HAVARIJNÍ PLÁN
obce
BOCHOŘ

Aktualizováno a schváleno Usnesením Zastupitelstva obce Bochoř č. 17/138/2020 17.02.2020
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ÚVOD:
1.

2.

3.

Smyslem funkce Havarijního plánu Obce Bochoř je koordinovaný postup různých složek
(subjektů) k záchraně a ochraně osob, záchraně a ochraně dalších hodnot, k zajištění
nezbytných potřeb obyvatelstva, hospodářství a ozbrojených sil při krizových situacích v míru a
za branné pohotovosti státu.
Krizovými situacemi se rozumí požáry, havárie (dopravní, provozní, průmyslové, ekologické),
živelní pohromy, epidemie, hrozby obecného ohrožení, hospodářské krize, emigrace osob,
humanitární pomoc, mimořádná kriminalita, občanské nepokoje, vyhlášení stupňů pohotovosti a
branné pohotovosti státu, mobilizace Armády ČR, napadení území ČR, okresu nebo obce.
Krizový plán obce zahrnuje:
Obsah
členové Krizového štábu obce
svolávání Krizového štábu obce
telefonické spojení k jednotlivým členům krizového štábu
spojení k sousedním obcím
spojení k podnikatelům a firmám v obci
spojení na JSDH a SDH v obci
zabezpečení spojení s KÚ Olomouc, pracoviště v Přerově při krizových situacích
řešení havárií na úseku vodního hospodářství
zacházení s nebezpečnými látkami
druhy nebezpečných látek
povinnosti uživatelů závadných látek
hlášení havárie
zjištění informací o vlastnostech uniklé látky
telefonní spojení pro hlášení havárie
další spojení
náhradní ubytování
ukrytí osob
zdroje potravin
zásobování pitnou vodou
možnosti požární techniky
postup pro případ ohrožení obyvatelstva
práva a povinnosti orgánů obce
možná ohrožení a krizová opatření
předpoklady ohrožení obce Bochoř
opatření pro překonání mimořádných a kritických situací
Příloha č.1 - vzory tísňových zpráv obyvatelstvu
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Členové krizového štábu obce
Funkce členů krizového štábu

Jména členů krizového
štábu

Bydliště

Starosta obce

Tomáš Volek

Nábřeží 260/27, Bochoř

Místostarosta obce

Ing. Milan Kyselák

Přerovská 117/25b, Bochoř

Člen havarijního štábu

Martin Rytíř

Partyzánská 332/50,Bochoř

Člen havarijního štábu

Ing. Jiří Chrastina

Partyzánská 180/18, Bochoř
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Člen havarijního štábu

Mgr. Petr Vodička

Partyzánská 247/51, Bochoř

Člen havarijního štábu

Ing. Libor Kavka, Ph. D.

Chmelničky 403/34, Bochoř

Člen havarijního štábu

Mgr. Ing. Jiří Měšťánek

Nedal souhlas se zveřejněním

Člen havarijního štábu

Ing. Lukáš Kyselák

Přerovská 117/25b, Bochoř

Člen havarijního štábu

Daniel Král

Včelín 148/42, Bochoř

Člen havarijního štábu

Vojtěch Drábek

Nedal souhlas se zveřejněním

Člen havarijního štábu

Mgr. Helena Zatloukalová

Školní 211/18, Bochoř

Člen havarijního štábu

Lukáš Rada

Dvořákova 901/8, Přerov

Svolávání krizového štábu obce
Krizový štáb Obce Bochoř se svolává telefonicky, popřípadě obejitím členů krizového štábu. Členové
krizového štábu jsou povinni se dostavit do doby 15 minut od vyrozumění před budovu obecního
úřadu č. 41 v Bochoři. Další úkoly řeší dle pokynů starosty obce.
Telefonické spojení k jednotlivým členům krizového štábu:
Jména členů krizového štábu
Tomáš Volek

Telefon
mobil
602 514 385

Ing. Milan Kyselák

mobil

773 781 600

Martin Rytíř

mobil

775 418 120

Ing. Jiří Chrastina

mobil

721 453 933

Mgr. Petr Vodička

mobil

792 297 937

Ing. Libor Kavka, Ph. D.

mobil

603 871 667

Mgr. Ing. Jiří Měšťánek

mobil

Nedal souhlas
se zveřejněním

Ing. Lukáš Kyselák

mobil

773 781 601

Daniel Král

mobil

774 739 309

Vojtěch Drábek

mobil

Nedal souhlas
se zveřejněním

Mgr. Helena Zatloukalová

mobil

Lukáš Rada

mobil
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720 314 552
737 037 474

Spojení k sousedním obcím
Jméno starosty

Obec
Vlkoš

Miroslav Kroupa

Věžky

Ing. Antonín Běhálek

Horní Moštěnice

Ing. Vladimír Martínek
Mgr. Radek Brázda

Troubky

Telefon
obecní úřad
581 223 191
602 514 384
mobil
obecní úřad
//
mobil
725 131 273
obecní úřad
581 224 233
mobil
602 514 359
obecní úřad
581 299 215
mobil
737 260 606

Spojení k podnikatelům a firmám v obci
Jméno podnikatele

Umístění provozovny

ROKOVO zámečnictví – Kadlec Zdeněk
Zemstav Rézner s. r. o.
Kozák Zdeněk zednické práce
Kyselák Jiří, TECHKISSIT s. r. o.
Ing. Kyselák Milan, Movibio s. r. o.
Rozkošný Jiří, soukromý zemědělec
Ing. Skácelík Jan, soukromý zemědělec
Dostál Jiří, soukromý zemědělec
Dostál Jaroslav, soukromý zemědělec
Měšťánková Zdeňka,soukromý zemědělec
Kobliha Ondřej pohostinství
Bartáková Lenka, samoobsluha
Lázně Bochoř

Telefon

nedal souhlas se zveřejněním

nedal souhlas se zveřejněním

Náves 42/10

776 228 315

nedal souhlas se zveřejněním

nedal souhlas se zveřejněním

Zahradní 132
Zahradní 132

603 521 761
773 781 600

nedal souhlas se zveřejněním

nedal souhlas se zveřejněním

Náves 62/54

731 722 419

nedal souhlas se zveřejněním
nedal souhlas se zveřejněním
nedal souhlas se zveřejněním
nedán souhlas se zveřejněním

nedal souhlas se zveřejněním
nedal souhlas se zveřejněním
nedal souhlas se zveřejněním
nedal souhlas se zveřejněním

Hliník 382/13
Náves 11/57

724 753 609
581 205 045

Spojení na JPO a SDH v obci
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Obci Bochoř určená pro zásah má celkem 9 členů. Téměř
všichni jsou přes den v zaměstnání a je nutno je telefonicky svolat.
Jméno hasiče
Jiří Němec
Lukáš Rada
Milan Koloušek
Lumír Janoš
Michal Kopčan

Funkce
starosta

Bydliště
Hénice 84/1

mobil

velitel

Přerov, Dvořákova
901/8

mobil

724 037 242
737 037 474

strojník
hasič
hasič

Náves 60/50
Zahradní 395/1
Přerovská 200/1

mobil
mobil
mobil

724 979 367
778 838 612
739 187 194

Telefon

Zabezpečení spojení s územním pracovištěm Přerov při krizových situacích
Základní způsob
Operační středisko Hasičského záchranného sboru okresu Přerov je současně operační středisko
integrovaného záchranného systému okresu.
Instituce
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje,
územní pracoviště Přerov

