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I.  Obecná část 

 

1. Základní údaje 

Plán činnosti orgánů obce Žďár je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a 
opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.  
Je vyhotoven v písemné a elektronické podobě. V písemné podobě je uložen na obecním úřadu a všechny 
osoby v něm uvedené s ním byly seznámeny. 
 
 

2. Mimořádná událost 
 

Mimořádnou událostí se podle zákona se podle zákona č. 239/2000 Sb. § 2 písm. b) o IZS rozumí škodlivé 
působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 
majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 
 
Mimořádnou událost likvidují podle poplachového plánu složky IZS. Jedná se o spolupráci základních složek 
IZS, tj. Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“), Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba (dále jen 
„ZZS“) a jednotek SDH zařazených do plošného pokrytí území okresu (dále jen „JSDH“) s využitím jejich sil a 
prostředků a možností OÚ postiženého území (JSDH, vlastní zaměstnanci a technika, technické služby, 
využitelné právnické a fyzické osoby na území obce). V případě, že tyto síly a prostředky jsou nedostatečné, 
velitel zásahu, popřípadě starosta(-tka) postižené obce, požádá o koordinaci záchranných a likvidačních 
prací starostu(-tku) ORP. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta(-tka) ORP použít 
krizovou dokumentaci a krizový štáb své obce. 
 
Prvotní zprávu o vzniku mimořádné události ve správním obvodu obce předat neprodleně na Operační a 
informační středisko HZS kraje (telefonní číslo: 150). 
 
Prvotní zpráva o mimořádné události musí obsahovat tyto informace: 

1. dobu vzniku (datum, hodina) 
2. místo (přesné vymezení prostoru, adresa) 
3. charakter události, pravděpodobnou příčinu a předpokládané následky 
4. požadavky na složky IZS 
5. kdo mimořádnou událost hlásí, odkud a spojení na svou osobu 

 
Přeroste-li mimořádná událost svým, rozsahem v krizovou situaci, může být pro danou oblast vyhlášen 
podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů krizový stav – vyhlašuje ho 
hejtman kraje, vláda. 
 

3.  Legislativa 

 
-  zákon č, 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
-  zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
-  nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, 28 z č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
-  vyhláška Ministerstva vnitra 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS 
-  vyhláška Ministerstva vnitra 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
 
 
 



4. Úkoly a opatření orgánů obce a starosty(-tky) obce při vzniku mimořádných událostí 
 
Jsou mimo jiné vymezeny zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů v § 15 a § 16. 
 
§ 15 
 
(1) Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných 
a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva. 
 
(2)  Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1: 
 

a) organizuje přípravu obce na mimořádné události (plánování, analýza, opatření) 
 
       b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS  ( znalost místních poměrů, využití 
            vlastních sil a prostředků)  
 
       c) zajišťují varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím: 

varování -  OÚ odpovídá za varování osob na celém území obce, proto zajišťuje varování formou 
např. místním rozhlasem, SMS zprávami, sirénou 

            evakuace -  v případě nutnosti probíhá evakuace v součinnosti s HZS kraje a Armádou ČR 
ukrytí – v období míru se využívá ochranných vlastností budov s vytipováním vhodných prostor 
(např. sklepy, nebo budovy na vyvýšených místech) 

        
       d) hospodaří s materiálem civilní ochrany, prostředky individuální ochrany jsou podle nové koncepce   
           CO v míru nevyužitelné a byly staženy do centrálních skladů GŘ HZS Praha, za válečného stavu bude  
           poskytována ochrana pouze vybraným kategoriím  ( děti do 18 let a osoby ve zdravotních, sociálních   
           a podobných zařízeních a jejich doprovod, ostatní obyvatelé budou moci využít improvizované  
           prostředky jako jsou pláštěnky, holínky, navlhčené kapesníky apod. 
 
       e) poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje 
 
        f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce: náhradní ubytování (ubytovací zařízení, školy, 
            kulturní zařízení apod.), stravování (stravovací zařízení, jídelny apod.), zajištění základních potřeb    
            (teplo, voda, ošacení) 
 

