„KRIZOVÝ PLÁN ORP ZLÍN“
„Krizový plán obce s rozšířenou působností Zlín“ byl zpracován ve smyslu
novelizace zákona č. 240/2000 Sb., s účinností tohoto plánu od 1.1.2013.
„Krizový plán ORP Zlín” je zpracován i v elektronické formě na adrese:
http://ikr2011.hzszlk.eu. V písemné formě je uložen na OKŘaO MMZ.

Obsahuje (zjednodušená a přehledná forma využití):
a) charakteristiku organizace KŘ
b) přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení
c) přehled právnických osob a podnikajících fyzických
zajišťují plnění opatření vyplývající z KP
d) přehled prvků KI a EKI

osob,

které

Ad a)Charakteristika organizace KŘ
- Vymezeny orgány KŘ s působností na území kraje (hejtman, KÚ,
HZS, PČR, starosta ORP, OÚ ORP, starosta obce a OÚ).
- Vymezeny ostatní orgány s územní působností (BR, KŠ kraje
a ORP, územní SÚ).
- Krizové štáby – jednací řády (směrnice MV).
- Vzory rozhodnutí (o vyhlášení a ukončení SN, o změně
krizových opatření).
- Struktura vzájemných vazeb v rámci KŘ - schéma a SÚ.
Ad b)Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení
- Za ORP Zlín je zpracován přehled možných
zdrojů
rizik
(hrozeb), které by zásadně vedly ke vzniku MU a KS.
- Do budoucna připravována analýza rizik rozšířena o metodu
„Mapování rizik“, kde výstupem bude znázornění rizik na mapě,
o charakteristika rizik – nízké, střední, vysoké,
o analýza rizik v místech, co dělat pro jeho snížení, jak jej
dále nezvyšovat,
o strukturu hrozeb v lokalitách,
o strukturu zranitelnosti v lokalitách,
o data k dosahu síly a prostředky IZS k daným lokalitám,
o pokrytí lokalit signálem sirén,
o statistické analýzy lokalit kraje a ORP,
o ve ZK je podrobnější rozpracování na následující hrozby povodeň přirozená a zvláštní, pandemie chřipky, živelní
pohromy, narušení dodávek pitné vody a energií, havárie
velkého rozsahu.
Ad

c)Přehled právnických a podnikajících fyzických osob, které
zajišťují plnění opatření vyplývající z KP
- PaPFO, které plní opatření – uvedeny jsou pouze ty, se
kterými jsou uzavřeny dohody a smlouvy,
- územní správní úřady – jsou všechny uvedeny, budou dopřesněny
po novelizaci zákonů a vyhlášek (z.č. 239/2000 Sb., o IZS,
vyhlášky
č.
328/2001
Sb.,
o
některých
podrobnostech
zabezpečení
IZS,
vyhlášky
č.
380/2002
Sb.,
k přípravě
a provádění úkolů OO).

Ad d)Přehled prvků KI a EKI nacházejících se ve správním obvodu ORP
Zlín
- uvedeny pouze základní (ÚSÚ apod.) nacházející se ve správním
obvodu ORP (část prvků KI utajována, přístupna pouze na HZS
ZK).

