KRIZOVÝ PLÁN ORP SOKOLOV
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Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení
konkrétních druhů hrozících krizových situací
identifikovaných v analýze ohrožení pro území ORP Sokolov
podle § 15 až 16 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst.
5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „operační plán“)

KRIZOVÝ PLÁN ORP SOKOLOV
1. CHARAKTERISTIKA ROZPRACOVÁNÍ
VLÁDY Č. 462/2000 SB.

TYPOVÝCH PLÁNŮ PODLE

§ 15

AŽ

16

NAŘÍZENÍ

Rozpracování typových plánů podle § 15 až 16 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,
k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „operační plán“).
Operační plán rozpracovává předpokládaný postup pro řešení konkrétního druhu krizové
situace na konkrétním území. Stanoví krizové postupy a zásady, druhy přijímaných krizových
opatření, způsob nasazení sil a prostředků a jejich zabezpečení. Vytyčuje cíle a úkoly řešení
konkrétní krizové situace, dále objekty, území nebo zájmy, kterých se krizová situace týká,
též záměr a úkoly nadřízeného stupně a další důležité údaje vztahující se k řešení krizové
situace.
2. PŘEHLED OPERAČNÍCH PLÁNŮ ROZPRACOVANÝCH PRO ÚZEMÍ ORP SOKOLOV
Pro rizika mající potenciál způsobit vznik krizové situace na území ORP Sokolov, která
byla identifikována v Analýze ohrožení území Karlovarského kraje (viz část A2 KP ORP),
jsou rozpracovány příslušné typové plány formou operačních plánů na podmínky ORP
Sokolov. Tabulka č. 1 uvádí přehled těchto rizik a odkazuje na jejich umístění v rámci KP
ORP.
Tabulka 1: Umístění jednotlivých operačních plánů pro identifikovaná rizika
Riziko

Zpracován TP A/N

Operační plán

Povodeň

ANO

B5.1

Zvláštní povodeň

ANO

B5.2

Přívalová povodeň

NE1)

B5.3

Extrémní vítr

ANO

B5.4

Dlouhodobé sucho

NE1)

B5.5

Narušení dodávek elektrické energie
velkého rozsahu

NE1)

B5.6

1)

Typový plán pro dané riziko bude zpracován do 31. 12. 2017.

3. PŘEHLED DOKUMENTACE VYUŽITELNÉ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE
Postupy, opatření, síly a prostředky pro řešení krizové situace:
I. Krizový plán ORP Sokolov
 část A1 – Charakteristika organizace krizového řízení
 část A3 – Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění
opatření vyplývajících z krizového plánu (§ 29 zákona č. 240/2000 Sb.)
 část B1 – Krizová opatření (krizové karty KP02.1 – KP10.1)
 část B2 – Plán nezbytných dodávek
 část B3 – Regulační opatření
 část B4 – Plán spojení
 část C5 – Opatření ochrany obyvatelstva v oblasti varování, vyrozumění
a informování, evakuace a nouzového přežití obyvatelstva, seznam
dohod IZS (výpisy z HPK)
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II. Krizový plán Karlovarského kraje
 část B5 – Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů
hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení pro území
Karlovarského kraje
III. Havarijní plán Karlovarského kraje
 část B1 – Poplachový plán IZS Karlovarského kraje
 část B2 – Ústřední poplachový plán
 část C – Plány konkrétních činností
 Havarijní karty IZS – subjekty s nebezpečím úniku čpavku a chloru
IV. Povodňový plán ORP Sokolov
V. Plán ochrany území pod vodními díly
Další síly a prostředky nezbytné pro řešení krizové situace:
I. Pohotovostní zásoby – systém Správy státních hmotných rezerv,
II. Zásoby pro humanitární pomoc – poskytne Správa státních hmotných rezerv v rámci
Plánu vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky,
III. Humanitární pomoc – nevládní neziskové organizace.
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