
Evakuační plán obce Ţalkovice                                                       Zpracováno dne: 1.4.2011 

 

 

 

 

 

EVAKUAČNÍ PLÁN  

OBCE ŢALKOVICE 

 

 

 

 



Evakuační plán obce Ţalkovice                                                       Zpracováno dne: 1.4.2011 

1. Úvod 

2. Charakteristika obce 

3. Stanovení základních dat 

a) záplavové území 

b) předpokládané počty evakuovaných 

c) zaplavení jednotlivých částí obce 

4. Věcná část 

a) informační zabezpečení  

b) pořádkové zabezpečení 

c) zabezpečení nouzového ubytování a stravování 

d) zdravotnické zabezpečení 

e) dopravní zabezpečení 

5. Organizační část 

a) Seznam a kontakty členů povodňové komise 

b) Seznam a kontakty na osoby – pořádkové zabezpečení 

c) Seznam subjektů a kontakty na osoby – nouzové ubytování 

d) Seznam a kontakty na osoby – zdravotnické zabezpečení 

e) Seznam a kontakty na osoby a subjekty – dopravní zabezpečení 

6. Grafická část 

a) mapa záplavového území, rozmístění objektů v obci, evakuační a přijímací středisko, 

evakuační trasy, plánovací tabulky 

 

 

 

 

 

 

 



Evakuační plán obce Ţalkovice                                                       Zpracováno dne: 1.4.2011 

 1 

1    ÚVOD 

Plán evakuace obyvatelstva je základním nástrojem přípravy a řízení evakuace osob, zvířat, 

předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování 

nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohroţených mimořádnou událostí nebo krizovou 

situací. Evakuační plán slouţí k podpoře přípravy a provedení opatření evakuace obyvatelstva 

v případě vzniku mimořádných událostí. Evakuace obyvatelstva je řešena zákonem 

č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a vyhláškou Ministerstva vnitra 

č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Evakuace obyvatelstva je 

jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se pouţívají při ochraně 

obyvatelstva před případnými následky hrozících nebo jiţ vzniklých mimořádných událostí. 

 

2    CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Ţalkovice patří k nejstarším moravským osadám, leţící severním směrem od města 

Kroměříţ a východně od Chropyně. Rozkládá se na levém břehu řeky Moštěnky. Moštěnka je 

levostranný přítok řeky Moravy, který protéká Olomouckým a Zlínským krajem a při rozlivu 

můţe zaplavit celou zástavbu obce Ţalkovice. Řeka je 45,6 km dlouhá a plocha jejího povodí 

měří 354,6 km
2
. Pramení východně od města Bystřice pod Hostýnem na západním úbočí 

Kelčského Javorníku, který je nejvyšším vrcholem Hostýnských vrchů, v nadmořské výšce 

784,7 m. V Dřevohosticích se do ní vlévá říčka Bystřička a v Domaţelicích Šišemka. Poté se 

stáčí na jih. Před Kroměříţí se stéká s Malou Bečvou, a potom se vlévá do Moravy 

v nadmořské výšce 189,3 m. Průměrný průtok u ústí činí 1,23 m
3
/s.  

 

Přítoky řeky Moštěnky: 

 levostranný - Blazický potok, Bystřička, Kozrálka, Dobrčický potok, Rumza , 

 pravostranný - Býškovický potok, Dolnonětčický potok, Šišemka, Podolský potok, 

Tučínský  potok, Malá Bečva. 

 

Obcí protéká potok Rumza, který ústí do řeky Moštěnky. V okolí obce je téměř rovinná 

krajina s rozlehlými poli. Půdorys obce je dán historicky jako polokruh, ve kterém je 

uprostřed postavena základní a mateřská škola, kostel a fara. V obci se dále nachází obchod 

s potravinami a pohostinství. Východně nedaleko od obce prochází silnice I. třídy spojující 

města Přerov a Hulín. Jsou zde také různé spolky, jako je sbor dobrovolných hasičů, Český 

červený kříţ, Myslivecké sdruţení a Tělovýchovná jednota Sokol.  
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3     STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH DAT 

a) Záplavové území 

Základní příčinou povodní jsou vţdy sráţky dešťové nebo voda ze sněhu. Obrázek 2 

v grafické části vymezuje záplavové území pro Q5, Q20, Q100. K zaplavení obce můţe dojít ze 

dvou důvodů:  

I. případ - řeka Moštěnka teče ze směru Beňov, Horní Moštěnice a Říkovice a má v této 

oblasti niţší břehy. Zde dochází k vylití Moštěnky z břehů na pole, odkud se pak tato voda 

valí směrem na obec Ţalkovice.  