Adresa
instituce
Šířava 25

Tísňové

Telefon
spojovatel
velitel

950 781 011
950 781 062

ředitel

950 781 020
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150

Referát obrany a
ochrany, pracoviště
krizového štábu - Přerov

Šířava 25

služba při krizových
situacích

pracovní doba
950 781 058
po-pá od 7:30
950 781 063
do 17:00

Řešení havárií na úseku vodního hospodářství
1)

2)

3)

4)

Základní zásady řešení havárie
a) ohlédnout místo havárie a zjistit vzniklou situaci
b) informovat vodní hospodářství města Přerov
c) ve spolupráci s Magistrátem města Přerov co nejdříve odstranit zdroj znečištění
d) likvidovat následky havárie
Plánovací dokumentace
Plánovací dokumentace je zpracována jako základní plán pro řešení havárií, dotýkajících se nebo
ohrožujících kvalitu podzemních, nebo povrchových vod, které si vyžadují v případech
mimořádného rozsahu spolupráci ostatních organizací. Hlavním koordinátorem řešení havárie je
referát životního prostředí Magistrátu města Přerov
Látky ohrožující jakost vod
Kdo zachází s látkami, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo
zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, je povinen dbát zvláštních předpisů,
které stanoví, za jakých podmínek lze s takovými látkami zacházet.
Spojení na jednotlivé instituce
Adresa
instituce

Instituce

Telefon

Česká inspekce životního prostředí Olomouc

Tovární 41

sekretariát hl. inspektora
hlavní inspektor
ochrana ovzduší
ochrana vod
odpadové hospodářství
ochrana přírody a lesa

Vodní hospodářství Magistrátu města
Přerova

Bratrská 34

vedoucí vodního hospod
referent vod. hospod.
krizové řízení

VaK Přerov, a. s.

Šířava 483

Povodí Moravy s. p. - Přerov

9. května
3123/109

Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje - územní
pracoviště Přerov

Dvořákova 75

585 243 410
585 243 429
585 243 379
585 243 423
585 243 405
585 243 386
581268534
581268537
581268711

spojovatelka
poruchy
spojovatelka
vedoucí provozu

581299061
732762778
581200493
721651192

vedoucí
Krizový manažer Olomouc

581283213
585719319

Zacházení s nebezpečnými látkami
Každý, kdo pracuje s nebezpečnými látkami je povinen s nimi zacházet tak, aby nedošlo k úniku
těchto látek do ovzduší, do půdy a do vodních toků.
Není-li zacházení s uvedenými látkami z tohoto hlediska zvláštními předpisy upraveno, je každý, kdo s
těmito látkami zachází, povinen učinit taková opatření, aby nevnikly do povrchových nebo do
podzemních vod, nebo aby neohrozily jejich jakost, nebo zdravotní nezávadnost.
Druhy nebezpečných látek
a) ropné látky
b) jedy a jiné látky škodlivé zdraví
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žíraviny, radioaktivní zářiče a radioaktivní odpady
silážní šťávy
přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a rostlin
průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty
pevné a tekuté odpady průmyslu výživy, pevné odpady spotřebního průmyslu a odpady ve
strojírenském průmyslu
h) koncentrované chrom - činící lázně
i) kaly a pevné znečištěné látky a odpady všeho druhu vzniklé.
Dle druhé věty § 25 zákona č.138/1973 Sb. o vodách jsou i jiné látky než výše jmenované, které
mohou ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost podzemních nebo povrchových vod. Jedná se
především o řadu odpadů, tj. téměř všechny druhy nebezpečných odpadů, některé odpady ostatní a
zvláštní. Jakost a zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových vod mohou ohrozit i odpadní
vody před jejich čištěním např. při přepravě obsahu žump, septiků apod.
c)
d)
e)
f)
g)

Povinnosti uživatelů závadných látek
Uživatel závadných látek je každý, kdo s těmito látkami zachází, používá k výrobě, vyrábí, skladuje,
přepravuje, či jinak s nimi manipuluje.
Každý uživatel závadných látek je povinen dle §3, odst. 2 vyhlášky č.6/1997 Sb. mít zpracovaný a
aktualizovaný havarijní plán v odpovídajícím rozsahu. Součástí havarijního plánu je i zabezpečení
asanačních prostředků na zdolávání havárie.
Organizace (firmy) jež přepravují závadné látky ve velkém rozsahu, mají mít odpovídající asanační
prostředky - např. v případě ropných látek nornou stěnu atd.
Havarijní plány jsou schvalovány vodohospodářským orgánem.
Schválené havarijní plány jsou archivovány v jednom výtisku na odboru životního prostředí Krajského
úřadu Olomouckého kraje, územní pracoviště v Přerově.
V případě havárie jsou uživatelé závadných látek povinni provádět zásah dle havarijního plánu a
zároveň oznámit havárii vodohospodářskému orgánu nebo policii ČR.
Hlášení havárie
Každý, kdo způsobí, nebo ten, kdo zjistí havarijní únik je povinen oznámit tuto skutečnost
vodohospodářskému orgánu nebo Policii ČR.
Vodohospodářskými orgány jsou:
- Odbor životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje, územní pracoviště v Přerově
- Česká inspekce životního prostředí Olomouc
- Česká inspekce životního prostředí Ostrava
Příjemce hlášení si od ohlašovatele vyžádá tyto údaje:
 Jméno a adresu ohlašovatele, telefon, na kterém je ohlašovatel zpětně k zastižení, nebo místo
pobytu pro možnost zpětného spojení
 Údaje o havárii:
- místo havárie - obec, tok, bližší určení lokality
- druh uniklé látky - není-li znám druh uniklé látky, potom alespoň popis projevů (barva, pěna,
úhyn ryb apod.)
- odhad množství uniklé látky, je-li množství látky možné odhadnout
- dobu vzniku havárie, dobu zjištění havárie - jsou-li možné údaje známy nebo alespoň odhad
- původce havárie, je-li znám, nebo pravděpodobný původce
- rozsah provedeného zásahu - tj. zásah, který byl již do doby hlášení proveden původcem, nebo
tím kdo havárii zjistil
Zjištění informací o vlastnostech uniklé látky
Informace o vlastnostech uniklé látky se získávají několika způsoby a to:
 od uživatele
 z vlastních odborných znalostí, to znamená, že látka je známa, jsou rovněž známy vlastnosti ve
vodě, účinky na vodní organismy atd., a je možno určit další postup tak, aby byly sníženy škodlivé
následky na nejmenší míru
 u odboru životního prostředí Olomouckého kraje, územního pracoviště v Přerově, Hasičského
záchranného sboru okresu Přerov a u Okresní hygienické stanice v Přerově.
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Další spojení
Instituce
Oblastní inspek. České inspekce životního prostředí - Tovární 41,
Olomouc
Policie ČR – územní odbor Přerov
ČEZ, a. s.
Lékařská služba první pomoci, Dvořákova 75, Přerov

