
 

Informace pro občany, návštěvníky a právnické osoby 

při mimořádné situaci 
 

Obec Tatobity leží v klidném prostředí Českého ráje na úpatí nejvyšší hory Českého ráje 

Kozákov. Přestože jsou Tatobity klidnou obcí, může i zde nastat mimořádná událost. Obcí 

projíždí tranzitní doprava, tečou zde potoky  Tisovka a Hořenský potok.  

Je proto povinností obce dle zákona č. 239/2000 Sb. §15 (Zákon o integrovaném záchranném 

systému) informovat obyvatele o možných nebezpečích nebo možných mimořádných 

událostech, které se mohou vyskytnou na katastru obce. 

 

Při havárii na místní komunikaci může dojít ke zranění osob, mohou vzniknou škody na 

majetku  nebo může být ohroženo životní prostředí. 

K řízení záchranných a likvidačních prací v důsledku mimořádných situací na území obce, ale 

i v katastru správního obvodu, slouží Integrovaný záchranný systém, který se skládá ze tří 

základních složek:   

 

 Hasičský záchranný sbor  

 Policice ČR  

 Zdravotnická záchranná služba  

  
Každá z těchto složek má svoje interní detailní operační plány na řešení konkrétní krizové 

situace. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje je zpracovatelem Havarijního plánu pro 

obec s rozšířenou působností Turnov. Tento plán obsahuje informace pro pracovníky, kteří se 

havarijními situacemi zabývají. Koordinačním orgánem obce při velkých katastrofách je 

krizový štáb obce. 

 

Bleskové povodně  

 

mají lokální charakter, na který si v posledních letech zvykáme. Vyskytují se nečekaně a 

nelze se jim zcela účinně bránit. Stékající vodu z luk a polí kanalizace nepojme. Kanalizace 

má omezený průtok, který je při bleskové povodni nebo mimořádných srážkách 

několikanásobně překročen a dochází k tomu, že voda se naplaví do sklepů a obydlí.  

 

Velké požáry   

 

Místo ohrožení  

 v zástavbě, ve výrobních zařízeních, kdy je nebezpečí ovlivněno druhy a zpracováním 

skladovaných látek.  

 všechna zalesněná území v katastru města, zejména v období suchých letních měsíců  

 

Ohrožení obyvatelstva  

 pouze v bezprostřední blízkosti požáru, možnost výbuchu, zakouření, zplodiny vznikající 

hořením, případný únik nebezpečných látek  

 

 

 

 



Havárie nákladních automobilů s únikem nebezpečných látek    

 

Místa ohrožení :  

 komunikace 283/II  

 

Ohrožení obyvatel  

 v bezprostřední blízkosti havárie, při úniku nebezpečných látek ve směru větru  

 

Vichřice  

 

Tento druh nebezpečí je dost častý v našem kopcovitém terénu. Možnost zranění osob, které 

se v době vichřice pohybují v lese, je velké. Také bezprostředně po vichřici hrozí pády 

poškozených stromů nebo větví.  

 

 

Výše uvedené mimořádné události jsou výčtem těch nejpravděpodobnějších, které mohou 

nastat. Při krizových situacích je třeba dbát pokynů složek IZS a Obecního úřadu.  

 

Na koho se obracet v případě krizových situací: Vždy je třeba posoudito jakou situaci jde  

a obrátit se v prvé řadě na základní složky Integrovaného záchranného systému. Základní 

složky IZS jsou vzájemně propojeny a vámi nahlášená událost se vždy dostane na správnou 

adresu té složky, která bude při vámi nahlášené události  

zasahovat. 

 

 

Hasičský záchranný sbor (HZS) 150, 112 

 operační důstojník Liberec (KOPIS) 950 471 100  

Policie ČR 158  

 operační důstojník Liberec 974 474 103  

Zdravotnická záchranná služba 155  

 rychlá zdravotnická pomoc 606 651 124  

Krizový štáb obce Tatobity 

 starosta/ka 724 179 996 

 

 
 

Důležité upozornění – vaše volání bude vždy směřovat na nejbližší Krajské operační 

středisko (KOPIS) výše uvedených složek.  V našem kraji převážně Liberce.  

Po zaznění varovného signálu sirény nebo vyrozumění jiným způsobem, nalaďte radiovou 

stanici Radio Contakt Liberec na FM 101,4 nebo veřejnoprávní televizi či rozhlas, kde se 

dozvíte informace o vzniklé situaci. Případně uposlechněte příslušné odpovědné osoby při 

přímém varování v místě vašeho bydliště či zaměstnání. 