§ 16 

 
Starosta(-tka) obce při provádění záchranných a likvidačních prací 
 

a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím (tábory, samoty, 
rekreační objekty, nepohyblivé, postižené, hluché a staré občany), 

b) organizuje po dohodě s velitelem zásahu nebo starostou obce s rozšířenou působností evakuaci 
osob z ohroženého území obce (na našem území se jedná převážně o evakuaci při povodni, která je 
řešena v povodňovém plánu obce s využitím vlastních zařízení obce – ubytovna, kulturní zařízení a 
možností využít materiál základny humanitární pomoci HZS kraje, 

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce (zajištění základních 
životních potřeb), 

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

 
 



Základní úkoly starosty(-tky) obce a činnost orgánů obce při mimořádné události 
 

krok 

č. 

úkoly čas činnost splněno 

 
 
      1 
       

 
a) Obecně obdržená informace z 
místa mimořádné události 
 
 
b)  Informace obdržená od operačního a 
informačního střediska HZS 

 Při převzetí požadovat konkrétní informace: 
- jméno, příjmení volajícího 
- telefon ze kterého je voláno (pro 

zpětné ověření) 
- kde se stalo 
- co se stalo – rozsah 
- počet ohrožených osob 
- písemný zápis 

 

 
 

2 

 
Pokud a) viz výše: 
 
Informaci předat na operační a informační 
středisko integrovaného záchranného 
systému 

  
150 – operační a informační středisko HZS 
155 – zdravotní záchranná služba 
158 – Policie ČR 
112 – jednotné evropské číslo tísňového  
           volání 

 

 
3 

 
Zabezpečit varování obyvatelstva 
 

 - spuštění sirény 
- místní rozhlas 
- pomocí zpráv SMS 
- megafony apod. 

 

 
4 

Svolání jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce 
 
Úkoly upřesnit po dohodě s velitelem zásahu 

 Stejskal Dušan, velitel jednotky 
tel. č. 603 588 174 

 

 
5 

 
Rozvinout pracoviště 

 Podle závažnosti situace svolat pracovníky 
OÚ, zastupitele 
 

- rozdělit úkoly podřízeným 

 

 
 
 

6 

Uvědomit starostu obce s rozšířenou 
působností Mnichovo Hradiště 
 
Při nebezpečí z prodlení uvědomit hejtmanku 
Středočeského kraje 
 
Armádu ČR 

 Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 
tel.č. 777 887 320 
 
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová 
tel.č.  257 280 227 
 
Armádu ČR povolat cestou operačního a 
informačního střediska IZS 

 

 
 

      7 

 
Připravit informace pro velitele zásahu a 
seznámit se se situací v místě zásahu 

 - elektřina 
- plyn 
- voda, ohrožení vodních zdrojů 
- dětské tábory, nemocní, postižení 

staří, rekreanti 

 

     8 Zpracovat přehled přítomných pracovníků a 
upřesnit kontakty 

   

9 Sestavit přehled dostupných sil a prostředků v 
místě 

 Ověřit aktuálnost údajů, uvědomit síly a 
prostředky o možném nasazení 

 

 
10 

Připravit se na evakuaci, případně náhradní 
ubytování, stravování, zabezpečení životních 
potřeb postižených občanů 

 Určit vytypované objekty a připravit 
k pohotovosti. 
 
Připravit výzvu občanům (pro místní rozhlas) 

 

11 Koordinace prací při odstranění následků 
mimořádné události 

 Vyžádání poskytnutí dobrovolné pomoci 
(zákon č. 240/2000 Sb., § 23) 

 

12 Ukončení činnosti  Určit způsob činnosti (vydat nařízení 
k ukončení činnosti) 

 

 
 
 
 
 



II.  Věcná část 
 

1. Základní údaje o obci 
 

Obec Žďár 
se sídlem:             Břehy 20, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 
IČO:                       00238945 
Telefon:                776 555 520 
E-mail:                  info@obec-zdar.eu 
Dat. schránka:     snbbact 
Starosta:              Jan Süsser, Doubrava 260, 602 136 242 
Místostarosta I:  Josef Šnajdr, Doubrava, 777 312 060 
Místostarosta II: Jiří Dumek, Žďár, 603 454 056 
Velitel JSDHO      Jiří Tomka, Doubrava, 608 974 637 
 
