KRIZOVÝ PLÁN OBCE BRANŽEŽ
V souladu s ustanovením Zákona č. 240/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a
o změně některých zákonů (krizový zákon), jsou podle § 21 orgány obce povinny:
• Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací, ostatní orgány

obce se na této připravenosti podílejí.
• Starosta obce dále
•
Za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb
obce jako svůj pracovní orgán,
•
zajišťuje za krizové situace provedení stanovení krizových opatření v
podmínkách katastru obce. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
stanovená krizová opatření splnit
•
plní úkoly stanovené starostou obce z rozšířenou působností a orgány
krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření
uvedené v krizovém plánu ORP (Mnichovo Hradiště)
•
odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek
krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
• V době krizového stavu starosta obce
•
zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před
hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil
HZS kraje,
•
nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
•
organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva
•
zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
• Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené Zákonem
240/2000 Sb. Může hejtman kraje převést jejich výkon na předem stanovenou dobu
na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně
informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.
Podle § 21 a) Obecní úřad
• dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací
•
organizuje přípravu obce na krizové situace,
•
poskytuje ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu

ORP,
vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§39 d), pro kterou
shromažďuje údaje, a předává údaje v ní ORP v jehož správním obvodu se nachází.
•
vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí
(§39 e), a předává ORP,
•
se podílí na zajištění veřejného pořádku ve spolupráci s Policií ČR
•
plní úkoly stanovené krizovým plánem ORP při přípravě na krizové situace a
jejich řešení.
• Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osob způsobem v místě obvyklým s
charakterem možného ohrožení, s připravenými opatřeními a se způsobem jejich
provedení.
•

V souladu s ustanovením § 22
• při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení

krizových opatření v podmínkách obce. Je – li k tomuto účelu nutné vydat nařízení
obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce

obecního úřadu Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklým,
zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.
Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení.
• Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec
z obecního rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Branžež na svém zasedání dne 31.08.2020 zřídilo jako pracovní
výbor starosty obce:
TELEFONNÍ SEZNAM PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ - KRIZOVÝ ŠTÁB
OBCE
Martin Drbohlav
731 478 052
starosta
Jan Musil
725 977 023
místostarosta
Svoboda Vladimír
602 262 183
velitel družstva JSDH
604
172
696
zastupitel
Stejskal Vladislav
zastupitel
Kratochvíl Vladimír
723 409 824
Pažout Patrik
608 632 132
zastupitel
Dlasková Jitka
775 759 775
hospodářka obce
Krizový štáb obce se po vyhlášení nouzové situace neprodleně sejde v zasedací místnosti Obecního
úřadu v budově číslo 33.
Mgr. Ondřej Lochman Ph.D.

777 887 320

starosta M. Hradiště

Metodický list pro starostu obce při řešení mimořádné události
POSTUP ŘEŠENÍ PŘI HROZBĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
ÚKOL

Monitorovat situaci a sledovat prognózu

POMOC, ZPŮSOB PROVEDENÍ
Média, tisk, internet, sousední obce

vývoje

Prověřit varovací systém v obci
Informovat o hrozbě (místostarostu, velitele

Sirény, rozhlas, megafony
Telefonní seznam, vývěska, letáky

JSDH, obyvatele, okolní obce)

Připomenout si povinnosti orgánů obce, které
vyplývají z legislativy

Zákon 239/2000 Sb. o IZS
Zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení

POSTUP ŘEŠENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
ÚKOL
Aktivovat pracovní orgán obce (krizový štáb)
Varovat a informovat obyvatelstvo (veřejnost)

POMOC, ZPŮSOB PROVEDENÍ
Telefonní seznam
Sirény, megafony

Zabezpečit výkon služby na obci
Sledovat a vyhodnocovat situaci v obci
Spolupracovat se složkami IZS, obcemi a

Obsluha spojovacích prostředků, záznam došlých
zpráv, vydaných rozhodnutí a hlášení
Krizový štáb, mobilní hlídka (v terénu)
Telefonní seznam.

