Starosta obce Ratboř vydává krizový plán obce Ratboř podle zákona č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, k zabezpečení funkce obce při krizových situacích.

KRIZOVÝ PLÁN OBCE RATBOŘ
1.

2.

3.

Smyslem funkce krizového plánu Obce Ratboř (dále jen KPO) je koordinovaný postup různých složek
(subjektů) k záchraně a ochraně osob, záchraně a ochraně dalších hodnot, k zajištění nezbytných
potřeb obyvatelstva, hospodářství a ozbrojených sil při krizových situacích v míru a za branné
pohotovosti státu.
Krizovými situacemi se rozumí požáry, havárie (dopravní, provozní, průmyslové, ekologické), živelní
pohromy, epidemie, hrozby obecného ohrožení, hospodářská krize, emigrace osob, humanitární
pomoc, mimořádná kriminalita, občanské nepokoje, vyhlášení stupňů pohotovosti a branné
pohotovosti státu, mobilizace Armády ČR, napadení území ČR, okresu nebo obce.
Krizový plán zahrnuje:
Obsah
Členové Krizového štábu obce
Svolání Krizového štábu obce
Telefonické spojení k jednotlivým členům Krizového štábu obce
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Zabezpečení spojení s Krajským úřadem Středočeského kraje, pracoviště Kolín při Krizových
situacích
Řešení havárií na úseku vodního hospodářství
Zacházení s nebezpečnými látkami
Druhy nebezpečných látek
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Důležitá telefonní čísla – linky tísňového volání:
150 – hasiči
156 – městská policie

158 – policie
155 – záchranná zdravotní služba
112 – Evropské číslo tísňového volání

Členové krizového štábu obce
Funkce členů krizového štábu

Jména členů krizového štábu

Bydliště

Starosta obce

Milan Jeneš

Ratboř 14

Místostarosta obce

František Šafárik

Sedlovská 51, Ratboř

Velitel JPO Nová Ves I.

Lukáš Kadlec

Nová Ves I.

Člen krizového štábu

Roman Paďouk

Těšínky 9

Člen krizového štábu

Pavla Rylichová

Školní 61, Ratboř

Svolání krizového štábu obce
Krizový štáb Obce Ratboř se svolává telefonicky, popřípadě obejitím členů krizového štábu. Členové
krizového štábu jsou povinni se dostavit do doby 15 min od vyrozumění před budovu obecního
úřadu, Komenského 8.

Telefonické spojení k jednotlivým členům krizového štábu:
Jména členů krizového štábu