II. případ - na základě stanovených záplavových území a na základě rozhodnutí o 

stanoveném záplavovém území, které zpracoval referát ţivotního prostředí v Kroměříţi. 

V případě vzniku Q20 a Q100 dojde k zaplavení celé zástavby obce Ţalkovice. V této situaci 

určíme evakuační trasy, které povedou mimo obec. Tyto evakuační trasy jsou znázorněny na 

Obrázku 5 v grafické části.  

 

b) Počet a sloţení obyvatel v záplavovém území 

Na základě informací z evidence obyvatel, ţilo v obci Ţalkovice k 31. 12. 2009 celkem 584 

obyvatel.  Sloţení dle pohlaví a věku uvádí Tabulka 1. 

Tabulka 1: Počet a sloţení obyvatel v obci 

Pohlaví Stav k 31. 12. 2009 

Věková skupina 

0 – 14 15 - 64 65 a více 

Muţi 292 48 208 36 

Ţeny 292 39 205 48 

Celkem 584 87 413 84 

 

c) Postup zaplavení jednotlivých částí obce 

Informaci o nebezpečí povodně a o zvyšování hladiny vodních stavů obdrţí povodňová 

komise obce od vyššího povodňového orgánu, kterým je povodňová komise ORP v Kroměříţi 

nebo vlastním monitoringem situace. Stav v obci je z velké části ovlivňován situací na toku 
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výše v obci Beňov a Horní Moštěnice. V případě zaplavení obce ze směru od Říkovic budou 

zaplaveny objekty: Rodinný dům čp. 142, 114, 113, 173, 89, 3, 4, 5, 6. 

Celkový počet obyvatel ţijících v těchto rodinných domech je 37 osob. Jedná se o  mobilní 

občany, kteří jsou schopni sami se přemístit. Ohroţeny jsou i rodinné domy přes ulici  

čp. 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 185, 186. K těmto objektům budou určenými pracovníky 

navezeny pytle s pískem, které zajistí povodňová komise, prostřednictvím vyţádání pomoci 

u povodňové komise ORP Kroměříţ. Kontakty na povodňovou komisi v ORP Kroměříţ jsou 

uvedeny v Tabulce 8, 9. Rozmístění objektů v obci uvádí Obrázek 3 v grafické části. 
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4    VĚCNÁ ČÁST 

a) Informační zabezpečení 

Obyvatelstvo je o moţném vzniku mimořádné události varováno všemi dostupnými 

prostředky. Základ tvoří systém dálkově ovládaných sirén „jednotný systém varování             

a vyrozumění“ a hromadné sdělovací prostředky. Varování prostřednictvím sirén se provádí 

jednotným varovným signálem „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým 

tónem sirény po dobu 140 sekund a můţe zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových 

intervalech.  

 

 

 

Obrázek 1: Grafické vyjádření signálu všeobecná výstraha 

Obyvatelstvo je následně informováno např. místním rozhlasem, televizí, vozidly sloţek IZS 

nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.  V první fázi 

poskytování informací obyvatelstvu z důvodu vzniku paniky je doporučeno provedení 

nezbytných opatření před případnou evakuací, a to zejména příprava evakuačního zavazadla.  

Evakuační zavazadlo pro řízenou evakuaci musí být malých rozměrů a mělo by obsahovat 

zejména: 

- osobní doklady, peníze, vkladní kníţky, cenné papíry, platební karty, cennosti, 

- potřebné osobní léky a zdravotnické pomůcky, 

- soupravu náhradního sezónního oblečení a obuv, 

- toaletní a hygienické potřeby, spací pytel nebo přikrývku, 

- základní trvanlivé potraviny a pitnou vodu, jídelní nádobí,  

- svítilnu a malé rádio s rezervními bateriemi. 

Tato informace je poskytována občanům starostou obce a zároveň jsou informováni 

o umístění evakuačních a přijímacích středisek. Obyvatelé jsou dále informování 

o povinnostech, které je potřeba provést při nařízené evakuaci. Konkrétně se jedná o uzavření 

přívodu zemního plynu, vody a elektřiny a dále zabezpečení majetku proti poničení vodou 

(stěhovaní do vyšších pater budovy). Mimoto je nutné opuštěný objekt uzamknout, proti 

případnému rabování a viditelně označit štítkem s nápisem, ţe objekt je jiţ opuštěn. Tento 

štítek je uveden jako vzor (viz Tabulka 12).  
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Ostatními účastníky ochrany před povodněmi jsou:  

 členové jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci,  

 dobrovolníci sdruţení Českého červeného kříţe, který v obci funguje,  

 povodňová komise v ORP Kroměříţ, pod kterou obec Ţalkovice spadá,  

 jednotky sboru dobrovolných hasičů ostatních obcí,  

 zdravotnická záchranná sluţba Kroměříţ a ostatní sloţky IZS.  

