MIMOŘÁDNÉ SITUACE
Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je
dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak svůj život,
zdraví, majetek a pomoci druhým.
MIMOŘÁDNÉ SITUACE A UDÁLOSTI, S NIMIŽ SE MŮŽEME SETKAT NA ÚZEMÍ MĚSTA A VE
SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP VODŇANY












extrémní situace způsobené počasím (větrná smršť, sněhová nebo námrazová kalamita,
přívalový déšť, krupobití, katastrofální sucho);
povodně a záplavy, zvláštní povodně způsobené protržením hrází rybníků a přehrady,
nahromaděním vody v důsledku ledových jevů;
únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (ze stacionárních zařízení na území města – např.
čpavek , havárie při přepravě nebezpečných škodlivin, při požáru hmot vyvíjejících
nebezpečné látky);
požáry, rozsáhlé lesní a velké plošné požáry;
rozsáhlé havárie v dopravě a narušení její funkčnosti (hromadné autohavárie), železniční
neštěstí, pád letadla;
onemocnění většího počtu osob, epidemie;
nákazy zvířat - epizootie (slintavka a kulhavka, apod.);
přerušení dodávek médií (elektřiny, vody, plynu, tepla, telekomunikačních služeb);
narušení dodávek ropy, potravin apod. velkého rozsahu;
terorismus;
řešení dopadů radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín.

Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je morální a občanskou povinností
každého tuto skutečnost ihned oznámit.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, okamžitě volejte!
155 – ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
158 – POLICIE
150 – HASIČI
383 384 364 – MĚSTSKÁ POLICIE - Vodňany
112 – linka pro všechna cizojazyčná tísňová volání
Operátorům tísňových linek sdělte jméno a příjmení, místo mimořádné události,
telefonní číslo, ze kterého voláte, a co se stalo. Nepanikařte. NIKDY nezavěšujte
jako první a zodpovězte VŠECHNY dotazy operátora. Vyčkejte na zpětné ověřovací
volání.
Vždy je třeba posoudit o jakou situaci jde a obrátit se v prvé řadě na základní složky Integrovaného
záchranného systému. V případě, že si telefonní čísla na základní složky IZS popletete, tak se nic
nestane. 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.

JAK SE CHOVAT PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Všeobecné zásady



NEPANIKAŘTE, vždy se snažte zachovat klid a jednejte s rozvahou.
RESPEKTUJTE situaci a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů, průběžně
sledujte (rozhlas, televizi, místní rozhlas, rozhlasové vozy, pokyny velitele zásahu, pokyny
zaměstnavatele, vyhlášky města apod.).









NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící
osoby.
NETELEFONUJTE zbytečně, přetěžujete síť.
NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
POMÁHEJTE sousedům, zejména starým a nemocným lidem.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví, teprve potom záchrana majetku.
UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů veřejné správy.

1. Spojení na krizové pracoviště MěÚ Vodňany
tel. 383 379 117, 383 379 155,
mobil: 724 181 400
e-mail: filip@muvodnany.cz
krizovy.stab@muvodnany.cz

2. Spojení na vodoprávní úřad, odbor ŽP MěÚ Vodňany
Stálá služba i v mimopracovní době mob. 602 115 731

