
Město Mšeno - Plán vyrozumění

Vyrozuměním  se  rozumí  včasné  předání  informací  o  hrozící  nebo  již  vzniklé  krizové  situaci
orgánům veřejné správy, orgánům krizového řízení,  vybraným právnickým osobám a vybraným
podnikajícím fyzickým osobám.

Účelem  vyrozumění  je  co  nejrychleji  aktivovat  činnost  určených  osob  pro  řízení  a  provádění
krizových  opatření  určených  příslušnými  krizovými  plány.  Tato  opatření  zahrnují,  mimo  jiné,
varování a informování obyvatelstva orgány obcí a zaměstnanců svými organizacemi.

• Varovný signál „všeobecná výstraha“ 
• představuje kolísavý tón sirény v délce trvání 140 sekund 
• tento signál může být vysílán 3x po sobě v cca 3 minutových intervalech 
• Informace: www.mestomseno.cz
• tento signál může být vysílán 3x po sobě v cca 3 minutových intervalech 
• představuje kolísavý tón sirény v délce trvání 140 sekund 

• Vyrozumění a informace obyvatelstvu 
• Obyvatelé  jsou  všeobecně  informováni  o  krizových  situacích  v obci prostřednictvím

webových stránek obce www.mestomseno.cz a informací v místním rozhlase. 

• Zveřejňování aktuálních informací v normálním režimu: 
• obecním rozhlasem (ústředna v budově obecního úřadu) 

Varování

Dle průběhu povodňové situace se varují ohrožené právnické a fyzické osoby:

• lokálním výstražným systémem obce 
• dle seznamu ohrožených objektů 
• osobním upozorněním pracovníkem úřadu obce 

Evakuace

Evakuace se provádí v případě ohrožení osob, zvířat a majetku v ohroženém území a vztahuje se na
všechny osoby v místě ohrožení.

• Evakuovaným osobám se zajistí: 
• náhradní ubytování 
• náhradní stravování 

• O evakuaci je oprávněn rozhodnout: 
• velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací) 
• zaměstnavatel v rámci své působnosti 
• starosta obce na území obce 
• starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního území ORP, je-li nutné evakuovat 

obyvatelstvo z více částí), převzali-li koordinaci záchranných a likvidačních prací 

Evakuační místa ve Mšeně:

Základní škola Mšeno
Sokolovna – Sokol Mšeno
Mateřská škola Mšeno

13.12.2018 Ing. Martin Mach, v. r., starosta Mšena

http://rajhradice.digitalni-povodnovy-plan.cz/?page_id=55
http://www.rajhradice.cz/
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