Jmenovité seznamy členů podílejících se na zabezpečení evakuace jsou umístěny 

v organizační části tohoto plánu (viz Tabulka č. 3, 4, 6). Rozdělení odpovědnosti za provedení 

evakuace je uvedeno níţe (viz Tabulka 2). 

Tabulka 2: Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace 

Oblast evakuace Zodpovídá 

 příprava a realizace evakuačních opatření,  

 stanovení prostorů k evakuaci, způsob varování a 

vyrozumění obyvatelstva, sledování vodního stavu,  

 aktivace účastníků zabezpečující provedení 

evakuace 

 vyhodnocení ohroţených oblastí, zpracování 

dokumentace evakuace 

 pozorování stavu vody na toku výše 

 informování o vývoji povodňové situace 

povodňovou komisi v Kroměříţi 

starosta obce,  

členové povodňové komise  

 

 vyhlášení evakuace,  

 seznámení ohroţených občanů s plánovanou 

evakuací, pomoc při evakuaci imobilních občanů 

 materiální zajištění evakuace 

starosta obce v součinnosti s SDH, 

ČČK 

 pomoc při vyhlášení evakuace, uzávěry oblastí, 

hlídková sluţba, regulace přepravy a zajištění 

evakuačních tras 

členové povodňové komise 

v součinnosti s městskou policií 

 zajištění činnosti evakuačních a přijímacích 

středisek 

pracovnice základní a mateřské 

školy, vybraní pracovníci obecního 

úřadu 
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b) Pořádkové zabezpečení  

Spočívá v zajištění bezpečnosti evakuovaných osob a udrţení veřejného pořádku při 

provádění evakuace. Osoby, které budou provádět pořádkové zabezpečení evakuace, jsou 

určeni starostou obce a jedná se o osoby z řad dobrovolníků a členů sboru dobrovolných 

hasičů obce. Sbor dobrovolných hasičů obce má celkem 11 muţů (viz Tabulka 4), kteří 

spolupracují se stráţníky městské policie Kroměříţ. Provádí uzávěry evakuovaných oblastí, 

hlídkovou sluţbu a následnou ostrahu a průzkum opuštěných objektů a lokalit. Jednotlivá 

opatření k zabezpečení evakuace zajišťuje v součinnosti s dalšími sloţkami jako je hygienická 

stanice, veterinární stanice, technické sluţby atd. Tyto osoby postupují dle pokynů starosty 

obce a dalších členů povodňové komise. 

c) Zabezpečení nouzového ubytování a stravování 

Obyvatelé v záplavových územích jsou o umístění evakuačního a přijímacího střediska 

informování starostou obce v první fázi vzniku povodňové situace. Obyvatelům obce jsou 

pověřeným pracovníkem obecního úřadu rozneseny lístky (viz Tabulka 11, 12 grafická část), 

obsahující informace týkající se nabídky nouzového ubytování zajištěné obecním úřadem 

obce. Tyto lístky obyvatelé předají zpět na obecní úřad nebo budou sesbírány městskou 

policií - pořádková sluţba, případně starostou obce určeným pracovníkem. Starosta obce 

o roznášení lístku obyvatele informuje prostřednictvím místního rozhlasu.  

Evakuační a přijímací středisko  

V obci se nachází místní sokolovna a základní a mateřská škola, které je moţné vyuţít pro 

případnou evakuaci osob. Zároveň je moţné tyto objekty vyuţít i jako nouzové ubytování . 

Stravování pro evakuované osoby bude v případě umístění evakuovaného obyvatelstva 

v základní a mateřské škole nebo v místní sokolovně improvizovaně zajištěno pomocí jídelny 

umístěné ve škole, případně v pohostinství. V obci se nachází obchod s potraviny, který bude 

v případě potřeby taktéţ vyuţit pro zásobování potravinami evakuovaného obyvatelstva.  