Telefon

Milan Jeneš - starosta obce

602 683 843

František Šafárik – místostarosta obce

602 350 177

Lukáš Kadlec – velitel jednotky PO

724 373 813

Roman Paďouk – člen krizového štábu

723 905 257

Pavla Rylichová – člen krizového štábu

601 343 845

Spojení k sousedním obcím
Obec

Jméno starosty

Mobil, úřad

Kořenice

Kateřina Ledašolová

724 180 725, 321 790 325

Kbel, Kbílek

Hana Bendová

606 062 147, 321 790 168

Pašinka

Jana Truhlářová

724 022 285, 321 724 155

Červené Pečky

Lubomír Jirků

737 824 875, 321 761 103

Suchdol

Jana Rychlíková

725 712 702, 327 596 121

Spojení k podnikatelům a institucím v obci
Jméno a název podnikatele

Adresa

Chateau Kotěra, restaurace

Komenského 40, Ratboř

321 613 111

Prodej smíšeného zboží

Komenského 88, Ratboř

776 688 899

Hospoda Ratboř

Komenského 8, Ratboř

721 710 238

Roman Tvaroha, autoopravna

Tyršova 92, Ratboř

602 504 039

Ing. Jan Mandelík, rybníky

Bubnická 472/15, Praha

602 212 670

ZAS Bečváry, zemědělské družstvo

Bečvářy,

602 323 072

PIAS SUCHDOL, a.s.,

Dobřeň 97, Ing. Vízner

Ing. Nouzák

Telefon

602 500 922

INSTITUCE
Mateřská škola Ratboř

Školní 64, Ratboř

321 790 224

Pošta Ratboř

Komenského 21, ratboř

321 790 225

České dráhy, nádraží Ratboř

Tyršova 30, Ratboř

725 583 974

MUDr. Štěpán Juška, praktický lékař

Komenského 8, Ratboř

774 205 502

Zabezpečení spojení s Krajským úřadem Středočeského kraje, pracoviště V Kolíně při
krizových situacích
Základní způsob:
Operační středisko Hasičského záchranného sboru okresu Kolín je současně operační středisko
integrovaného záchranného systému okresu.
Instituce
Adresa instituce
Hasičský záchranný
sbor Středočeského
Polepská 634, Kolín
kraje územní pracoviště
Kolín

Telefon
950 874 444 spojovatel
950 874 444 operační středisko
950 885 021 sekretariát ředitele
950 885 052 státní požární dozor

Tísňové
150

Řešení havárie na úseku vodního hospodářství
1) Základní zásady řešení havárie
a) Ohlédnout místo havárie a zjistit vzniklou situaci
b) Informovat KÚ – v Praze a MěÚ v Kolíně
c) Ve spolupráci s KÚ v Praze a MěÚ v Kolíně, co nejdříve odstranit zdroj znečištění
d) Likvidovat následky havárie
2) Plánovací dokumentace
Plánovací dokumentace je zpracována jako základní plán pro řešení havárií, dotýkajících se
nebo ohrožujících kvalitu podzemních, nebo povrchových vod, které si vyžadují v případech
mimořádného rozsahu spolupráci ostatních organizací.
3) Látky ohrožující jakost vod
Kdo zachází s látkami, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo
zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, je povinen dbát zvláštních předpisů,
které stanoví, za jakých podmínek lze s takovými látkami zacházet.
4) Spojení na jednotlivé instituce

Instituce

Adresa

Česká inspekce živ.prostř.
Oblastní inspektorát Praha

Wolkerova 40/11
Praha

Ústředna
Havárie

VODOS s.r.o.

Legerova 21, Kolín

Pohotovost 06:00 – 14:00 hodin
321 724 242
Pohotovost 14:00 – 06:00 hodin
321 725 601

Povodí Labe, s. p.

Víta Nejedlého 951/8 Hradec Králové

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje -Kolín
Městský úřad Kolín, Odbor ŽP

Karlovo náměstí 44, Kolín
Karlovo náměstí 78, Kolín

Telefon
233 066 111
731 405 313

Ústředna
Dispečink

495 088 111
495 088 720

Ústředna

321 751 011

Ústředna

321 748 111

Zacházení s nebezpečnými látkami
Každý, kdo pracuje s nebezpečnými látkami je povinen s nimi zacházet tak, aby nedošlo k úniku
těchto látek do ovzduší, do půdy a do vodních toků.
Není-li zacházení s uvedenými látkami z tohoto hlediska zvláštními předpisy upraveno, je každý, kdo
s těmito látkami zachází, povinen učinit taková opatření, aby nevznikly do povrchových nebo do
podzemních vod, nebo aby neohrozily jejich jakost, nebo zdravotní nezávadnost.
Druhy nebezpečných látek
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ropné látky
Jedy a jiné látky škodlivé zdraví
Žíraviny, radioaktivní zářiče a radioaktivní odpady
Silážní šťávy
Přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a rostlin
Průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty
Pevné a tekuté odpady průmyslu výživy, pevné odpady spotřebního průmyslu a odpady ve
strojírenském průmyslu
h) Koncentrované chrom – činící lázně
i) Kaly a pevné znečištěné látky a odpady všeho druhu vzniklé
Dle druhé věty §25 zákona č.138/1973 Sb. o vodách jsou i jiné látky než výše jmenované, které
mohou ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost podzemních nebo povrchových vod. Jedná se
především o řadu odpadů, tj. téměř všechny druhy nebezpečných odpadů, některé odpady ostatní a
zvláštní. Jakost a zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových vod mohou ohrozit i odpadní
vody před jejich čištěním např. při přepravě obsahu žump, septiků apod.

Povinnosti uživatelů závadných látek
Uživatel závadných látek je každý, kdo s těmito látkami zachází, používá k výrobě, vyrábí, skladuje,
přepravuje, či jinak s nimi manipuluje.
Každý uživatel závadných látek je povinen dle §3. Odst. 2 vyhlášky č.6/1997 Sb. mít zpracovaný a
aktualizovaný havarijní plán v odpovídajícím rozsahu. Součástí havarijního plánu je i zabezpečení
asanačních prostředků na zdolávání havárie.

Organizace (firmy) jež přepravují závadné látky ve velkém rozsahu, mají mít odpovídající asanační
prostředky – např. v případě ropných látek nornou stěnu atd.
Havarijní plány jsou schvalovány vodohospodářským orgánem.
Schválené havarijní plány jsou archivovány v jednom výtisku na referátu životního prostředí
Krajského úřadu Středočeského kraje, územní pracoviště v Praze.
V případě havárie jsou uživatelé závadných látek povinni provádět zásah dle havarijního plánu a
zároveň oznámit havárii vodohospodářskému orgánu nebo Policii ČR.

Hlášení havárie
Každý, kdo způsobí, nebo ten, kdo zjistí havarijní únik je povinen oznámit tuto skutečnost
vodohospodářskému orgánu nebo Policii ČR.
Vodohospodářskými orgány jsou:
Referát životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, územní pracoviště v Praze
Česká inspekce životního prostředí Praha
Příjemce hlášení si od ohlašovatele vyžádá tyto údaje:


-

Jméno a adresu ohlašovatele, telefon, na kterém je ohlašovatel zpětně k zastižení, nebo
místo pobytu pro možnost zpětného spojení
 Údaje o havárii:
Místo havárie – obec, tok, bližší určení lokality
Druh uniklé látky – není – li znám druh uniklé látky, potom alespoň popis projevů (barva, pěna,
úhyn ryb apod. )
Odhad množství uniklé látky, je . li množství látky možné odhadnout
Dobu vzniku havárie, dobu zjištění havárie – jsou–li možné údaje známy nebo alespoň odhad
Původce havárie, je-li znám, nebo pravděpodobný původce
Rozsah provedeného zásahu – tj. zásah, který byl již do doby hlášení proveden původcem, nebo
tím, kdo havárii zjistil

Zjištění informací o vlastnostech uniklé látky
Informace o vlastnostech uniklé látky se získávají několika způsoby a to:





Od uživatele
Z vlastních odborných znalostí, to znamená, že látka je známa, jsou rovněž známy vlastnosti
ve vodě, účinky na vodní organismy atd., a je možno určit další postup tak, aby byly sníženy
škodlivé následky na nejmenší míru
U referátu životního prostředí Středočeského kraje, územního pracoviště Praha, Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje územní pracoviště Kolín a u Krajské hygienické
stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín

Telefonní spojení pro hlášení havárie
Instituce

Adresa

Telefon

Tísňové

Hasičský záchranný sbor
územní pracoviště Kolín

Polepská 684, Kolín

950 885 011

150

Okresní ředitelství Policie ČR
Kolín

K Dílnám 684, Kolín

974 874 111

158

NEBO
Kterémukoliv oddělení Policie ČR dle místa výskytu havárie
Obvodní oddělení Policie ČR Kolín
321 720 113

158
158

Další spojení

Instituce

Telefon

Oblastní inspek. České inspekce životního prostředí – Praha

233 066 111

VODOS s.r.o., Kolín – Voda a kanalizace

Pohotovost 06:00 – 14:00 hodin
321 724 242
Pohotovost 14:00 – 06:00 hodin
321 725 601