Telefon
spojovatel

585 243 410

Výstaviště
poruchy
Dvořákova

158
840 850 860
155

Náhradní ubytování
Lázně
25 osob
Sokolovna cca
100 osob
Budova HZ
20 osob
Budova obecního úřadu
20 osob
DPS
20 osob
ZŠ a MŠ asi
60 osob
Celkem je tedy možno nouzově ubytovat v budovách obce asi 245 osob. Toto ubytování slouží pouze
jako přístřeší, budovy nejsou vybaveny žádným lůžkovým materiálem.
V budově obecního úřadu teče jen studená voda z veřejného vodovodu, je zde splachovací WC,
umývárna a plynové vytápění prostorů zasedací místnosti a kanceláře.
V budově sokolovny, lázní, ZŠ, MŠ a DPS jsou oddělené splachovací WC pro ženy a muže, teče zde
pitná voda z veřejného vodovodu. Dále je zde vybavení pro přípravu pokrmů a dostatek židlí a stolů.
Registr přechodných pobytů je přístupný na internetové adrese http://www.krizove-rizeni.cz/rpp, heslo
je uloženo v kanceláři starosta.
Ukrytí osob
Pro ukrytí osob je možno použít sklepu v ZŠ. Tento úkryt je však malý svými rozměry a mohou jej
používat jen ženy s dětmi.
Zdroje potravin
Jako zdroje potravin je možno využít obchodů se smíšeným zbožím v obci, popř. ve městě Přerov.

Zásobování pitnou vodou
Zásobování pitnou vodou se provádí z veřejného vodovodu, který se táhne celou obcí. Na tento
vodovod jsou napojeny téměř všechny rodinné domky a zbytek používá vodu z vlastních studní. Při
zamoření těchto zdrojů se pitná voda dováží mobilními cisternami z VaK Přerov, a. s.

Možnosti požární techniky
V naší obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, která má 9 členů. Možnosti zásahu jsou
komplexně řešeny se zásahovou jednotkou města Přerova.
Při požáru se tito dobrovolníci zaměřují zejména na hašení požáru, dále na pomoc osobám v
ohrožení, vyprošťování osob, vynášení nábytku, hlídání a střežení ohroženého místa a další činnosti,
které řídí velitel zásahu.
Vybavení této jednotky je na patřičné úrovni moderními prostředky.
Pro hašení požáru je možno využít veřejného vodovodu - hydrantů, na které je možno napojit hadice.
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POSTUP pro případ ohrožení obyvatelstva
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelné pohromy (záplavy
a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové kalamity, zemětřesení), havárie s únikem
nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní
nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit
životy, zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.
Tento postup obsahuje návod jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom a dalších
mimořádných událostí způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo
duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a trvalé poškození životního prostředí.
Důležitá telefonní čísla tísňového volání:
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo
Požár
průmyslového zařízení), která ohrožuje osoby, nebo majetek volejte
číslo:
Úraz
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech
ohrožující život volejte číslo:
Nehoda
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu
volejte číslo:

150
112
155
158
156

Obecné zásady:
Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi,
z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, internetem, od spoluobčanů, snažte se dodržovat následující
zásady:
- Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize,
místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
- Nerozšiřujte poplašné zprávy a neověřené zprávy!
- Varujte ostatní ohrožené osoby v nejbližším okolí
- Netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížená
- Nepodceňujte vzniklou situaci
- Pomáhejte sousedům, zejména starším, nemocným a nemohoucím občanům
- Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana
majetku
- Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a
samosprávy.
Varovný signál: - kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Signál může být vysílán po sobě v cca
tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí, nebo jejím
nenadálém vzniku.
Požární poplach: - přerušovaný tón sirény po dobu jedné minuty. Vyhlašuje se za účelem svolání
jednotek požární ochrany.
Zvuk sirény: vyjadřující varovný signál „všeobecná výstraha“, znamená vždy nějaké nebezpečí. Její
zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví
občanů, majetek a životní prostředí. Je nezbytně nutné ukrýt se, nebo opustit ohrožený prostor a
dodržovat další opatření stanovené obecním úřadem, nebo správními orgány.
Když zazní siréna: (pokud nejde o povodně):
1. Okamžitě se ukryjte (vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Pokud cestujete autem, odstavte
automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově).
2. Zavřete dveře a okna (siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek,
plynů, radiačních zplodin a jedů).
3. Zapněte rádio, nebo televizi (internet) /informace o hrozícím nebo již vzniklém nebezpečí/.
Nařízená evakuace: - Dodržujte pokyny správních úřadů, kteří organizují evakuaci
- Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu
- Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a
dostavte se na určené místo
- Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečující evakuaci
Zásady pro opuštění bytu, nebo rodinného domu:
- Uhaste otevřený oheň v topidlech
- Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
- Uzavřete hlavní přívod vody a plynu
- Ověřte si, zda i sousedi vědí, že mají opustit byt/RD
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- Malým dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
- Kočky a psy vezměte s sebou
- Ostatní domácí zvířata ponechejte doma a předzásobte je vodou
- Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené místo
Prostředky improvizované ochrany osob v radioaktivitě, v chemicky a biologicky zamořeném
prostředí:
Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací cesty a povrch
těla, použijeme prostředky improvizované ochrany:
- K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník,
utěrku) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.
- Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a
zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
- Oči chraňte brýlemi, větrací průduchy přelepte lepicí páskou.
- Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, sportovní
soupravou. Tyto oděvy je nutné utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
- Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme
gumovými nebo koženými rukavicemi.
- Po návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte veškerý svrchní oděv do
igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do
sucha a oblečte do čistého oděvu.
Teroristické akce
1. Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, nebezpečné látky):
- Nedotýkejte se podezřelého předmětu
- Otevřete dveře a okna
- Zahrňte záclony, závěsy nebo žaluzie
- Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do vyhrazených prostor
- Vezměte sebou všechny osobní věci /doklady apod./
- Dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu
- Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídící akci
- V případě nálezu podezřelého předmětu např. obálky, balíčku, oznamte tuto
skutečnost na Policii ČR, nebo Hasičský záchranný sbor ČR.
2. Teroristická akce (za použití střelných zbraní):
- Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo
- Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken
- Ukryjte se za vhodným kusem nábytku
- Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami
- Vyvarujte se použití pevných telefonních linek
- Zachovejte klid a rozvahu
Integrovaný záchranný systém:
Jedná se o koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací.
Základní složky:
Hasičský záchranný sbor ČR
- Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární
ochrany
- Zdravotnická záchranná služba
- Policie ČR
Ostatní složky:
- Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
- Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
- Ostatní záchranné sbory
- Orgány veřejného zdraví
- Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
- Zařízení civilní ochrany
- Neziskové organizace a sdružení občanů k záchranným a likvidačním pracím
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PRÁVA A POVINNOSTI ORGÁNŮ OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI:
Působnost a pravomoc orgánů obce (starosta, obecní úřad) při přípravě na mimořádné
události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu
vyhlášení krizového stavu jsou stanoveny v § 15 a 16 zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému.
Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění
záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.
Obecní úřad při výkonu státní správy za tímto účelem:
-

organizuje přípravu obce na mimořádné události,

-

podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným
systémem,

-

zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím,

-

hospodaří s materiálem civilní ochrany,

-

poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke
zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu (např.
prostřednictvím KRIZPORTu zasílat HZS OK informace o zdrojích ohrožení v dané obci
apod.),

-

podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce (tzn. zejména zajištění nouzového
ubytování a stravování pro evakuované osoby),

-

vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených
požadavky civilní ochrany v obci.