 

2.  Charakteristika správního obvodu obce Žďár 
 
Přehled počtu obyvatel správního obvodu k 15. 05. 2016 
 
Místní část Celkový  

počet 

obyvatel 

Z toho: 

Produktivní 

věk 

 

Děti do 18 let 

 

Důchodci 

Osoby 

vyžadující 

zvýš.pozornost 

Doubrava  748 399 160 189 0 

Žďár 276 153 47 76 0 

Žehrov 185 99 46 40 0 

Skokovy 67 37 18 12 0 

Břehy 104 63 22 19 0 

Příhrazy 16 11 0 5 0 

Celkem obec 1396 762 293 341 0 

 
 
Školská a společenská zařízení – možnost evakuačních míst 
 

Druh zařízení Adresa Možnost evakuačního místa Počet lůžek 

Mateřská škola Doubrava Doubrava 210 ANO 54 

Základní škola Žďár Žďár 102 ANO 0 

Objekt OÚ Břehy 20 ANO 0 

Hasičské zbrojnice  ANO   0 

Penziony na katastrech obce  ANO   360 

Celkem:   414 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.  Analýza možného vzniku mimořádných událostí ve správním obvodu obce Boseň 
 
Obec Žďár může být ohrožena těmito typy mimořádných událostí: 
 

a) Únik nebezpečných látek při přepravě 
 

obecný popis 
ohrožení  

+ dopady  

- k úniku nebezpečné látky může dojít při její přepravě po pozemní komunikaci, 
může dojít k úniku kapalné látky do půdy, podzemní nebo povrchové vody, 
plynné látky do vzduchu (nejnebezpečnější případ z hlediska ohrožení obyvatel), 
v krajním případě může být únik doprovázen požárem nebo výbuchem 

- dopady: ohrožení zdraví a životů osob, zvířat, životního prostředí 
preventivní 
opat ření - nelze stanovit 

ohrožení  

v obci  

- ohroženi jsou obyvatelé mimo objekty a v objektech v okolí hlavní silnice v obci, 
resp. v okolí komunikace, životní prostředí, zejm. půda a vodní toky a čistička 
odpadních vod Žďár 

 
 

b) Přívalové deště 

obecný popis 
ohrožení  

+ dopady  

těžko předvídatelný intenzivní déšť s následkem náhlého zaplavení sklepů 
obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace listím apod., eroze na 
nezpevněných cestách a také polích a zahradách, sesuvů půdy, protržení hrází 
rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů. 

preventivní 
opat ření 

je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí přívalových dešťů, je třeba o tom 
informovat obyvatele obce (rozhlasem, siréna) s doporučením provedení 
patřičných opatření: 

- majitelé vozidel připravit vozidlo k evakuaci nebo ho včas odvézt na bezpečné 
místo, 

- odvést do bezpečí domácí a hospodářská zvířata, 
- připravit si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem …), 
- uzavřít přívod vody, plynu a elektrické energie, 
- uhasit otevřený oheň v topidlech, 
- připravit evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny, 
- informovat se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístit, 
- přestěhovat majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší 

podlaží), 
- utěsnit kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech, 
- sledovat zprávy sdělovacích prostředků, 
- odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelné předměty v okolí budovy, 
- v budově ani mimo budovu nenechávat v dosahu vody nebezpečné látky 

(chemikálie, apod.), 
- řídit se pokyny orgánů obce a záchranářů (zvl. při evakuaci), 
- při odchodu z domu zabezpečit vchod a okna. 
Dále starosta: 

- provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce 

 

Přívalové deště (bleskové povodně nebo přívalové srážky z polí) jsou ve správním obvodu obce Boseň nejvíce 

pravděpodobnou mimořádnou událostí. Seznam nejvíce ohrožených objektů přívalovými srážkami z polí tvoří 

nedílnou přílohu tohoto Plánu činností orgánů obce Boseň při vzniku mimořádné události. 