ČEZ,a.s. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4

840 850 860

Zdroje pro poskytnutí první pomoci
Jméno zdravotníka – instituce
MUDr. Štěpán Juška
Soňa Kratochvílová
Záchranná služba Kolín

Adresa

Kvalifikace

Telefon

Komenského 8, Ratboř lékař
Komenského 8, Ratboř zdravotní sestra
Žižkova 146, Kolín
Pohotovost

774 205 502
321 790 228
155, 321 721 602

Pracovníci pro opravu elektrické energie
Instituce

Adresa instituce

Zaměření

Telefon

ČEZ a.s

Duhová2/1444
14053 Praha 4

energie a služby
poruchová linka

840 840 840
840 850 860

AVE CZ, Kolín

Kolín
Vedoucí pan Slavík

oprava veřejného osvětlení

731 125 941
602 298 283

Opravy telefonů

Instituce

Adresa instituce

O2

Za Brumlovkou 266/2
Praha 4-Michle

Zaměření

Telefon
800 184 084
840 020 202

Povolání pracovních sil
Povolání pracovních sil se uskutečňuje místním rozhlasem, nebo ústním vyrozuměním. Povolávají se
muži v takovém počtu, aby byla situace snadno zvládnutelná.
Při povolání pracovních sil se povolané osoby předem vyrozumí a oznámí se jim, které nářadí si mají
vzít s sebou a jaký vhodný oděv si mají obléci, popřípadě vzít s sebou.
Povolané osoby se shromáždí na předem určené místo, které je jim sděleno. Činnost těchto osob řídí
starosta obce, nebo místostarosta, nebo jiná starostou pověřená osoba.

Náhradní ubytování

Obecní úřad
Bývalá jídelna asi 30 osob – přízemí
Čekárna praktického lékaře asi 15 osob – 1. patro
Mateřská Škola
Tělocvična asi 30 osob
Učebna asi 30 osob – 2. Patro
Kabiny TJ Slavoj Ratboř
Prostory kabin asi 40 osob
Celkem je tedy možné ubytovat v budovách obce Ratboř asi 145 osob. Toto ubytování bude sloužit
pouze jako přístřeší, budovy nejsou vybaveny žádným lůžkovým materiálem.
V budovách teče teplá i studená voda(pitná) z veřejného vodovodu. Jsou zde splachovací záchody.
Budovy jsou vytápěné a je zde dostatek židlí a stolů.
V kabinách TJ Slavoj Ratboř jsou sprchy.
Zdroje potravin
Jako zdroje potravin je možné využít obchodu se smíšeným zbožím a místní restaurace. Také je
možné nakoupit ve městě Kolín.
Zásobování pitnou vodou
Zásobování pitnou vodou se provádí z veřejného vodovodu, který se táhne celou obcí. Na tento
vodovod jsou napojeny téměř všechny rodinné domky a zbytek používá vodu z vlastních studní. Při
zamoření těchto zdrojů se pitná voda dováží mobilními cisternami z firmy VODOS s.r.o., nebo za
pomoci požárních stanic. Je možné volat telefonní čísla:
Instituce
VODOS s.r.o., Kolín – Voda

Adresa instituce
Legerova 21, Kolín

Hasičský záchranný sbor Středočeského
Kraje – územní odbor Kolín
Polepská 634, Kolín

Telefon
Pohotovost 06:00 – 14:00 hodin
321 724 242
Pohotovost 14:00 – 06:00 hodin
321 725 601
950 885 011

Možnosti požární techniky
V naší obci zajišťuje pro Obec Ratboř jednotku dobrovolných hasičů JPO Nová Ves I. v souladu se
zákonem a plní úkoly a povinnosti vyplývající zejména z § 29 zákona o PO. O druhu použití požární
techniky rozhoduje velitel jednotky.

Velitel JPO je Lukáš Kadlec tel. 724 373 813

Tento krizový plán nabývá účinností 29.07.2019
Milan Jeneš, starosta obce Ratboř