K plnění výše uvedených úkolů je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany. Při
zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce povinny
postupovat podle zákona o IZS a podle zákona o požární ochraně.
Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení,
s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto
účelem je tento Krizový plán vyvěšen na úřední desce obce.
Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o
umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování
staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.
Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací:
-

zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,

-

organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou ORP evakuaci osob z
ohroženého území obce,

-

organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce (tzn. zejména
zajištění nouzového ubytování a stravování pro evakuované osoby),

-

je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

Starosta obce dále:
-

za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako
svůj pracovní orgán,
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-

zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách
správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a
podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,

-

plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové
situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP,

-

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.

Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací:
-

organizuje přípravu obce na krizové situace,

-

poskytuje obecnímu úřadu ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového
plánu ORP,

-

vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí,
nouzového stavu a stavu hrožení státu, pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v
ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se
nachází,

-

podílí se na zajištění veřejného pořádku,

-

plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě
na krizové situace a jejich řešení.

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s
charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení.
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 obvyklými, zejména prostřednictvím
hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při
vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.
Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí hradí obec z
obecního rozpočtu.
Starosta obce je oprávněn při krizových stavech uložit právnickým osobám a podnikajícím
fyzickým osobám povinnost poskytnout věcný prostředek a to při nebezpečí z prodlení.
Starosta obce následně informuje o uložení této povinnosti hejtmana. Starosta obce
zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl, a současně mu vydá potvrzení
o využití tohoto prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o uživateli, popřípadě
vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, datum
a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození, poučení
o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.
Orgány obcí stanoví, organizují a provádějí opatření uvedená v krizovém zákoně v mezích
své působnosti vymezené zvláštními právními předpisy (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích). Působnosti jim stanovené jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.
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MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ OBCE BOCHOŘ
Níže se snažíme vymezit co nejširší spektrum ohrožení, ale blíže se věnovat těm
pravděpodobným. To znamená vyjít ze zkušeností, za základ vzít mimořádné události, které
se v obci a její blízkosti staly, nebo se dokonce opakují a s přihlédnutím k současným
trendům doplnit taková rizika, která by měla velmi silný negativní dopad, která nelze s určitou
mírou pravděpodobnosti vyloučit a která lze dostupnými prostředky řešit.
Část vytipovaných rizik je celostátních. Jedná se o společenské, sociální a ekonomické krize.
Tato rizika byla vytipována na úrovni centrálních orgánů, a pokud by se projevila, pak s
největší pravděpodobností by zasáhla celý stát, případně jeho podstatnou část a z centrální
úrovně by musela být řešena. Tento materiál se nezabývá hypotetickým válečným
ohrožením. Mnohá ohrožení (a jsou to ta nejčastější) se obvykle projevují v menším rozsahu,
a přestože mohou mít za následek škody na majetku, zdraví a dokonce i životech lidí, jsou
řešitelná místními prostředky a silami integrovaného záchranného systému (viz dále). Pro
řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, které nelze překonat silami a prostředky
daného území, je nutno vyhlásit krizový stav.
Vzhledem k tomu, že většina prostředků a opatření je využitelná při více mimořádných a
krizových situacích, nerozepisujeme dále opatření pro jednotlivé krizové situace.
Tato opatření by se stále opakovala a překrývala, proto uvádíme jen jejich přehled.

Obecná ohrožení:
Přírodní ohrožení:

námrazy, náledí, silné mrazy

ářských plodin velkého rozsahu)
Ohrožení způsobená činností člověka:

– požáry, exploze, destrukce
v letecké dopravě
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narušení dodávek potravin

ovedení závažných teroristických akcí – aktivity vnitrostátního nebo
mezinárodního zločinu a terorismu, záškodnické použití otravných látek, nástražných
výbušných systémů, radioaktivních látek a nukleárních zbraní
nárůst závažné majetkové a násilné kriminality,
soupeření militantních skupin, různých extrémních politických skupin

