
označení karty (lČ): 00277738

Ad,rcşa obeeníhg úřadu

Obec DOLNI BRANNA
Dolnĺ Bľanná 256' 543 ô2 Dolnĺ Branná

Počet obyvatel

Podání informací
o mimořádné události
(z KOPIS na obec)

1000 (k 1.1.2021)

Libor Čvančara (starosta), mob. 72418007 1

Josef Jiránek (mĺstostarosta), mob. 606552954

w
Vľchlabĺ Bc. lvana Pavlíková (pracovník krizového řízenĺ oRP), mob. 737269980

Tísňové linky

KRlZoVÁ KARTA oBcE

Výše uvedeným osobám podává
vyrozumění'', KĘské operačnĺ a informačnĺ středisko HZS Královéhradeckého kraje (KoPlS).

112 _ Jednotné evropské číslo tísňového volání
150 - Hasiěský záchranný sbor

Přiľozená povodeň

Přívalová povodeň

Zvláštní povodeň

informace o hrozĺcĺ či nastalé mimořádné události, dle ''Schématu organizace

Cásti obce

155 - Zdravotnická záchranná sluŽba
158 - Policie ČR

Datum revize 31 .10.2021

kritĺcltý bod zvýšeného povrchového odtoku vody
u c.p.325 a243

Epidemie
_ hromadné nákazy osob

Extrém ní dlouhodobé sucho

vodnĺ tok Labe
(záplavové územĺQ100)

Dolní Branná

u obce Špindlerův Mlýn

Narušení dodávek elektrické
energie velkého rozsahu

Narušení dodávek pitné vody
velkého rozsahu

prudký růst vyskytujĺcĺho se infekčního
onemocnění nad hranicí obvyklou v dané lokalitě
a v daném obdobĺ

deficit sráŽek vedoucĺ k výraznému poklesu vody
v různých částech hydrologického cyklu (v
atmosféře, v půdě, ve vodnĺch tocÍch' v
podzemnĺch strukturách) a ve vodnÍch zdrojĺch

ohroŽuje dodávky pitné vody pro obyvatelstvo,
naruŠuje dodávky potravin, elektrické energie a
tepla; zvyšuje riziko vzniku poŽáru; omezuje
odváděnĺ odpadnĺch vod

větrem uvolněné předměty zvyŠujĺ riziko smrtelných
Úrazů; narušuje funkcnost elektr. rozvodné sĺtě;
závaŽně poŠkozuje majetek - zejména budovy,
dopravní infrastrukturu a lesní porosty

ohroŽuje zástavbu a konunikace podél toku (ČoV,
skládka odpadů ...)

ohroŽuje zástavbu a komunikace podél vodnho
toku Klokočka v okolÍ i,.p' 243, a podél vodnĺch
toků Bohdanečský potok a Sovinka

blackout - dlouhodobý výpadek elektr. energie
způsobený vyřazenĺm z pÎovozu znacné části
elektrizacn ĺ soustavy nebo výrobn ĺ ch zaÍizeni

povodeň a zvláštnĺ povodeň

rychlost větru v nárazech vyššĺ neŽ 30 m/s nebo
při vysoké nárazovitosti vyššĺ neŽ 25 m/s

https ://u Iozh k. izsc ľ. czli n d ex' ph p/s/b P rwWi QxcZN PWF E

ohroŽuje zástavbu a konunikace podél toku Labe
(ČoV, skládka odpadů .'.)

Na adrese virtuálnĺho uloŽiště jsou k dispozici mapové podklady se znázorněným rozsahem ohroŽení - přirozená povodeň, přĺvalová

Veřejně dostupné zdroje informací o zdroji możného ohroŽení

přeruŠenĺ dodávek pitné vody způsobené např.
havári í na vodá ren ský ch zařÍzení ch, konta m i nacĺ

nebo snĺŽenĺm hladin ve vodnĺch zdrojĺch

Přirozená povodeň

zvyšuje nemocnost v populaci - omezenĺ primárnĺ
ravotnĺ péče; zvyšuje úmrtnost; zhoršuje

dostupnost zdravotnických sluŽeb; omezuje
dostupnost zdravotnického materiálu

Na základě Žádosti podá HZS Královéhradeckého kraje podrobnějšĺ informace o charakteru moŽného ohroŽenĺ obyvatel obce.

Přívalová ovodeň

vodnĺ dĺlo Labská

Extrémní vítr

následky se projevĺ průřezově ve všech oblastech
fungování společnosti; ohroŽuje základnĺ potřeby
obyvatel; omezuje zdravotnĺ péci

rtrozena POVI

DolniBranna

v přÍpadě selhání systému nouzového zásobování
vodou vede ke vzniku hromadných onemocnění;
způsobuje Úmrtĺ osob při nedostatku pitné vody

https://dpp.kr-kralovehradecky.czlpub-CZ}5Zĺ (GraÍická část - UŽivatelská mapa)



oPATŘENĺ oCHRANY oBYVATELSTVA
} Varovâní a informování, náhradní způsob
Způsob provedenĺ: Varovný signál "VŠEoarcNÁ rrŕsrRRHR", popř. doprovodná verbální informace z elektronických sirén a MlS
NáhradnÍ způsob: VyuŽití mĺstního rozhlasu, vnějšího komunikačního zaŕízenĺ vozidel sloŽek lZS' megafonu' ZasÍláni SMS zpráv,

Voda 1

Voda 2

Elektřina
Plyn
Povodí

} Evakuace, nouzové ubytování a nouzové stravování obyvatelstva
Evakuace se přednostně plánuje pro tyto skupiny obyvatelstva: }děti do 15let, }pacienty ve zdravotnických zařĺzenĺch, }osoby
umĺstěné v sociálnĺch zařÍzeních, }osoby zdravotně postiŽené, }doprovod výŠe uvedených osob.

Z celkového počtu osob v evakuačnĺ zÓně se doporučuje, v kalkulaci na přepravu, odečĺst: cca 50 % osob (ti. samovolná evakuace)

provozovatelem vodovodu je obec
obec nemá dalŠĺho provozovatele vodovodu
ČEZ Distribuce, a. s', tel. 800850860
GasNet, s.r.o., tel. 1239

KAD spo!, s r'o', Vépen!cká 475,54301 Vrch|abĺ
Arriva, NádraŽnĺ 501| 542 24 Svoboda nad Úpou
Trutnovská autobusová doprava, Náchodská 338' 541 03 Trutnov

} SluŽby pro řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí

K zajištění ubytovánĺ evakuovaných osob vyuŽívat ubytovací nebo hotelovázaŕîzení' internáty, rekreační zařízení nebo prostory pro
umĺstění lůŽek (sportovnĺ haly, školy, tělocvičny, kultuľnÍ zaŕízeni apod.). K zabezpečenĺ stravovánĺ vyuŽĺvat stálá stravovaci zařízení
(restaurace' školnĺjĺdelny' bufety apod.). V přĺpadě, Že obec nedĺsponuje dostatečnými kapacitami k zajištěnĺ ubytovánĺ a stravovánĺ pro
evakuované osoby, nabízĺ se moŽnost vyuŽĺt objekty pro nouzové ubytovánĺ a nouzové stravování mimo územĺ obce.

připojeného do

Navrhovaná místa pro nouzové ubytoÝáňĺ (mimo území obce)
Základni škola, Školní 1336, 543 0'l Vrchlabĺ

JSW ad

Hotel Harmonie, Lánov 81, 543 41 Lánov

osob

KRlZoVÁ KARTA oBcE

MoŽní dopravci pro zajištěni přepľavy

Vaľovanl

| 
ľavrnovaná místa pro nouzové stravování (mimo území obce)

IZákladni škola, Skolnĺ 1336' 543 01 Vrchlabĺ
I

I Rehabilitačnĺ ústav Hostinné, Husitská 352, 543 7'l Hostinné

I 
zŠ a ľĺŠ' Rudník 4o7,54372 Rudnĺk

l Hotel Harmonie. Lánov 81. 543 41 Lánov

NĺŽe uvedený seznam provozovatelů sluŽeb je nahodĺlý výpis dat s důrazem na místnÍ dostupnost. obsáhlejší seznam provozovatelů
sluŽeb sije moŽné vyżâdat u HZS Kľálovéhradeckého kraje.