 



 

 

c) Vichřice, tornáda 

obecný popis 
ohrožení  

+ dopady 

Vich řice:  

- jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území (zvláště častý 
v horských oblastech), většinou spojený se změnou tlaku a přechodem 
atmosférické fronty. Intenzita se udává v metrech za sekundu – vichřice od 25 
m/s (90 km/h) 

- nebezpečí spočívá kromě výše uvedeného také v možném dlouhodobějším 
výpadku el. energie, přerušení dopravních komunikací, apod.   

Tornádo:  

- jedná se o lokální atmosférický vír s plošným rozsahem v řádu stovek metrů 
s velkou intenzitou bouřkové činnosti 

- v krátkém časovém období (minuty nebo desítky minut) může napáchat značné 
škody na budovách, vegetaci a elektrickém vedení 

preventivní 
opat ření 

je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí vichřice / tornáda, je třeba o tom 
informovat obyvatele obce, rozhlasem, s doporučením provedení patřičných 
opatření:  

- zůstat doma, a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet a nevyjíždět 
- zkontrolovat uzavření všech oken a dveří  
- v blízkosti domu (zahrada) upevnit volně položené předměty (nebo je uschovat, 

je-li to možné) 
- odvést do bezpečí zvířata 
- ukrýt automobil do garáže nebo zaparkovat mimo dosah pádu stromů 
- v případě tornáda se nezdržovat u oken a v místnostech těsně pod střechou  
- najít si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy 
Dále starosta: 

- provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce 

ohrožení  

v obci  - může být ohrožena celá obec 

 

d) Požár – lesní, v obci 

obecný popis 
ohrožení  

+ dopady  

- v obci mohou být nejvíce ohroženy stodoly s uskladněnou slámou, senem, starší 
budovy v horším technickém stavu (zejm. komín a střecha) 

- k požárům v krajině (lesní požáry, požáry trávy) dochází především v letních 
měsících (extrémní sucho) vlivem blesku, lidské nedbalosti nebo úmyslného 
zapálení  

- dopady: ohrožení zdraví a životů osob, hospodářských i volně žijících zvířat, 
majetku, životního prostředí sáláním tepla a zplodinami hoření 

preventivní 
opat ření 

dodržovat protipožární předpisy, udržovat budovy a technická zařízení v dobrém 
stavu, provádět pravidelné revize a údržbu technických zařízení 

ohrožení  

v obci  - může být ohrožena celá obec 

 

e) Dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie 

preventivní 
opat ření - nelze stanovit 

ohrožení  - celá obec / část 



v obci  

 

 

f) Narušení dodávek pitné vody 

obecný popis 
ohrožení  

+ dopady  

- má obvykle lokální charakter a je zpravidla spojena se vznikem jiné mimořádné 
události a jejím sekundárním dopadem např. extrémní dlouhodobá sucha, 
povodně, výpadky el. energie, technické a technologické havárie, terorismus 

- možné následky: 
- ohrožení života a zdraví požitím kontaminované pitné vody nebo vody z jiných 

neověřených zdrojů a nedostatečné hygieny, 
- vznik epidemií nebo hromadných onemocnění, 
- zničení nebo poškození majetku vodárenských zařízení, 
- poškození cisteren či jiných výdejních zařízení k výdeji pitné vody při možné 

panice nebo nepokojích, 
- narušení životního prostředí způsobené únikem chemikálií na úpravu vody po 

technologické nebo technické havárii a terorismu, diverzi a případné sabotáži, 
- ekonomické dopady – narušení nebo zastavení výroby a služeb závislých na 

dodávce pitné vody, vysoké náklady na zabezpečení nouzového zásobování 
pitnou vodou, rabování u prodejců balené pitné vody, 

- panika, narušení zákonnosti, zhoršení psychického stavu obyvatelstva 
preventivní 
opat ření - nelze stanovit 

ohrožení  

v obci  - celá obec / část 

 

4.   Síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce 

 
a) Základní složky IZS okresu, a z úrovně regionu: 

 

Hasičský záchranný sbor 150 

Zdravotnická záchranná služba 155 

Policie ČR 158 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 

Jednotka SDH obce 603 588 174 

 
b) Síly a prostředky správního obvodu obce: 

Obecní úřad Süsser Jan starosta obce 602 136 242 

Obecní úřad Tomka Jiří zastupitel obce a velitel 
JSDHO 

608 974 637 

 

5.  Důležitá telefonní čísla 

 
ČEZ – ohlašovna poruch:  840 850 860 
 

6.  Zajištění akceschopnosti 

Za zajištění akceschopnosti odpovídá starosta(-tka) obce.  
Pro přípravu a řešení mimořádných událostí je zřízen krizový štáb obce. 
 