Obrázek 4 v grafické části vyznačuje, kde se jednotlivé objekty nachází. Tyto evakuační 

a přijímací střediska jsou situována mimo záplavové území Q5, tj.: 

 Základní škola, čp. 82, obec Ţalkovice, kapacita zařízení 60 osob, 

 Mateřská škola, čp. 82, obec Ţalkovice, kapacita zařízení 30 osob, 

 Sokolovna, čp. 143, obec Ţalkovice, kapacita zařízení 100 osob. 

Na základě vývoje povodňové situace a hrozí-li povodeň Q20 a Q100 bude evakuace 

obyvatelstva provedena mimo obec do okolních vesnic, které nejsou zatopeny a kde jsou 
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smluvně zajištěny objekty, slouţící pro nouzové ubytování a stravování evakuovaných osob 

(viz Tabulka 5). Nástupní stanice pro příjezd autobusů a odvoz evakuovaných do okolních 

vesnic, kde je v těchto případech smluvně sjednáno náhradní ubytování se nachází ve střední 

části obce na náměstí u obecního úřadu (viz Obrázek 4 v grafické části). 

 

Evakuační trasy 

Obrázek 5 v grafické části znázorňuje evakuační trasy. Která z evakuačních tras bude vyuţita 

se určí na základě vývoje povodňové situace.  

 I. evakuační trasa vede z obce Ţalkovice do obce Břest. Tato trasa je vzdálená 2 km. 

Je však moţné, ţe tato trasa bude zaplavena a bude tedy potřeba vyuţít  

 II. evakuační trasa vede po cestě č. I 55. Zde se taktéţ dostaneme do obce Břest, kde 

je smluvně zajištěno ubytování v místní sokolovně a motorestu u Michalčíků. Pokud 

pojedeme po této trase dál, dostaneme se do obce Hulín, kde je taktéţ smluvně 

zajištěno ubytování (viz Tabulka 5).  

Jestliţe po opadnutí povodně a zrušení nařízení evakuace povodňovou komisí obce, nemají 

evakuovaní obyvatelé moţnost návratu do svého trvalého bydliště z důvodu jeho poškození 

nebo úplného zničení, zajistí obecní úřad Ţalkovice ve spolupráci s ORP Kroměříţi pro tyto 

osoby náhradní ubytování, které je smluvně zabezpečeno se subjekty aţ v době, kdy je znám 

počet evakuovaných osob, u nichţ bude potřeba vyuţít tohoto náhradního ubytování.  

d) Zdravotnické zabezpečení 

V obci Ţalkovice se nachází spolek Českého červeného kříţe mající šestičlenný tým 

(viz Tabulka 6), který bude zajišťovat předlékařskou a psychologickou pomoc evakuovaným 

osobám. Tyto osoby budou v případě potřeby zabezpečovat potřebnou výpomoc 

v evakuačních střediscích. Další zdravotnická pomoc je obstarávána dle potřeby z města 

Kroměříţ. V případě, ţe bude potřeba odbornější pomoci nebo převoz postiţeného do 

zdravotnického zařízení, vyţádá starosta obce případně člen povodňové komise 

prostřednictvím povodňové komise v Kroměříţi další pomoc. Tuto činnost bude zabezpečovat 

nemocnice v Kroměříţi, Havlíčkova 660, tel. 573 322 234, 573 331 019.  

 

e) Dopravní zabezpečení 

Jestliţe bude evakuace prováděna do evakuačních středisek na území obce, doprava bude 

zajištěna vlastním motorovým vozidlem, případně pěšky. Obec Ţalkovice má k dispozici 

jeden autobus ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol. Pokud bude potřeba provést 
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evakuaci mimo obec do okolních vesnic, budou v tomto případě vyuţity smluvně zajištěné 

autobusy společnosti KRODOS BUS a.s. Kroměříţ. Poţadavek na tyto autobusy se bude 

realizovat ve fázi zjištěného potřebného počtu osob k přesunu. Autobusy budou pouţity 

k přepravě evakuovaných osob do místa nouzového ubytování v případě evakuace mimo 

obec. Seznam smluvně zajištěných prostředků uvádí (viz Tabulka 7). 
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5   ORGANIZAČNÍ ČÁST 

a) Členové povodňové komise 

Předsedou povodňové komise obce je starosta obce a sídlí na obecním úřadě obce. Další členy 

komise jmenuje starosta z řad členů obecního zastupitelstva, fyzických a právnických osob, 

kteří jsou způsobilí k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně obyvatelstva před 

povodněmi (viz Tabulka 3). Na úrovni obcí vykonává povodňová komise zároveň funkci 

krizového štábu. Povodňová komise obce je podřízená povodňovému orgánu obce 

s rozšířenou působností Kroměříţ.  