Předpoklady ohrožení obce Bochoř:
V

této části stručně rozebereme předpokládaný dopad jednotlivých ohrožení na vlastní
území obce Bochoř.
Dlouhodobé inverze, dlouhodobá sucha: Nepředpokládáme, že by v obci Bochoř mohly
inverze způsobit mimořádnou událost. Dlouhodobá výrazná sucha by problémy způsobila,
ale ne na úrovni krizové situace.
Rozsáhlé lesní požáry: Na základě zhodnocení místních podmínek nepředpokládáme, že
by požáry v okolních lesích dosáhly takové intenzity, aby vyvolaly krizovou situaci pro obec,
neboť
z hlediska
zalesnění
katastrálního
území
toto
nebezpečí
nehrozí.
Povodně, záplavy, zvláštní povodně (způsobené destrukcí hrází vodních děl): Vývoj
posledních desetiletí nasvědčuje tomu, že povodně se budou opakovat častěji a s větší
razancí. Zatímco vznik a průběh povodně vzniklé táním sněhové pokrývky nebo z
dlouhotrvajících dešťových srážek člověk ovlivňuje menší měrou, povodně vzniklé
z přívalových srážek vznikají více méně lidskou činností. Vinu, mimo stále diskutovaného
globálního oteplování, na tom nese zejména hospodaření člověka v krajině a její přetváření
k obrazu svému. V důsledku povodní je možno očekávat vyhlášení krizového stavu. vody:
Sněhová kalamita, námrazy, náledí, silné mrazy: Tato ohrožení mohou zkomplikovat
zvláště dopravu, tím částečně zásobování a zdravotnickou péči, nepředpokládáme ale
rozsah krizové situace.
Vichřice, větrné smrště, bouřky a průvodní elektrické jevy v atmosféře:
Po zkušenostech z nedávných let nemůžeme vyloučit rozsah krizové situace. Účinky se
mohou projevit takřka na kterémkoliv místě v obci.
Sesuvy půdy: K tomuto jevu na území obce nedochází, nepředpokládáme rozsah na úrovni
krizové situace.
Zemětřesení: Bochoř neleží v seizmicky aktivním území, nepředpokládáme vznik
významných škod.
Epidemie (hromadné nákazy obyvatel): V souvislosti s rozšiřováním cestování po celém
světě nemůžeme vyloučit zavlečení některé z nebezpečných nakažlivých nemocí. Při souhře
nepříznivých okolností by následná epidemie mohla vyvolat až krizovou situaci.
Epizootie (hromadné nákazy zvěře nebo hospodářských zvířat): Ani u tohoto nebezpečí
odborníci nevylučují v extrémním případě vznik krizové situace. Na území obce Bochoř se
však jeví jako nepříliš pravděpodobná.
Epifytie (nákazy hospodářských plodin velkého rozsahu): Není předpoklad většího
ohrožení obce Bochoř.
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Pád planetky, komety, meteoritu: Pravděpodobnost velmi malá. V závislosti na velikosti
tělesa a tím i na včasnosti pozorování a provedení příslušných výpočtů, může být přesnost
odhadu místa dopadu řádově v jednotkách km (čím je těleso menší, je později
zaznamenané, přesnost odhadu dopadu se snižuje a ubývá i čas na evakuaci).
Radiační havárie: V úvahu připadá pouze rozsáhlá havárie jaderné elektrárny. I přes
všechna bezpečnostní opatření nelze se stoprocentní jistotou vyloučit vznik krizové situace,
včetně území obce Bochoř.
Technologické a dopravní havárie s výronem toxických látek: Dopravní havárie
s výronem toxických látek mohou vzniknout prakticky kdekoliv, protože automobily,
převážející nebezpečný náklad, již nemají stanovené přepravní trasy. Největší nebezpečí
však hrozí v okolí silnice II. třídy č. 436, ulice Přerovská, Náves, Nábřeží a Vlkošská.
Technologické a dopravní havárie – požáry, exploze, destrukce: Dopravní havárie
s možností způsobit požár, výbuch nebo destrukci (obdobně, jako havárie s výronem
toxických látek)mohou vzniknout prakticky kdekoliv, protože automobily převážející
nebezpečný náklad již nemají stanovené přepravní trasy. Největší nebezpečí opět hrozí v
okolí silnice II. třídy č. 436.
Technologické výbuchy: přicházejí v úvahu u čerpacích stanic PHM, zvláště při jejich
plnění. Nepředpokládáme však vznik krizové situace.
Havárie v letecké dopravě: Nad obcí Bochoř není příliš velká frekvence letů,
pravděpodobnost pádu letadla na obydlené území Bochoř je poměrně mizivá. I v případě
naplnění se tohoto scénáře nelze plánovat protiopatření.
Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi: Jedná se o druhotný vliv jiné
havárie, který však může mít horší následky, než vlastní původní havárie. V podmínkách
Bochoře však nepředpokládáme rozsah vzniku krizové situace.
Narušení dopravní soustavy: Rozsáhlé narušení dopravní soustavy by mělo velmi
negativní vliv na všechny aspekty života. Takto vážné narušení dopravy by však muselo mít
příčinu globálnějšího charakteru, než jen na území obce. Proto i řešení této krizové situace
by bylo organizováno z vyšší úrovně, minimálně kraje.
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu: Pro překonání menších
výpadků v dodávkách má stát zabezpečeny určité zásoby v rámci systému státních
hmotných rezerv. Řešení případně vzniklé krizové situace by probíhalo na celostátní úrovni.
Narušení dodávek elektrické energie: Jedna z nejvážnějších hrozeb, protože el. energie
dnes ovlivňuje prakticky veškerý život. Pro havárie s výpadky el. energie na úrovni obce,
nebo ORP mají distributoři připravena opatření pro propojení jednotlivých větví distribuční
sítě řádově v hodinách. Pro odstranění větších výpadků v dodávkách a důsledků z toho
plynoucích můžeme předpokládat vyhlášení krizového stavu a časový horizont pro překonání
se již počítá ve dnech.
Narušení dodávek plynu: Situace velmi podobná narušení dodávek ropy. Řešení případně
vzniklé krizové situace by probíhalo na celostátní úrovni.
Narušení dodávek tepla: Netýká se obce Bochoř. Problém by však byl s největší
pravděpodobností druhotný, jako následek narušení dodávek plynu, nebo el. energie. V
podmínkách obce Bochoř nepředpokládáme vyhlášení krizového stavu.
Narušení dodávek potravin: Jsme neustále ubezpečováni, že potravin je dost a nehrozí
jejich nedostatek. V tom případě by tato krizová situace mohla nastat druhotně, např. jako
následek narušení dopravy velkého rozsahu. Řešení případně vzniklé krizové situace by
probíhalo na celostátní úrovni.
Narušení dodávek vody: Vzhledem k opatřením distribuční firmy by vyřazením jednoho
zdroje nemělo v obci dojít k přerušení zásobování vodou. Nebezpečí by hrozilo při
vícedenním přerušení dodávek el. energie, případně při teroristické akci, kdy by mohlo dojít
až k vyhlášení krizového stavu. (Pravděpodobnost uvedena u hrozeb narušení dodávek el.
energie a teroristická akce).
Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu: Tato hrozba by mohla být příčinou
vyhlášení krizového stavu, ale pouze v celostátním měřítku. Proto by řešení také muselo
probíhat na celostátní úrovni.
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Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu: Platí to samé,
co u předchozí hrozby.
Narušení funkčnosti veřejných informačních a komunikačních vazeb: Platí to samé, co
u předchozí hrozby.
Hrozba nebo provedení závažných teroristických akcí – aktivity vnitrostátního nebo
mezinárodního zločinu a terorismu, záškodnické použití otravných látek, nástražných
výbušných systémů, radioaktivních látek a nukleárních zbraní: Když pomineme čin v
nepříčetnosti, který je co do času, způsobu a rozsahu nepředpověditelný, zbývá politicky
motivovaný terorismus vnitrostátní nebo mezinárodní. Pro naplnění cílů tohoto činu je třeba
vybrat objekt co „nejatraktivnější“, kde budou co největší škody na majetku, ale hlavně na
životech. Z předpokladu, že se ve větších městech nabízejí cíle nesrovnatelně „vhodnější“
vyplývá, že pravděpodobnost této události v obci Bochoř je velmi malá.
Závažné narušení veřejného pořádku nebo nárůst závažné majetkové a násilné
kriminality, soupeření militantních skupin, růžných extrémních politických skupin:
V současné době nemáme k dispozici fakta, která by ukazovala na možnost eskalace tohoto
problému do rozsahu krizové situace. Věřme, že nebudeme muset v budoucnosti tento
předpoklad přehodnotit.
Migrační vlny: Ani tato hrozba se v současné době nezdá aktuální. Vzhledem k
demografickému vývoji ve světě, množství a rozložení přírodních zdrojů a hrotícímu se
problému mezi „chudými“ a „bohatými“ státy ji do budoucna nemůžeme vyloučit. Tato krizová
situace by musela být řešena na mezinárodní úrovni.
Pád zbytků družic a jiného kosmického „odpadu“: Zde platí to samé, co pro pád
planetky, komety, meteoritu.

Opatření pro překonání mimořádných a krizových situací
Varování a vyrozumění:
Pro varování obyvatel je na území obce umístěna elekronická siréna, a to na budově
hasičské zbrojnice. Je ovládána dálkově z Krajského operačního a informačního střediska v
Přerově, tak i lokálně.
Obvykle každou první středu v měsíci cca ve 12 h probíhá zkouška sirén, která je tvořena
140 s trvajícím stálým tónem.
Dalším signálem, který není určen k varování obyvatel, je tzv. „požární poplach“, určený ke
svolávání členů jednotek požární ochrany pro zásah. Je tvořen jednominutovým
přerušovaným tónem (25 s tón, 10 s pauza, 25 s tón). Někdy může být i opakovaný.
Jediným signálem, určeným veřejnosti, je signál „Všeobecná výstraha“, tvořený 140
s trvajícím kolísavým zvukem. Tento signál upozorňuje občany, že hrozí „nějaké“ nebezpečí
a bude třeba na ně reagovat.
Vyrozumění obyvatel podává informaci o druhu hrozícího, nebo již existujícího nebezpečí,
případně i způsobech ochrany před ním. Je zajištěno: rozhlasovým a televizním vysíláním;
každý provozovatel má ze zákona povinnost na základě žádosti orgánů krizového řízení
neprodleně uveřejnit informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových
opatřeních:
záchranného sboru a jednotek sboru dobrovolných hasičů
obce.

