Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení
ve správním obvodu ORP Opava
Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení ve správním obvodu ORP Opava
jsou zpracovány s využitím výstupů z analýzy vzniku mimořádných událostí. Jsou
rozpracovány ty hrozby, které mohou způsobit vznik krizové situace.
Pojem "hrozba" je charakterizován jako jev, v jehož důsledku může dojít k ohrožení
života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. Pochází-li hrozba z konkrétního
zdroje (např. podnik vyrábějící, používající nebo skladující nebezpečnou látku), je
hrozba vlastností zdroje. Pokud dojde k aktivaci hrozby a k řešení nastalé situace je
nutno vyhlásit některý z krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení
státu), jedná se o krizovou situaci.
Identifikované hrozby, které mohou způsobit vznik krizové situace na území
správního obvodu ORP Opava:
 přirozená povodeň
 sněhová kalamita
 epidemie - hromadné nákazy osob (pandemie chřipky)
 epizootie - hromadné nákazy zvířat (chřipka ptáků)
 únik nebezpečné chemické látky (ze stacionárních nebo mobilních zdrojů)
 narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní
povodně (Slezská Harta, Kružberk)
 narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
 narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu (dlouhotrvající vedro a sucho)
 větrná bouře
Základní prvky ochrany obyvatelstva
Při vzniklé mimořádné události nebo krizové situaci provádí starosta obce ve
spolupráci se složkami IZS opatření k ochraně obyvatelstva. K této činnosti využívá
krizový štáb obce (pokud je zřízen). Mezi základní prvky ochrany obyvatelstva patří
varování, evakuace a nouzové přežití.
1. Varování obyvatelstva
Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření
zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálné hrozící nebo již vzniklé
mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví
obyvatelstva a majetku.
Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování je jednou
ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a
zahájení komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem v ohrožení.
Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území ČR budován a provozován Jednotný
systém varování a vyrozumění (JSVV).
2. Evakuace
Evakuace obyvatelstva je organizované přemístění osob, hospodářských zvířat a
věcných prostředků z prostorů ohrožených zvláštní povodní do nových míst
ubytování. Příprava a řízení evakuace přísluší povodňovým komisím a krizovým
štábům. Samovolná evakuace je neřízené přemístění osob, při kterém část občanů
po vyhlášení evakuace opustí ohrožené prostory vlastními dopravními prostředky
nebo pěšky.

Pro přípravu a organizovaný průběh evakuace je nezbytná pomoc složek IZS,
zařízení, orgánů a institucí určených k výkonu veřejné a státní správy, právnických a
fyzických osob.
3. Nouzové přežití
Opatření nouzového přežití obyvatelstva představuje souhrn činností a postupů
věcně příslušných orgánů krizového řízení, správních úřadů, složek integrovaného
záchranného systému, právnických a podnikajících osob nebo fyzických osob,
prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a
krizových situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.
Plán nouzového přežití obsahuje základní opatření a úkoly pro zabezpečení
životních potřeb obyvatelstva, a to zejména plánování, organizování a zabezpečení
nouzového ubytování, stravování, nouzové zásobování potravinami, pitnou vodou,
nouzové základní služby obyvatelstvu a nouzové dodávky energií.
Opatření nouzového přežití v kraji navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého
území nebo jsou realizována přímo v prostoru ohroženém mimořádné události,
krizového stavu nebo jejich následky. Jedná se zejména o poskytnutí nouzového
přístřeší, náhradního ošacení, stravy a nápojů po dobu nezbytně nutnou.

Krizová opatření a způsob jejich provedení
Starosta obce plní v době krizového stavu krizová opatření vyhlášená vládou a
hejtmanem kraje (místní úroveň). Mezi krizová opatření patří např.: evakuace
obyvatelstva, poskytnutí věcného prostředku, nařízení zákazu vstupu, pobytu a
pohybu osob na vymezeném místě nebo území, vykonávání péče o děti a mládež,
atd. Krizová opatření jsou realizována na podmínky vzniklé mimořádné události.

