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Vznik mimoriadnej
udalosti (MU)
Vyrozumenie
a zvolanie
členov
KŠ,
vybraných
pracovníkov úradu.

Preberá informáciu o vzniku MU,
vyhodnocuje ju a prijíma opatrenia
Po obdržaní správy zvolá KŠ
(zloženie podľa charakteru MU).
Nariadi zriadiť stálu službu a vydá
pokyn na varovanie obyvateľstva
v ohrozených častiach.

3.

Vyhlásenie
mimoriadnej
situácie.

Prijíma
rozhodnutie
o vyhlásení
mimoriadnej situácie na území obce.
(Ak si to charakter účinkov MU
vyžaduje).

4.

Organizuje
monitorovanie
situácie
a informačnej
služby.
Organizácia
záchranných prác.

Vydá
pokyny
pre
prieskum
a získavanie informácií o skutočnej
situácii, rozsahu škôd, postihnutí
a ohrození obyvateľstva.

P.č.
1.
2.

5.

Na základe zistených údajov
a pravdepodobných následkov MU
informuje KŠ o situácii a vydáva
pokyny so zameraním na :
- zabezpečenie hlásnej a informačnej
služby,
- záchranu
osôb
a lokalizáciu
následkov MU,
- organizovanie a riadenie ZP,
- upresnenie síl a prostriedkov ktoré
budú nasadené do priestoru MU,
- určenie požiadaviek o poskytnutie
pomoci KŠ ObÚ,
- ochrana ohrozených, postihnutých
občanov alebo podieľajúcich sa na
ZP,
- poskytnutie
síl
na
ochranu
obyvateľstva
v súčinnosti
s právnickými osobami, územnými
jednotkami
dislokovanými
na
území obce.
Sleduje vývoj situácie a na základe
analýzy aktívne vstupuje do riadenia
činnosti. upresňuje uložené úlohy na
zabezpečenie
ZP,
ochrany

KRÍZOVÝ ŠTÁB SÚČINNOSŤ

Vyrozumení členovia
KŠ prichádzajú na
pracovisko.
Určená
stála služba zabezpečí
varovanie
občanov,
informovanie subjektov
na ohrozenom území
a orgánov
štátnej
správy.
Zabezpečí
informovanie
ObÚ,
obyvateľstva
a súčinnostných zložiek
o vyhlásení
mimoriadnej situácie.
Získava
informácie
o MU.
Zabezpečuje
nepretržité
monitorovanie situácie.
Na základe skutočnej
situácie robí odbornú
analýzu
a pripravuje
odborné návrhy na
riešenie ZP, ochrany
obyvateľstva a majetku
ako
i zamestnancov
v ohrozených
objektoch. Zhodnocuje
potrebu
síl
a prostriedkov,
materiálneho
zabezpečenia,
technického vybavenia
ZP
a pomoci
postihnutému
obyvateľstvu.
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obyvateľstva.

P.č.
6.

7.

8.

9.

10.

SITUÁCIA –
ÚLOHA

STAROSTA

KRÍZOVÝ ŠTÁB

Vydanie príkazu na Na základe odborných návrhov členov Zabezpečuje
úlohy
ZP
KŠ vydá príkaz na ZP
vyplývajúce
z príkazu
starostu/primátora na ZP
Organizovanie
Na základe odporučenia KŠ prijíma Zabezpečuje
činnosť
a riadenie ZP.
opatrenia
na
vyžiadanie
síl podľa odbornosti, určí
a prostriedkov IZS, OS SR, CO pre stanovenú dokumentáciu
územnú potrebu prostredníctvom KŠ pre
ZP. Nepretržite
ObÚ a prednostky ObÚ.
sleduje a vyhodnocuje
Kontroluje priebeh ZP a vydáva situáciu a na základe
priebežné
príkazy.
Organizuje poznatkov
predkladá
súčinnosť.
návrh na postup so ZP.
Rieši
všetky
otázky
spojené
s nenávratnými stratami, ťažkými
zraneniami a určí spôsob komunikácie
s rodinnými príslušníkmi postihnutých.
Ukončenie
prác, O ukončení ZP informuje KŠ ObÚ. Organizuje
činnosť
obnovenie
Vydáva príkaz na činnosť po ukončení podľa
nariadení
práceschopnosti
síl ZP.
starostu/primátora.
a prostriedkov.
Samostatne pripravuje
a vyhodnocuje
dokumentáciu
spracovanú počas ZP.
Pripravuje podklady pre
vyhodnotenie
plnenia
úloh od vzniku MU až
do ukončenia ZP
Predkladanie
Organizuje
a kontroluje
včasnosť Predkladá informácie:
informácií o priebehu a úplnosť
podávaných
informácií - mimoriadne ihneď,
ZP,
výsledkoch orgánom štátnej správy.
- pravidelné informácie
a opatreniach
o stave a priebehu ZP do
vykonaných
pre
ukončenie činnosti.
07.00 a do 19.00 hod.
Odvolanie
Odvoláva
mimoriadnu
situáciu Spracováva nariadenie
mimoriadnej situácie. a zabezpečuje informovanie štátnych na
odvolanie
orgánov, obyvateľov obce/mesta.
mimoriadnej
situácie,
zabezpečuje organizáciu
informovania
obyvateľstva a štátnych
orgánov.

SÚČINNOSŤ

ObÚ O CO a
KR,
HaZZ,
podnikatelia
a právnické
osoby,
susedné obce.

KŠ ObÚ,
v prípade
potreby
orgány činné
v trestnom
konaní,

ObÚ

ObÚ O CO a
KR,
HaZZ,
podnikatelia
a právnické
osoby
susedné obce.

