Aktualizace povodňového plánu obce – 2016

Zabezpečení vlastní hlásné služby
Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen
starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny
fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování
obyvatelstva v místech očekávané přirozené nebo zvláštní povodně. Informuje povodňové orgány a
účastníky ochrany o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu
vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

Hlásná služba (doporučuje se starosta obce)
Jméno a příjmení
Funkce (v rámci
Adresa bydliště
obce)
Daniel Krejsa
starosta

Telefon

Mobil
734 724 022

Zabezpečení vlastní hlídkové služby
Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace na území obce, zajišťuje údaje potřebné pro
výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování
obyvatelstva v místě očekávané povodně.
Hlídková služba je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována obecním úřadem obce. V období
povodně je zajišťována operativně povodňovými orgány - pověřenými členy povodňové komise obce,
popřípadě dalšími pověřenými osobami z řad občanů.
Hlídková služba zahajuje svou činnost, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně na území obce.
Pochůzková hlídková služba v terénu je důležitá zejména při II. a III. stupni povodňové aktivity. Hlídkové
služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy
povodňové komise obce, v jeho nepřítomnosti na pokyn jiného člena povodňové komise. Podnětem k
zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby a vlastní poznatky a
informace o možnosti vzniku povodně.
Hlídková služba (doporučují se členové JSDH)
Jméno a příjmení
Adresa
Funkce (v rámci
obce nebo JSDH)
Stanislav Studený
Celné 12
Josef Michek
Těchonín 90
Pavel Hušek
Těchonín 6

Telefon

Mobil
736 134 912
728 999 658
603 501 190
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Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
Vlastník
Typ techniky
Kontaktní
Adresa
Telefon
osoba
p. Studený
Traktor s přívěsem
Celné 12
734 724 022
p. Hušek
Traktor s přívěsem
Těchonín 6
734 724 022
p. Leich
Traktor s přívěsem
Těchonín 169
603 853 757
p. Jetschke

Traktor s přívěsem

Jamenská, a. s.
Kumpers textil, s. r.
o.
p. Filip

Traktor s přívěsem a
speciální vidlicový
nakladač
Traktor

Těchonín 116

736 275 471

p. Moravec

Jamné nad
Orlicí 289

603 272 129

p. Fikejz

Těchonín 111

736 138 267

Celné 78

605 184 608

Bagr, nákladní
automobil

Zabezpečení evakuace
Místo

Těchonín - MŠ
Těchonín - ZŠ
Celné – bývalá
škola
Celné – kabiny
TJ u hřiště

Adresa

Kontaktní osoba

Telefon

Těchonín 4
Těchonín 4

p. Kreuselová
p. Kreuselová

604 908 427
604 908 427

Počet osob /
jídel
30/70
15/70

Celné 99

p. Potučková

724 897 435

30/-

Celné 48

p. Vašata

608 329 094

12/-

Pokud nemá objekt adresu, uveďte prosím adresu nejbližšího objektu, který jí má.
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Nouzové zásobování potravinami (uveďte například obchod s potravinami):
(Uveďte pouze takový objekt, který není v záplavovém území)
Název:
Kontaktní osoba:

Adresa:

