Příloha č. 3

Kalamitní opatření
starosty obce Nebovidy pro případ mimořádných situací zimního období 2011 – 2014
K řešení mimořádných situací zimní údržby komunikací a prostorů na území obce Nebovidy a
Hluboký Důl vzniklých při kalamitním výskytu sněhových srážek stanovuje starosta obce soubor
opatření. K jejich plnění určuje komisi zimní údržby (KZÚ).
1. Komise zimní údržby
předseda: starosta obce
zástupce: místostarostka
členové: zastupitelé obce
smluvní pracovníci obce
2. Vyhlášení stupňů kalamitního stavu
Právo vyhlásit a odvolat kalamitní situaci a její stupně má starosta obce na základě odůvodněného
požadavku pracovníků.
3. Svolání komise zimní údržby
KZÚ má právo svolat starosta nebo pověřený zástupce (i v případě, kdy se nejedná o vyhlášení
kalamitního stavu).
4. Stanovení odpovědnosti za řešení a splnění stanovených opatření
Starosta
- vyhlašuje kalamitní stav
- svolává KZÚ
- informuje obyvatelstvo
- připravuje rozhodnutí o vyhlášení kalamitního stavu
- stanovuje hlavní trasy údržby
- navrhuje opatření na likvidaci sněhu
- navrhuje skládky sněhu
- zabezpečuje síly a prostředky od jiných dodavatelů
- zajišťuje způsob náhradního zásobování obyvatelstva
- navrhuje řešení náhradní dopravy
Místostarosta
- v případě potřeby zastupuje starostu
zastupitelé
- organizují údržbu
- stanovují priority údržby v závislosti na stavu sil a prostředků
- navrhují doplnění sil a prostředků
- připravují rozvahu nasazení sil a prostředků
- pomáhají s plněním kalamitních
smluvní pracovníci obce
- provádějí zimní údržbu
- navrhují způsob a priority plnění kalamitních opatření
- navrhují doplnění sil a prostředků

5. Opatření
Stupeň

charakteristika

opatření

plní

1. stupeň

mimořádný spad sněhu a
vznik
náledí takového rozsahu, že
správce komunikace není
schopen
plnit plán ZÚ

-omezení údržby místních
komunikací zařazených do II a III.
pořadí
- informace o opatřeních (pro
KOPIS HZS, obyvatelstvo)
- omezení odvozu SKO

starosta
zástupce
předseda
KŽP
Smluvní pracovníci obce

2. stupeň

dlouhodobý spad sněhu, vznik
náledí mimořádného rozsahu,
dochází k neprůjezdnosti
základního komunikačního
systému
obce, selhává technika i lidský
faktor

- zajištění průjezdnosti pro HZS a
ZZS
- návrh a vyžádání pomoci od
dodavatelů
- určení skládek sněhu
- stanovení oblastí pro přednostní
- stanovení komunikací k zajištění
hromadné dopravy
- odklon dálkové dopravy mimo
území obce
- informace pro obyvatelstvo
- informace pro KOPIS HZS

starostka
zástupce
předseda
KŽP
členové
rady
techničtí
pracovníci
obce
Policie ČR

3. stupeň

mimořádný spad sněhu a
vznik
náledí takového rozsahu, že
dochází k neprůjezdnosti obce,
ohrožení základních funkcí
obce

- údržba komunikací k zabezpečení
základních funkcí ZZS, HZS a
zásobování obyvatelstva
- určení hlavních objektů pro
zásobování obyvatelstva
základními životními potřebami
- regulace dopravy
- aktivace krizového štábu

starostka
zástupce
předseda
KŽP
členové
rady
techničtí
pracovníci
obce
Policie ČR
zastupitelé
obce

