Krizová karta obce Bernardov
Informace o možném vzniku mimořádné události v obci.
Základní kontakty: Obec Bernardov
starosta: tel.: 724 186 980
místostarosta: 604 405 137

-------------------------------------------------------------------------------------------Spojení na ORP Kutná Hora:
Oddělení personální a krizového řízení: 327 710 111
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tísňové linky:
112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání
150 – Hasičský záchranný sbor
155 – Zdravotnická záchranná služba
158 – Policie ČR
Základní kontakty pro hlášení poruch – havarijní situace
Voda: 800 505 585

Elektřina: 800 850 860

Plyn: 1239

327 588 112, 602 493 706
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, tel.: 950 870 102
https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/krizovy-stab-kraje/
Územní pracoviště Kutná Hora: 950 875 011, 950 875 129
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ochranu života, zdraví a majetku před požáry a ostatními mimořádnými
událostmi v katastru obce Bernardov, případnou evakuaci občanů zajišťuje
JSDH Záboří nad Labem.
Kontakty: p. Brunclík, tel.: 732 272 003

Informační systém, způsob varování občanů, krizová opatření
1. Bezdrátovým rozhlasem, který je ovládán z budovy OÚ, a to vyhlášením
mimořádné situace
2. Informací na webových stránkách obce, úřední desce a v sekci Aktuality.
3. Besedami s občany
4. Osobním kontaktem
5. Informačními listy Bernardova – vychází dle potřeby
6. Odkaz na portál https://www.zachranny-kruh.cz/, tel.:777 899 112, kde
občané naleznou ucelené informace o řešení krizových situací.
Varování občanů
1. Sirénou, která je ovládána z budovy OÚ – místním rozhlasem
2. Osobním kontaktem
Možná nebezpečí v obci
1. Extrémní vítr – závažně poškozuje majetek, lesní porosty, narušuje
fungování elektr. rozvodné sítě.
2. Narušení dodávek el. energie – ohrožuje základní potřeby obyvatel
3. Narušení dodávek pitné vody – nutnost dodávat pitnou vodu
v cisternách
4. Požár
5. Extrémní dlouhodobé sucho – deficid srážek zvyšuje riziko požáru
Evakuace obyvatel
Prostor pro evakuaci: místní knihovna – 20 lidí
Zasedací místnost OÚ – 20 lidí
Evakuaci by prováděla JSDH Záboří nad Labem a starosta obce.
Stravování bude zabezpečovat Hostinec u Doležalů, Hlavní 10, 285 74 Záboří
nad Labem, tel.:775 505 188 (50–70 jídel) a základní potraviny pojízdná
prodejna pana Bíži, Horka.

Zásady evakuace, evakuační zavazadlo
Dojde-li k mimořádné události, kdy je ohrožen váš život, zdraví a majetek, může být
nařízena evakuace. Je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Než opustíte byt nebo dům po vyhlášení evakuace:
•
•
•
•
•
•
•
•

uhaste otevřený oheň v topidlech
vypněte elektrické spotřebiče (kromě lednice a mrazáku)
uzavřete přívod plynu a vody
ověřte, zda sousedé o evakuaci vědí
dětem vložte do kapsy cedulku se jménem a adresou
vezměte s sebou psy a kočky
připravte si a vezměte evakuační zavazadlo
uzamkněte byt

Během pobytu v evakuačním středisku Vám bude zajištěno nouzové ubytování,
stravování a další případná péče. Vrátit se do místa bydliště budete moci až po
výslovném povolení ze strany bezpečnostních složek.
Evakuační zavazadlo je vlastně takové cestovní zavazadlo, které by mělo pokrýt vaše
potřeby alespoň po dobu 3 dní pobytu mimo domov v případě evakuace.
Do evakuačního zavazadla, pro které vám poslouží batoh, taška, kufr si dejte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osobní doklady, pojistné smlouvy a jiné důležité dokumenty, peníze, osobní
cennosti
léky, které užíváte
základní trvanlivé potraviny – konzervy, dobře zabalený chléb, sušenky
pitnou vodu (PET láhve) a vodu pro osobní použití
jídelní misku (ešus), příbor, otvírák na konzervy, nůž
toaletní a hygienické potřeby
spací pytel (deka, přikrývka)
náhradní prádlo, teplé oblečení, obuv, pláštěnku
přenosné rádio s náhradními bateriemi, svítilnu, mobilní telefon s nabíječkou,
náhradní dioptrické brýle
knihu, karty, společenskou hru, šití, zapalovač

Evakuační zavazadlo mějte označené svým jménem a adresou. Mějte na paměti pravidlo, že
evakuační zavazadlo by mělo být tak rozměrné a těžké, že budete schopni ho unést.

Kontakty pro občany
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/vystrahy-avarovani/varovani/zpusoby-varovani.html,
https://www.zachranny-kruh.cz/kontakty/,