ORP, dotčenými institucemi a organizacemi
Podílet se na koordinaci záchranných a
likvidačních prací

Velitel zásahu (IZS), velitel JSDH, přizvaní
odborníci

Zabezpečit evakuaci (v případě potřeby)
Zabezpečit nouzové přežití (v případě potřeby)
Využít sil a prostředků obce
Průběžně informovat okolní starosty a ORP
Zajistit odborníky
Zajistit dodávky el. energie, plynu
Zabezpečit ostrahu majetku
Zajistit týlovou podporu zasahujícím
jednotkám (strava, ubytování, ….)
Likvidace následků

Využití údajů v kriz.plánu obce. ( o dopravních
prostředcích, objektech, kontakty)
Využití údajů v kriz.plánu obce ( kapacity zařízení,
)
Využití údajů v kriz.plánu obce
Telefonní seznam
Telefonní seznam, kriz.plán obce, KOPIS HZS
Telefonní seznam, kriz plán obce, KOPIS HZS
PČR, JSDH, dobrovolníci
Mobilní zásobování, určit osobu, která se o to
bude starat
JSDH, pracovníci obce, dobrovolníci

OCHRANA OBYVATELSTVA
OPATŘENÍ
Varování a následné informování
obyvatelstva
Vyhlášení evakuace
Zřízení evakuačních středisek
Zajištění sil na průběh evakuace
Zajištění prostředků na přepravu osob
Evidence evakuovaných
Zajištění nouzového ubytování
Zajištění ubytovacího materiálu

ZPUSOB PROVEDENÍ (POMOC)
Spuštění sirény ( kolísavý tón v délce 140 sekund ) místně
nebo cestou KOPIS HZS
Sirény, megafony, obecní vývěsky
Budovy OU, sál restaurace.
JSDH, pracovníci obce, spolupráce s okolními obcemi nebo
cestou KOPIS HZS
Obec, viz kriz.plán obce nebo cestou KOPIS HZS
Ručně nebo elektronicky v PC
Budovy OU, krizový stan JSDH, nebo cestou KOPIS HZS
požádat o pomoc.
Obecní prostředky nebo cestou KOPIS HZS

Složky IZS
Organizace
HZS Mladá Boleslav
HZS Mnichovo Hradiště
HZS Bělá pod Bezdězem
HZS Benátky nad Jizerou
Policie ČR Mnichovo Hradiště
Policie Mladá Boleslav
Český červený kříž
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
Nemocnice Turnov

Poznámka

Kontakt

HZS Středočeského kraje(KOPIS)

150, 112
950 870 011
950 861 011
950 864 011
950 862 011
950 863 011
974 877 710
974 877 522
251 104 111
326 742 111
481 446 111

150, 112
150, 112
150, 112
150, 112
158, 112
158, 112
155, 112
155, 112

Jana Palacha 1970
Laurinova 1370/III
Hřbitovní 29
Máchova 504
Jiráskova 132
Víta Nejedlého 720
Jana Palacha 1296
Rozdělovská 2467/63 Praha 6
Václava Klementa 147
28.října 1000

Havarijní služby
Organizace

Kontakt

Poznámka

ČEZ - poruchová linka, zákaznická linka

800 850 860

O2 Mladá Boleslav

326 725 328

Zalužanská 1289
U stadionu 1271

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště

326 771 609

Jiráskova 439

800 810 820

Důležité organizace
Organizace

Kontakt

Restaurace Na křižovatce
Potraviny U kapličky Vlastimil Štros
Restaurace Černá louže

776 174 250
723 807 940
725 854 356

Poznámka
zajištění stravování
zajištění stravování
zajištění stravování

Dopravní a manipulační služby v obci
Osoba
Drbohlav Martin JSDH
Stejskal Vladislav JSDH
Pažout Patrik JSDH
Musil Jan JSDH
Forejt Michal Fowood - Group s.r.o.

Kontakt
731 478 052
604 172 696
608 632 132
723 971 764
731 810 881

Poznámka
traktor s vlekem
traktor OU s vlekem
DA auto s přívěsem
TEA auto s přívěsem
čelní nakladač, VZV

