HAVARIJNÍ PLÁN OPR Zlín
Havarijní plán ORP Zlín (dále „HP ORP Zlín“) je zpracován za účelem podpory při
provádění záchranných a likvidačních prací na ORP Zlín a v souladu s právními předpisy
Vychází HP Zlínského kraje.
HP ORP Zlín slouží jako základní dokument při řešení mimořádných událostí většího
rozsahu, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu IZS (např. úniky
nebezpečných látek většího rozsahu, hromadné dopravní nehody, epidemie, přírodní
kalamity, ale i povodně, atd.).
HP ORP Zlín obsahuje čtyři hlavní části :
- Informační část,
- Operační část,
- Plány konkrétních činností,
- Pomocné dokumenty.
Informační část zahrnuje jak základní geografické a socioekonomické údaje o ORP Zlín, tak
i údaje o technické a energetické infrastruktuře ORP a ZK. Důležitou přílohou je seznam
možných zdrojů ohrožení na území ORP Zlín s jejich základními parametry – jedná se
především o množství nebezpečných látek, počet ohrožených osob a velikost ohroženého
území. Dále tato část obsahuje základní charakteristiky jednotlivých druhů mimořádných
událostí.
Operační část obsahuje údaje o silách a prostředcích na území ORP Zlín, popř.ZK, které
mohou být využity v případě mimořádné události pro záchranné a likvidační práce, dále
Poplachový plán, dohody o vzájemné pomoci mezi HZS kraje a jinými subjekty a také
spojení na složky IZS.
Plány konkrétních činností tvoří tyto plány :
- Plán vyrozumění,
- Traumatologický plán,
- Plán varování,
- Plán ukrytí,
- Plán individuální ochrany,
- Plán evakuace,
- Plán nouzového přežití,
- Plán monitorování,
- Plán veterinárních opatření,
- Plán veřejného pořádku a bezpečnosti,
- Plán ochrany kulturních památek,
- Plán hygienických a protiepidemických opatření,
- Plán komunikace s veřejností,
- Plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události.
I když ORP Zlín garantuje zpracování havarijního plánu, není zpracovatelem jediným
a právě plány konkrétních činností musí zpracovat ty subjekty, kterým to vyplývá z jejich
působnosti.
Pomocné dokumenty (pouze v elektronické verzi HP) obsahují :
- plány opatření (pro vybrané subjekty),
- další dokumenty, týkající se informací o infrastruktuře kraje a statistické údaje.
Součástí těchto plánů je množství příloh, které slouží jako databáze kontaktů na
příslušné subjekty a osoby, seznamy jednotlivých prvků, kterých se daný plán týká
a postupy pro řešení konkrétní mimořádné události.
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HP ORP Zlín je zpracován v listinné i elektronické podobě. Listinná forma je ve dvou
vyhotoveních. Jedno vyhotovení slouží pro jednání Bezpečnostní rady a Krizového štábu
ORP Zlín, druhé vyhotovení je uloženo na krajském OPIS IZS.
Elektronická podoba HP ORP Zlín je k dispozici pro všechny participující složky IZS,
orgány kraje, orgány obcí (všech stupňů), vybrané správní úřady a právnické
a podnikající fyzické osoby.
Bližší informace o HP ORP Zlín je možné získat u Magistrátu města Zlína (oddělení krizového
řízení a obrany).
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