Pohřební sluŽby Pohřební a hřbitovnĺ sluŽby lng. Milan Mašek, Dobrovského 214, 543 0'l Vrchlabĺ
Pohřební sluŽba Hostinné, Sluneční 303' 54371 Hostinné

Sklenářstvĺ Na Promenádě, Horní Promenáda 107,541 01 Trutnov

Poknývačství sTŘEcHY KL|NGR s'r'o', Lánovská 1638, 543 01 Vľchlabí
Truhlářstvĺ Tesařství Lánov s.r.o., Prostřední Lánov 1 14' 543 41 Lánov
Ro_man Kučę1a' p p 279411, ş4? 91' ý1chl9bi

Trhacĺ a demoliění práce K o K A M, spoĺečnost s ručenĺm omezeným, Kamenolom Kocbeře, 544 64 Kocbeře

SluŽby města Vrchlabí, příspěvková organizace, JihoslovansRá 441 ,543 01 Vrchlabí
LlPKOVA s.r.o', Lipová 19, 543 03 Vrchlabí _ Podhůřĺ
Marius Pedersen a.s., Na Bělidle 1463,543 01 Vrchlabí
Diakonie ČCr - stľeoisko Světlo ve Vrchlabĺ, Komenského 616, 54301 VrchlabÍ
oblastnĺ spolek Ceského červeného kříże Trutnov, Horská 5, 541 o1 Trutnov

Kontakt na zpracovatele KRlZoVÉ KARTY oBCE: kpt. lng. Jitka Hofmanová, tel. 950525457; por. lno. Pavla Marčoková, tel.950525456

} Materiál pro humanitární pomoc HZS Královéhradeckého kraje
Např. oblečení, boty (gumové, pracovní)' pláŠtě' rukavice (pogumované' pracovní), ručnĺky, přiknývky' jídelní soupľavy, nádoby na vodu,
lehátka, nosítka, stany, teplomety, pytle, hrábě, kolečka, košťata, krumpáče, lopaty, palice' pily, sekery, plachty, pytle protipovodňové,
plničky protipovodňových pytlů, vysoušeče (horkovzdušné, kondenzační), kontejner nouzového přežití, náhradní zđroj elektrické
energie (88 kVA,200 kVA), megafony.

Povodĺ Labe

Autobusová doprava Kouţa T1utn'gv, Buková 5_8, 541 01 T1utnov

BusLine KHK s,1.o. - provozovny Jičĺn a Hořice
CDS s. r. o. Náchod, Kladská 286,547 01 Náchod _

s

Truhlářství a tesařství

tel.495088 730

Hygiena
Veterina
Údrżba silnic

Likvidace odpadťl

Meteo

Humanitáľní oľganizace

ToJlBA' s.r'o., Prostřednĺ Lánov 335' 543 41 Lánov
Jaroslav Olša - TRUHLÁŘSTVĺ, Nákladnĺ 451,543 71 Hostinné

Krajská hygienická stanice KHK' tel. 495058111
Krajská veterinárnĺ správa SVS pro KHK, tel' 720995210
UDRŽBA SlLNlC KHK a.s.. tel'734864423

Truhlářství Tesařství

cHĺvlÚ

_Lánov_ ş'r,o,' Proş!ředni Lánov_ 114, 543

H

Um

mĺstnĺ informační systém

ístěn koncového

Obec DOLNI BRANNA

prvku objekt)

Datum revize: 31 .10.2021

tel. 604290293

1 Trutnov - Volanov

4l Ltnov

označenĺ kańy (lČ): 00277738