Tabulka 3: Členové povodňové komise obce Ţalkovice 

Jmenný seznam členů 

povodňové komise 
Funkce Kontakty 

Radomír Pala starosta obce 
 

Michaela Kavanová místostarosta obce 
 

Ing. Beneš Radim tajemník 
 

Štěpjáková Jana člen komise 
 

Kopp František člen komise 
 

Krejčí Radomír člen komise 
 

Kubín Jan člen komise 
 

 

b) Pořádkové zabezpečení 

Zajišťuje sbor dobrovolných hasičů obce ve spolupráci s dobrovolníky z řad členů spolků 

sokola a mysliveckého sdruţení ve spolupráci s Městskou policií v Kroměříţi - Velké nám. 

115, tel. 573 321 156. Všichni tito dobrovolníci pochází z obce Ţalkovice. Pokud dojde 

k situaci, ţe bude potřeba vyţádat další pracovníky, poţádá starosta obce o pomoc 

dobrovolníky z okolních obcí.  
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Tabulka 4: Seznam členů sboru dobrovolných hasičů obce Ţalkovice  

Jmenný seznam členů sboru dobrovolných hasičů Kontakty 

Bureš Antonín 
 

Bureš Petr 
 

Hanák Vladimír 
 

Krejčí Radim 
 

Krutil Martin 
 

Kuba Josef 
 

Stoklásek Radek 
 

Sumec Hynek 
 

Vašek Petr 
 

Netopil Petr 
 

Vymětal David 
 

 

c) Zabezpečení nouzového ubytování  

Ubytování je řešeno v základní a mateřské škole, případně místní sokolovně tak, aby byly 

zajištěny nejnutnější potřeby evakuovaného obyvatelstva. V případě zničení evakuačních 

prostor se provede evakuace do předem smluvně sjednaných subjektů (viz Tabulka 5). 

 

Tabulka 5: Ubytovací zařízení 

Obec Název zařízení 
Adresa 

zařízení 

Odpovědný 

pracovní 

Kapacita 

zařízení 

Moţnost 

stravování 

Břest 
Motorest u 

Michalčíků 
Břest 165 

Michalík 

573 354 106 
55 ano 

Hulín 
Ubytovna  

Motel - Jerry 

Záhlinická 

479 

Navrátilová 

573 350 384 
40 ano 

Hulín 
Ubytovna  

Hotelový dům 

Wolkerova 

1018 

Ing. Kolář 

573 350 170 
116 ne 

Kroměříţ Základní škola 
Albertova 

4062 

Mgr. Fečková 

573 342 573 
500 ano 
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d) Zdravotní zabezpečení  

Zabezpečuje spolek Českého červeného kříţe obce Ţalkovice, který má šestičlenný tým, jeţ 

vede paní Lancmanová. Seznam členů spolku Českého červeného kříţe (viz Tabulka 6). 

Tabulka 6: Členové spolku Českého červeného kříţe v obci Ţalkovice 

Jmenný seznam členů spolku Českého červeného kříţe Kontakty 

Brázdilová Lucie 
 

Kavanová Simona 
 

Kojetská Denisa 
 

Koutná Kristýna 
 

Krejčí Michaela 
 

Kubová Monika 
 

 

e) Dopravní zabezpečení  

Na základě rozhodnutí povodňové komise o rozsahu povodně a počtu evakuovaných osob 

budou vyuţity tyto dopravní prostředky (viz Tabulka 7). 

Tabulka 7: Smluvně sjednané dopravní prostředky 

Dopravní prostředek Adresa zařízení Kontaktní osoba 

mikrobus --- p. Janečka 

autobus 
KRODOS BUS a.s., 

Skopalíkova 2385/45, Kroměříţ 
Ing. Ferenc 573 331 258 

hasičské auto CAS Š706 JSDH Ţalkovice --- 
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Obrázek 2: Vymezení záplavového území obce Ţalkovice 
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Obrázek 3: Rozmístění objektů v obci Ţalkovice 
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místní sokolovna

II. evakuační středisko obecní úřad

Základní a mateřská škola

I. evakuační středisko

pohostinství SDH, ČČK

obchod s potravinami

vyuţit pro zásobování

Uzávěra silnice pro Q
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I. Evakuační trasa

 

Obrázek 4: Rozmístění evakuačního a přijímacího střediska 

 

I.  Evakuační trasa – ubytování v Břestě

II.