 



 
 
 
 
 

a)  Krizový štáb obce  
 
Přijmení, jméno bydliště telefon e-mail funkce 

Süsser Jan Doubrava 

260 

602 136 242 starosta@obec-zdar.eu starosta obce 

Šnajdr Josef Doubrava 

135 

777 312 060 snajdr.josef@seznam.cz 1.místostarosta obce 

Dumek Jiří Žďár 143 603 454 056 dumek@coopmh.cz 2.místostarosta obce 

Tomka Jiří Doubrava 48 608 974 637 jtomka@seznam.cz člen zastupitelstva velitel 

JSDHO 

Lojda Josef Doubrava 44 736 753 404 lojda@zdloukovec.cz zastupitel obce 

Patočková Hana Břehy 7 776 555 520 ucetni@obec-zdar.eu hospodářka obce 

 

b) Svolání členů krizového štábu obce 

Svolání členů krizového štábu zajišťuje starostka obce.  Jestliže vznikne mimořádná událost, jsou členové 
svoláni prostřednictvím mobilního telefonu. Členové krizového štábu jsou povinni mít v pracovní i 
mimopracovní době zapnutý telefon. Členové krizového štábu se dostaví na určené místo, kde budou 
seznámeni s charakterem mimořádné události a úkoly. 
 

c) Pracoviště krizového štábu obce: 

Starosta(-tka) obce zřizuje pracoviště krizového štábu obce. 

Místo pracoviště krizového štábu obce: Obecní úřad Žďár, Břehy 20 – zasedací místnost 
Náhradní pracoviště krizového štábu obce: Základní škola Žďár, Žďár 101 

d) Zázemí pro stravování, odpočinek a základní hygienické potřeby 
 
Základní škola a Mateřská škola, Žďár 101 a Doubrava 210 
 
 

e) Finanční zabezpečení krizových opatření 
 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ukládá obcím ve svých rozpočtech na 
příslušný rok vyčlenit objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace, na jejich 
řešení a odstraňování jejich následků. 
 
K těmto účelům vyčleňuje obec Žďár na § 5212 (Ochrana obyvatelstva) částku 150.000,- Kč. V případě, že 
objem těchto finančních prostředků bude nedostačující, budou další do rozpočtu převedeny z přebytku 
hospodaření minulých let. Ve výjimečných situacích, kdy finanční rezerva na úrovni obce nedostačuje, 
může se starosta(-tka) obce obrátit na krajský úřad. 
 



 
 
 
 
 

7.  Zásady použití plánu 

Plán činnosti orgánů obce Žďár při vzniku mimořádné události není označen žádným stupněm utajení. 

Jedná se však o neveřejný dokument, se kterým se mohou seznamovat jen členové krizového štábu obce, 

popř. další osoby, které určí starosta(-tka) obce. 

Starosta(-tka) obce nebo jím pověřený pracovník zodpovídá za manipulaci s plánem, resp. jeho částmi, 

povoluje opisy a výpisy plánu. V případě zjištění neoprávněné manipulace s plánem je starosta(-tka) obce 

nebo jím pověřený pracovník povinen přijmout nezbytné kroky k zamezení nebo zmírnění následků 

neoprávněné manipulace s plánem. 

Plán je uložen v objektu obecního úřadu Žďár v elektronické i listinné podobě. 
V elektronické podobě je uložen u starosty(-tky) obce a členů krizového štábu obce. 
V listinné podobě je uložen u starosty(-tky) obce a pracovníka, který je starostou(-tkou) obce pověřen 
vedením krizového štábu v době nepřítomnosti starosty(tky). 
 

Příloha: 