Integrovaný záchranný systém (dále IZS):
Je to koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací.
Základními složkami jsou:
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– nouzová linka 150
– nouzová linka 155
– nouzová linka 158
Mezi ostatní složky IZS patří např. městská policie, vyčleněné síly a prostředky ozbrojených
sil, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní,
odborné a jiné služby, záchranný tým Českého červeného kříže, neziskové organizace a
sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím apod.
Složky IZS samostatně řeší mimořádné události a podílejí se na řešení krizových situací,
zvláště v jejich prvních dnech.

Orgány krizového řízení:
Orgány krizového řízení jsou vláda ČR, ministerstva a jiné ústřední správní úřady, orgány
krajů, orgány obcí s rozšířenou působností a orgány obcí.
Tyto orgány se výjimečně podílejí na řešení mimořádných událostí, ale těžiště jejich práce je
při řešení krizových situací, zvláště ve fázích následujících po prvotním zásahu.
Základní dokumentace pro řešení mimořádných a krizových opatření:
Olomouckého kraje pro ORP města Přerova
Havarijní plán obce Bochoř
Krizová opatření:
Pro překonání krizových situací lze při splnění zákonných požadavků požádat hejtmana kraje
o vyhlášení krizového stavu se stanovením krizových opatření. Stanovit krizová opatření lze
jen taková, která jsou nezbytná pro překonání krizového stavu, a tento nelze vyřešit
prostředky jinými! K tomu se přistupuje jen v krajních případech, protože vyhlášením
krizových opatření bývají omezována některá práva a svobody občanů.
Krizová opatření jsou:

odstraňování
staveb nebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení
rodiče nebo jiní zákonní zástupci
sociálních zařízení a ozbrojených sil,
bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému a v nezbytném
případě také prvků kritické infrastruktury v kraji
ných
krizovou situací, splňujících stanovené podmínky
k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli
opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví na dobu delší než 3 dny a nahlášení
nového – přechodného místa pobytu
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Doporučené modely chování při zaznění signálu:
„Všeobecná výstraha“
Po zaznění sirény, dříve, než k vám pronikne zpráva o typu ohrožení, využijte svůj rozum:
Prší již několik dní, nebo se jedná o prudký přívalový déšť? Jste v místě ohroženém
povodní? Pak co nejrychleji varujte své sousedy a odvezte své auto do výše položeného
místa. Dovolí-li to čas, zabezpečte svou nemovitost proti vniknutí vody, např. utěsněním
podezdívky plotu v místě branky, utěsněním sklepních okének, opatřením pro odklonění
proudu vody mimo vaši nemovitost apod. Nestačí-li tato opatření, odeberte se s rodinou
do vyššího patra domu, nebo raději do výše položené lokality, kde již povodeň hrozit nebude.
Nezapomeňte ani na domácí a hospodářská zvířata.
Bude-li vyhlášena evakuace, využijte postup uvedený dále:
Neprší? Pak se pravděpodobně jedná o jiný typ ohrožení. Jste-li doma, nejprve opět podle
možností varujte sousedy. Uzavřete okna a dveře, případně i jiné větrací otvory,
pusťte si rozhlas a televizi a čekejte i na zprávy předávané místními orgány pomocí systémů,
uvedených v části Vyrozumění obyvatel. Nejste-li doma, ukryjte se v nejbližší budově. Jste
zároveň v zóně ohrožení některým zdrojem havárie s výronem toxických látek? Pak ještě
všechny otvory (okna, dveře, větrací otvory apod.) utěsněte, např. přelepením spár lepicí
páskou. Připravte si prostředky pro improvizovanou ochranu. Dále se zachovejte podle
pokynů, předaných veřejnými sdělovacími prostředky, krizovými orgány nebo složkami IZS.
Prostředky improvizované ochrany osob:
V současné době nejsou na území obce uskladněné prostředky individuální ochrany (dříve
tak „populární“ plynové masky, dětské vaky apod.) Jednak už byly ve špatném technickém
stavu, jednak – a to zvlášť – pro ně vlastně v současné době není uplatnění. Válka nám,
podle vyjádření zodpovědných představitelů, bezprostředně nehrozí a ostatní hrozby
technického charakteru by nastaly nenadále, takže by stejně nebyl čas tyto prostředky vydat.
Proto v případě technické havárie, spojené s únikem toxické látky a nařízené evakuaci, se
musíme vybavit improvizovanými prostředky ochrany osob. Jsou určeny na velmi krátké
použití, pouze pro rychlý přesun.
přiložením

na

nos

a

ústa.

Upevněte

roušku (složený kapesník, ručník, utěrka)
roušku v zátylku šálou či šátkem.

zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
– lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy
přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením
průhledného igelitového sáčku přes oči a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních
kostí. NEZAKRÝVEJTE jím dýchací otvory!
soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
nebo koženými rukavicemi. Pokud by se někdo nechtěl smířit s improvizovanou ochranou,
může si profesionální prostředky koupit a mít je doma připravené. Na internetu je firem,
nabízejících toto zboží, dost.
Je nařízena evakuace?
kteří organizují
nebo zajišťují evakuaci
topidlech
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a potravou
středisko
Evakuační zavazadlo:
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné
události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní
taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Obsahuje:
zervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou
vodu

sti
Náhradní ubytování:
Pokud někdo v důsledku mimořádné, nebo krizové situace přijde o přístřeší, je nutno vyřešit
náhradní ubytování. Podle zkušeností i z jiných regionů, je nezastupitelným prvkem tzv.
samo-ubytování. To znamená ubytování u svých příbuzných, případně ochotných známých,
kteří nebydlí v ohrožené lokalitě a mohou potřebné prostory poskytnout. Pro ty, kdo nemají
možnost samo-ubytování, má obec Bochoř zajištěny prostory pro krátkodobé ubytování.
Následným řešením je využití penzionů a ubytoven v okolí.
Humanitární pomoc:
Je jedním z prvků systému státních hmotných rezerv. Je určena obyvatelům postiženým
mimořádnou, nebo krizovou situací a poskytuje se bezplatně. Přidělení těchto zásob
postiženým osobám zajišťuje hejtman kraje nebo starosta ORP. Obec Bochoř má vytipované
prostory pro uskladnění a výdej humanitární pomoci.

Vážení občané,
tento havarijní plán obce Bochoř je určen všem občanům obce, kterým není
lhostejný vlastní život a životy spoluobčanů. Je dobré, abychom byli připraveni
na nejrůznější situace, které nás mohou v životě potkat.
Tomáš Volek, starosta obce
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Příloha č. 1
Havarijního plánu
obce
Bochoř

VZORY TÍSŇOVÝCH ZPRÁV
OBYVATELSTVU

N E Z A P O M E Ň !!!

