Průběžné monitorování 

meteorologické a 

klimatologické situace 

Starosta obce, obecní úřad  

Veřejné informační 

prostředky, Internet, 

Operační středisko HZS 

Svolání krizového týmu obce 

 

Starosta obce 

 

Plán krizové připravenosti 

obce 

Na základě získaných 

informací o rychlosti a 

nárazech blížící se vichřice 

upozornění veřejnosti 

 

Starosta obce 

  

Plán krizové připravenosti 

obce  

Vydání doporučení 

obyvatelstvu správního 

obvodu obce k omezení 

pohybu na otevřených 

prostranstvích včetně vodních 

ploch a přečkání nárazu 

větru v bezpečných 

prostorách 

Starosta obce 

  

Plán krizové připravenosti 

obce  

Vydání nařízení obce týkající 

se zamezení konání 

kulturních a sportovních akcí 

pod širým nebem 

Starosta obce 

 
Nařízení obce 

Vydání doporučení 

obyvatelstvu správního 

obvodu obce k opuštění 

maringotek, obytných 

přívěsů, stanů, rekreačních 

kempů, cirkusů a dětských 

letních táborů 

Starosta obce 

  

Plán krizové připravenosti 

obce   

Vydání doporučení 

obyvatelstvu a firmám ve 

správním obvodu obce 

Starosta obce 

  

Plán krizové připravenosti 

obce   



 

 

k zabezpečení a ochraně 

předmětů (okna, skleníky, 

lehčí věci) proti  

rozbití, stržení a odnášení, 

ukotvení a fixování techniky 

(stavební jeřáby, pouťové 

atrakce) 

Realizovat specifická 

opatření k dočasnému pokrytí 

budov po poškození nebo 

stržení střech, k statickému 

posouzení stavu poškozených 

staveb a jejich jednotlivých 

konstrukčních částí, 

k odklizení a odsunu trosek, 

částí staveb, poškozených a 

zničených předmětů 

Starosta obce 

 

Plán krizové připravenosti 

obce   

Zákaz létání na sportovních 

ultralehkých prostředcích 

 

Starosta obce 

 
Nařízení obce 

Vyhlásit režimová opatření 

podle situace v jednotlivých 

lokalitách (zákaz vstupů do 

lesů apod.) 

Starosta obce 

 
Nařízení obce 

Zabezpečení fungování 

zastupitelstva obce a 

minimálního výkonu 

správních činností 

Starosta obce 

Obecní úřad, zastupitelstvo 

obce  

Operativní opatření dle 

charakteru vzniklé konkrétní 

krizové  situace 

Zabezpečení náhradního 

zásobování v postižených 

oblastech 

Starosta obce 

 

Plán krizové připravenosti 

obce   

Je-li to nutné, vydat 

k realizaci opatření nařízení 

obce a to zveřejnit obvyklými 

způsoby 

Starosta obce 

 
Nařízení obce 

Opatření v oblasti dopravy – 

komunikace obce, hlavní 

silniční komunikace 

Starosta obce                         

Správa silnic MSK                  

PČR 

Dokumentace  Správy silnic  

Zabezpečení veřejného 

pořádku a bezpečnosti 

 

 

Starosta obce 

 

PČR 

Komunikace s veřejností a 

hromadnými informačními 

prostředky 

Starosta obce 
Plán krizové připravenosti 

obce 

 

 

 


