Krizová dokumentace obce
Krizová dokumentace obce je dokument, který soustředí data a informace potřebné pro
přípravu, ale hlavně řešení rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací.
Krizová dokumentace obce je vnitřní pomůckou starosty obce k zajištění připravenosti obce
na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Podle potřeby a názorů orgánů krizového
řízení bude na základě dohody obce a Oddělení krizového řízení Městského úřadu v
Jindřichově Hradci měněna, doplňována, upravována.

Účelem zpracování krizové dokumentace obce je vytvořit podmínky, pro
orgány obce a starostu obce, pro účelné a efektivní řešení mimořádných
událostí a krizových situací s cílem ochránit životy, zdraví občanů obce, jejich
majetek, majetek obce, státu, firem a podniků a ochránit i životní prostředí.
ZÁSADY práce, manipulace s krizovou dokumentací obce a její aktualizace.
Obec obdrží od Oddělení krizového řízení Městského úřadu Jindřichův Hradec zpracované
dílčí části „Krizové dokumentace obce“. Obecní úřad si krizovou dokumentaci obce
dopracuje podle svých požadavků. Zpracované dílčí části vytiskne a zařadí do složky
„Krizová dokumentace obce“. Za aktuálnost „Krizové dokumentace obce“ odpovídá starosta.
Krizová dokumentace obce se zpracovává v listinné a elektronické podobě, přičemž obě
podoby jsou si rovnocenné (výjimku tvoří topografické mapy a podklady, které nelze do
elektronické podoby převést). V písemní podobě se souhrnná aktualizace „Krizové
dokumentace obce“ bude provádět v čtyřletých cyklech od jeho schválení podle § 19, odst.
2, nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ze dne 22. listopadu 2000 k provedení § 27 odst. 8 a § 28
odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Části „Krizové dokumentace obce“ pojednávající o
spojení budou aktualizovány v ročních cyklech. V elektronické podobě se zněny, úpravy a
doplnění provádějí neprodleně vždy, když dojde ke změně dat a informací.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI
Počet obyvatel
Místní části (osady, samoty)

410

Kritická infrastruktura

- železnice
- komunikace
- kanalizace, čistička odpadních vod
- vodovod

Odkaz na web obce
Vodní toky, významné vodní plochy
Významné objekty v obci
Sousední obce - s kterými sousedí správní obvod obce
Finanční zabezpečení oblasti přípravy a řešení je důležitou součástí rozpočtu obce. Pomůcka
pro starosty obcí jihočeského kraje - finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce je
možným návodem jak danou problematiku řešit.

GRAFICKÁ DATA
• výřez mapy DMÚ 50 - 1:50000
• výřez ortfotomapy
• schéma obce