Tísňová linka
Hasiči
Policie
Zdravotníci

112
150
158
155

č.

situace

1

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

2

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VĚTRNÉ SMRŠTI /TORNÁDA

3

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘIROZENÉ POVODNĚ

4

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ

5

HROZBA VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ
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6

VZNIK ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

7

SILNIČNÍ / ŽELEZNIČNÍ NEHODA

8

NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY / TEPLA / PLYNU / PITNÉ VODY

9

POŽÁR LESNÍ / POŽÁR V OBCI

10

RADIAČNÍ HAVÁRIE

11

MOŽNÝ TEXT INFORMACE PRO OBYVATELSTVO PŘI VYHLÁŠENÍ
EVAKUACE

1

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ /
ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Dnes ve čas hodin došlo k úniku druh nebezpečné látky z objektu doplnit / při její-jeho přepravě na
doplnit (ulici-silnici-dálnici-železnici). Událostí jsou ohroženy výčet ulic / ohraničený prostor. Jsou
prováděna opatření ke snížení následků.
Řiďte se těmito pokyny:
- nacházíte-li se v blízkosti vzniku mimořádné události, ihned se vzdalte ve směru kolmém na směr
větru a ukryjte se v nejbližší budově,
- při úniku z ohroženého prostoru si chraňte zejména dýchací cesty (použijte kapesník, příp. jinou
látku, máte-li možnost, navlhčete ji vodou),
- pokud jste v budovách, uzavřete a utěsněte okna, dveře a všechny ventilační otvory, vypněte
všechna ventilační zařízení,
- v případě zdravotních potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc,
- pomozte ve vašem okolí starým a nemocným spoluobčanům, postarejte se o děti bez dozoru,
- uzavřete domácí zvířata,
- ohrožený prostor bude označen a střežen policií,
- mějte zapnutý radiopřijímač s naladěnou stanicí rádio, frekvence doplnit, věnujte pozornost i
místnímu rozhlasu a rozhlasovým vozům, okna neotvírejte, zachovávejte klid, rozvahu a kázeň,
nevycházejte z budov,

- řiďte se výhradně pokyny orgánů obce a záchranářů.
!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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2

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VĚTRNÉ SMRŠTI /
TORNÁDA

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Českým hydrometeorologickým ústavem byla vydána výstraha pro území Olomockého kraje
s možností vzniku vichřice-tornáda. Může dojít k výpadkům elektrického proudu, poranění osob
letícími předměty či poškození majetku.
V případě, že vichřice / tornádo zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny:
- zůstaňte doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházejte ani nevyjíždějte,
- zkontrolujte uzavření všech oken a dveří,
- v blízkosti domu (na zahradě) upevněte nebo uschovejte volně položené předměty,
- odveďte do bezpečí zvířata,
- odvezte do garáže, příp. jiného krytého místa automobil,
- držte se dál od oken a nezdržujte se v místnostech těsně pod střechou,
- najděte si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy,

- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů.
!!!!! OPAKOVAT !!!!!

3

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘIROZENÉ POVODNĚ

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Pokračující vydatné dešťové srážky i předpověď počasí na nejbližší období vytváří reálné nebezpečí
záplavy části obce v okolí řeky Bečvy. V případě, že povodeň zasáhne naši obec, řiďte se těmito
pokyny:
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem),
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
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- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro
přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon
s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího
mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními
údaji,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- o reálné možnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat.
Občané části obce, která není ohrožena povodní, mohou pomoci zejména se zabezpečovacími
pracemi (plnění pytlů s pískem / jiná činnost). Jste-li zdravotně způsobilí a chcete-li pomoci, hlaste se
na obecním úřadě / jinde u pana (-í) doplnit. Děkujeme.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!

4

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Českým hydrometeorologickým ústavem byla vydána výstraha pro území Olomouckoho kraje
s možností vzniku přívalového deště. Hrozí zaplavení zejména níže položených objektů a budov
v blízkosti vody.
V případě, že přívalový déšť zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny:
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem),
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
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- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro
přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon
s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího
mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními
údaji,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- o reálné možnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!

5

HROZBA VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Z důvodu vydatných dešťových srážek / jiný důvod hrozí reálné nebezpečí narušení vodního díla jezu
na vodním toku Moštěnka s možností protržení hráze a vzniku průlomové vlny. Buďte patřičně
připraveni a řiďte se zejména těmito pokyny:
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro
přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon
s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího
mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními
údaji. Dále:
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- buďte připraveni na možnou evakuaci!!!
V případě protržení hráze budete neprodleně varováni poplachovou sirénou (kolísavý tón sirény po
dobu 140 s) / jinak. Další pokyny budou bezprostředně následovat.
Pomine-li hrozba vzniku zvláštní povodně, budeme vás informovat.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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6

VZNIK ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

a) PRŮLOMOVÁ VLNA DORAZÍ DO OBCE ZA MÉNĚ NEŽ 2 HODINY OD PROTRŽENÍ HRÁZE
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Dnes ve čas hodin došlo na vodním díle doplnit k havárii, která má za následek vznik zvláštní
povodně. Předpokládaný příchod průlomové vlny na území obce je za doplnit čas. Hrozí zatopení celé
obce / ulic doplnit až do výše doplnit metrů. Řiďte se těmito pokyny:
- vezměte si nejnutnější věci a co nejrychleji opusťte ohrožený prostor,
- pomozte také osobám se sníženou pohyblivostí,
- dostavte se do doplnit místo (např. sousední obec, není-li ohrožena).
Další potřebné informace Vám budou sděleny na místě.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
b) PRŮLOMOVÁ VLNA DORAZÍ DO OBCE ZA VÍCE NEŽ 2 HODINY OD PROTRŽENÍ HRÁZE
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Dnes ve čas hodin došlo na vodním díle doplnit k havárii, která má za následek vznik zvláštní
povodně. Předpokládaný příchod průlomové vlny na území obce je za doplnit čas. Hrozí zatopení celé
obce / ulic doplnit až do výše doplnit metrů. Řiďte se těmito pokyny:
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie,
- uhaste otevřený oheň v topidlech.
Pokyny k evakuaci:
Máte-li k dispozici vozidlo s dostatečným množstvím pohonných hmot, použijte jej k evakuaci.
Občané, kteří se takto přemístí do místa ubytování mimo naši obec, oznámí tuto skutečnost na obecní
úřad / jinam do čas hodin.
Ostatní občané se dostaví s evakuačním zavazadlem k evidenci do doplnit místo shromaždiště
evakuovaných osob, ze kterého budete převezeni do určeného evakuačního střediska.
Zachovejte klid a kázeň a pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí. Nadále se řiďte pokyny
orgánů obce a záchranářů.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!
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7

SILNIČNÍ / ŽELEZNIČNÍ NEHODA

Vážení občané,
věnujte pozornost následující zprávě.
Dnes ve čas došlo k hromadné silniční nehodě-železniční nehodě na doplnit přesně místo nehody.
Žádáme Vás, abyste se nepřibližovali k místu nehody. Jsou zde prováděny záchranné práce.
Děkujeme za pochopení.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!

NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY / TEPLA /
PLYNU / PITNÉ VODY

8
Vážení občané,

věnujte pozornost následující zprávě.
Z důvodu doplnit došlo k narušení dodávky elektřiny-tepla-plynu-pitné vody doplnit. Jsou prováděny
práce na zajištění obnovy dodávky. Zachovejte prosím strpení. V případě potřeby Vás budeme dále
informovat. Děkujeme za pochopení.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!

9

POŽÁR LESNÍ / POŽÁR V OBCI

Vážení občané,
věnujte pozornost následující zprávě.
Dnes v část dne došlo ke vzniku požáru doplnit místo. Hasičský záchranný sbor provádí opatření
k zamezení šíření požáru. I přesto však není vyloučeno rozšíření požáru do obytné části obce.
Vyzýváme vás, abyste se nepřibližovali k místu požáru. Z důvodu zplodin vzniklých při hoření uzavřete
okna a nevětrejte. Děkujeme za pochopení.

!!!!! OPAKOVAT !!!!!

