ZÁSADY SPOLUPRÁCE STAROSTY OBCE A VELITELE ZÁSAHU
Starosta obce, v případě potřeby a po dohodě s velitelem zásahu v rámci svých pravomocí,
se podílí na provádění záchranných a likvidačních prací, na jejich odstraňování a na
zajišťování ochrany obyvatelstva. Jedná se převážně o případy vzniku mimořádné události
většího rozsahu, jako jsou např.: povodně, požáry, úniky nebezpečných látek, větrné smrště,
vichřice, dopravní nehody.
Velitelem zásahu je pro potřeby provádění výše uvedených prací velitel jednotky požární
ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního
velení. Pokud na místě zásahu, dle předcházející věty, není ustanoven velitel zásahu, řídí
součinnost složek integrovaného záchranného systému velitel nebo vedoucí zasahujících sil,
které v místě zásahu provádí převažující činnost (např. lékař, příslušník Policie ČR, hygienik).
Osoba velitele zásahu pro potřeby provádění záchranných a likvidačních prací je označena
reflexní vestou s nápisem na zádech „Velitel zásahu“, nebo pouze červenou páskou na levé
paži s nápisem „VZ“. Se starostou obce komunikuje pomocí spojových prostředků (mobilní
telefony), ústně, prostřednictvím Operačního a informačního střediska HZS Jihočeského
kraje, nebo použije tzv. „spojku“, k předání informace.
Velitel zásahu v součinnosti se starostou obce:
- je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci
(zdroje vody, spojová zařízení, traktory, nákladní auta, valníky, pily, materiál, tj. písek,
pytle, řezivo apod.);
- je oprávněn nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénní úpravy za
účelem zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí (úprava zemní
plochy, vykácení porostu, odstranění části budov, poražení stromů);
- stanoví dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí (zakáže
nebo omezí vstup osob na místo zásahu, nařídí evakuaci osob, vyzve osobu k legitimaci,
vykáže osoby, které se nepodílejí na poskytování záchranných a likvidačních prací
z místa zásahu);
- předává starostovi obce zjištěné informace, které nastanou během provádění
záchranných a likvidačních prací a jejich odstraňování;
- vstupuje na obecní i soukromé plochy, nemovitosti, za účelem provedení záchranných a
likvidačních prací a zdolání mimořádné události;
- vyhledává bezprostředně ohrožené osoby;
- zajišťuje podávání informací o zásahu sdělovacím prostředkům a veřejnosti;
- organizuje poskytování informací příbuzným osob, které byly postiženy mimořádnou
událostí.
Starosta obce v součinnosti s velitelem zásahu:
- zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím;
- organizuje po dohodě s velitelem zásahu nebo starostou obce s rozšířenou působností
evakuaci osob z ohroženého území obce;

- určuje a zabezpečuje provoz nouzových (náhradních) míst ubytování pro evakuované
(tělocvičny, školy, kulturní zařízení, případně sousedskou výpomoc);
- organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva (zásobování
potravinami a pitnou vodou, ubytování, dodávky energií, sociální služby apod.);
- zajišťuje převoz evakuovaných osob do nouzového (náhradního) místa ubytování;
- provádí evidenci evakuovaných;
- zajišťuje a organizuje humanitární pomoc (deky, oblečení, hygienické a desinfekční
prostředky,
základní
pracovní
prostředky
a
pomůcky)
a místa výdeje;
- předává veliteli zásahu zjištěné informace, které mohou ovlivnit záchranné a likvidační
práce a jejich odstraňování;
- je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci;
- organizuje dobrovolnickou pomoc při i po vzniku mimořádné události v obci;
- umožní vstup na obecní i soukromé plochy, nemovitosti, za účelem provedení
záchranných a likvidačních prací a zdolání mimořádné události jednotkami požární
ochrany.

Čerpáno z právních předpisů:
- zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