II. Evakuační trasa – ubytování v Hulíně

I.

 

Obrázek 5: Evakuační trasy 
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Tabulka 8: Bezpečnostní rada města Kroměříţ 

Jméno Funkce bydliště 

pracoviště 

adresa telefon 

Mgr. Daniela Hebnarová starostka Kroměříţ MěÚ Kroměříţ 777 962 324 

Mgr. Miloš Malý místostarosta Kroměříţ MěÚ Kroměříţ 607 676 699 

Marek Šindler rada města KM Kroměříţ MěÚ Kroměříţ 604 877 562 

Ing. Josef Menčl tajemník MěÚ Kroměříţ MěÚ Kroměříţ 724 179 493 

plk. Mgr. Tomáš Ivánek zást.ved.ÚO KM Kroměříţ 
ÚO PČR 

Kroměříţ 
724 940 885 

Ing. Vladimír Pitner řed. ÚO HZS KM Chropyně 
HZS ZLK ÚO 

Kroměříţ 
602 550 261 

Zdeněk Janásek velitel SDH KM Kroměříţ 
JACOM s.r.o. 

Holešov 
724 188 967 

Jiří Legát tajemník BRM Kroměříţ MěÚ Kroměříţ 607 856 576 
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Tabulka 9: Povodňová komise Kroměříţ 2011 

Funkce, Jméno Funkce na pracovišti 

Telefon 

Pracovní  Soukromý  

Mgr. Daniela Hebnarová starostka 573 321 151 777 962 324 

Mgr. Miloš Malý místostarosta 573 321 394 607 676 699 

Ing. Josef Menčl tajemník MěÚ 573 321 155 724 179 493 

Ing. Petr Vodák (tajemník) 
ved. Odd. ochrany vod 

a prostředí 
573 321 334 607 566 628 

MUDr. Jarmila Číhalová 

(člen) 
uvolněný člen RMK 573 321 152 602 585 919 

Marek Šindler uvolněný člen RMK 573 321 154 604 877 562 

Ing. Blanka Šimůnková 

(člen) 

předsedkyně výboru 

pro regeneraci a rozvoj 

města 

573 321 153 725 454 012 

Ing. Miloš Prudil (člen) 
vedoucí stavebního 

úřadu 
573 321 100 602 585 765 

Ing. Igor Hýbner (člen) 
oddělení ochrany vod a 

přírody 
573 321 329 724 851 199 

Lambert Hanzal (člen) vedoucí odboru sluţeb 573 321 160  728 649 699 

Vratislav Drţálek (člen) městská policie 573 321 238 728 227 808 

Jaroslav Sigmund (člen) městská policie 573 321 239 605 156 602 

Jaroslav Ovčaček (člen) referent BP a PO 573 321 220 724 179 492 

Jiří Legát odd. krizového řízení 573 321 157 607 856 576 

Ing. Marcela Plačková 

(člen) 
odd. krizového řízení 573 321 159 721 304 920 

Zdenek Janásek (člen) dobrovolní hasiči -- 724 188 967 

Mgr. Pavel Zrna tiskový mluvčí 573 321 222 723 680 737 
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Plánovací tabulky 

Tabulka 10: evidence evakuovaných osob  

Příjmení, 

jméno, titul 

Adresa  

trv. bydliště 

Rodné číslo 

(číslo pasu) 

Mobil Čas 

průchodu 

střediskem 

Evakuace 

(cílová 

adresa) 

      

      

      

 

Tabulka 11: Štítek pro vyuţití náhradního ubytování 

Adresa obecního úřadu:  

Adresa osoby:  

Příjmení, jméno, titul  

V případě evakuace vyuţiji 
a) vlastní vozidlo* 

b) prostředek hromadné dopravy* 

Nemám – mám* moţnost vlastního přechodného náhradního ubytování: 

Budeme se zdrţovat na adrese: 

Počet zdravotně postiţených členů rodiny, kteří jsou neschopni chůze:  

Pro mne, nebo jiného zdravotně postiţeného člena rodiny, při evakuaci potřebuji zajistit  

následující pomoc: 

*) nehodící se škrtněte 
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Tabulka 12: Štítek po opuštění objektu 

Adresa obecního úřadu:  

Adresa osoby:  

Příjmení, jméno, titul  

Jména evakuovaných členů 
 

 

Odjeli jsme dne                                              v hodin 

Budeme se zdrţovat na adrese: 

V obydlí jiţ nezůstala ţádná osoba.             Podpis: 

 

 
 
 
 
 