10

MOŽNÝ TEXT INFORMACE PRO
OBYVATELSTVO PŘI VYHLÁŠENÍ EVAKUACE

OBECNĚ:
Vážení občané,

- 25 -

věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Z důvodu zhoršení doplnit bylo rozhodnuto o provedení evakuace.
K přípravě a provedení evakuace vydávám tyto pokyny:
Evakuace bude provedena z části obce-prostoru ohraničeného doplnit.
Evakuaci podléhá veškeré obyvatelstvo z tohoto prostoru. Všichni občané zde bydlící se dostaví s
evakuačním zavazadlem do čas hodin k budově obecního úřadu-jinam doplnit.
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro
přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon
s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího
mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními
údaji,
- občané, kteří se přemístí do místa ubytování mimo naši obec vlastním vozidlem, oznámí tuto
skutečnost na obecní úřad do čas hodin,
- domácí mazlíčky je možno vzít s sebou, ostatní zvířata – máte-li čas – odveďte do bezpečí a
zabezpečte krmivem a vodou; v opačném případě vypusťte,
- před opuštěním obydlí uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče mimo
chladničky a mrazničky (v případě povodně i tyto spotřebiče), uzavřete přívod vody a plynu (v
případě povodně i elektřinu), ověřte situaci u sousedů, uzamkněte byt a s evakuačním zavazadlem
se dostavte na obecní úřad-určené místo doplnit.
(V případě úniku nebezpečné látky doplnit navíc: Při překonávání zamořeného prostoru použijte
prostředky improvizované ochrany).
- v případě potřeby poskytněte pomoc nemocným a starším spoluobčanům. Pozornost věnujte i
dětem bez dozoru,

- s problémy, spojenými s evakuací, které nemůžete vyřešit vlastními silami, se obraťte na obecní
úřad (kontaktní osoba doplnit, telefon doplnit).

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

POMOC, ZPŮSOB PROVEDENÍ

 Monitorovat situaci a sledovat prognózu

Média, tisk, internet (www.chmi.cz), sousední
obce

vývoje

 Prověřit varovací systém v obci
 Informovat o hrozbě (místostarostu, velitele
JSDH, obyvatele, okolní obce)

Sirény, rozhlas, megafony
Telefonní seznam, rozhlas, vývěska, letáky

 Připomenout si povinnosti orgánů obce, které Zákon 239/2000 Sb. o IZS
vyplývají z legislativy

Zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení

POSTUP ŘEŠENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
ÚKOL

POMOC, ZPŮSOB PROVEDENÍ

 Aktivovat pracovní orgán obce (krizový štáb) Telefonní seznam
 Varovat a informovat obyvatelstvo (veřejnost) Rozhlas, sirény, megafony
 Zabezpečit výkon služby na obci
 Sledovat a vyhodnocovat situaci v obci
 Spolupracovat se složkami IZS, obcemi a
ORP, dotčenými institucemi a organizacemi
 Podílet se na koordinaci záchranných a
likvidačních prací

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

Velitel zásahu (IZS), velitel JSDH, přizvaní
odborníci
Využití údajů v kartě obce ( o dopravních
prostředcích, jiných SaP, objektech,
 Zabezpečit evakuaci (v případě potřeby)
kontakty)
Využití
údajů v kartě obce ( kapacity zařízení, )
 Zabezpečit nouzové přežití (v případě potřeby)
Využití údajů v kartě obce (SaP v obci)
 Využít sil a prostředků obce
Telefonní seznam
 Průběžně informovat okolní starosty a ORP
Telefonní seznam, karta obce, KOPIS HZS
 Zajistit odborníky
Telefonní seznam, karta obce, KOPIS HZS
 Zajistit dodávky el. energie, plynu
PČR, JSDH, dobrovolníci
 Zabezpečit ostrahu majetku
Mobilní zásobování, určit osobu, která se o to
 Zajistit týlovou podporu zasahujícím
jednotkám (strava, ubytování, ….)
bude starat
JSDH, pracovníci obce, dobrovolníci
 Likvidace následků

OCHRANA OBYVATELSTVA
OPATŘENÍ
Varování a následné informování
obyvatelstva
Vyhlášení evakuace

ZPUSOB PROVEDENÍ (POMOC)
Spuštění sirény ( kolísavý tón v délce 140 sekund ) místně
nebo cestou KOPIS HZS
Sirény, místní rozhlas, megafony, obecní vývěsky

Zřízení evakuačních středisek

Tělocvičny, sokolovny, školy (karta obce)
JSDH, pracovníci obce, spolupráce s okolními obcemi (karta
obce) nebo cestou KOPIS HZS
Obec, PaFO v obci (karta obce) nebo cestou KOPIS HZS
Ručně nebo elektronicky v PC

Zajištění sil na průběh evakuace
Zajištění prostředků na přepravu osob
Evidence evakuovaných
Zajištění nouzového ubytování
Zajištění ubytovacího materiálu

Tělocvičny, ubytovny, sokolovny (karta obce) nebo cestou
KOPIS HZS požádat o pomoc.
Obecní prostředky (karta obce) nebo cestou KOPIS HZS
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OCHRANA OBYVATELSTVA
OPATŘENÍ

ZPŮSOB PROVEDENÍ (POMOC)

Zajištění stravy a balené pitné vody

Obec (karta obce), KOPIS HZS
Lékař (karta obce), ZZS cestou OPIS ZZS
Zdravotní zabezpečení
ČČK, KOPIS HZS, dobrovolníci
Humanitární pomoc
ČČK, KOPIS HZS, farář, humanitární pomoc
Psychologická a náboženská pomoc
pozn.: Většina požadovaných informací je uvedena v Kartě obce

TELEFONNÍ SEZNAM PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Krizový štáb obce
Osoba

Poznámka
starosta
místostarosta
člen havarijního štábu
člen havarijního štábu
člen havarijního štábu

Kontakt

Tomáš Volek
Ing. Milan Kyselák
Martin Rytíř
Ing. Jiří Chrastina
Mgr. Petr Vodička

602 514 385
773 781 600
775 418 120
721 453 933
792 297 937

Složky IZS
Organizace
HZS Olomouckého kraje - Přerov

Referát obrany a ochrany, prac.
krizového štábu Přerov

Poznámka
150

Kontakt
spojovatel
velitel
ředitel

950 781 011
950 781 062
950 781 020
950 781 058
950 781 063

služba při
krizových
situacích

pracovní doba po-pá od 7:30
do 17 h

Havarijní služby
Organizace

Poznámka

Kontakt

Oblastní inspektorát České inspekce
životního prostředí - Tovární 41,
Olomouc
Policie ČR - územní odbor Přerov
ČEZ a. s.
Lékařská služba první pomoci,
Přerov

585 243 410

spojovatel

158
840 850 860

Výstaviště
poruchy

155

Dvořákova

Důležité organizace (doplnit dle místních podmínek a vlastní potřeby)
Organizace

Poznámka

Kontakt

Dopravní a manipulační služby v obci
Organizace
Zemní práce, autodoprava - Rézner
Rozkošný Jiří - soukr. zemědělec

Poznámka

Kontakt
776 228 315
nedal souhlas se zveřejněním
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Dostál Jiří - soukr. zemědělec
Dostál Jaroslav - soukr. zemědělec

nedal souhlas se zveřejněním
nedal souhlas se zveřejněním
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