OBEC RACKOVÁ, Racková 45, 760 01 Zlín

Výtisk číslo: 1
Počet listů: 2

Přehled možných ohrožení na katastru obce Racková
Na základě provedené analýzy ohrožení v ORP Zlín je obec Racková s velkou
pravděpodobností ohrožena těmito typy mimořádných událostí:
-

únik nebezpečné látky (zejména při přepravě po silnici),

-

přívalovými dešti, které mohou mít za následek vznik tzv. „bleskových“ povodní (tato
situace není řešena v povodňovém plánu obce v rámci přirozených povodní –
bleskové povodně mohou nastat prakticky kdekoliv na území katastru obce Racková
nezávisle na tom, zda je obec lokalizována v okolí vodních toků),

-

vichřice či tornáda,

-

požáry (v krajině – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruktura),

-

dlouhodobé narušení dodávek elektřiny a plynu

-

narušení dodávek pitné vody (z důvodu technologické havárie, kontaminace zdrojů
pitné vody).

Dále:
-

epizootií - obec se nachází v 10 km (3 km) pásmu dozoru (ochranném) velkochovu
drůbeže Lechotice,

-

sesuv půdy

-

přirozenou povodní vylitím z koryta potoka Racková a jeho levostranných přítoků,

-

lesním požárem lesa,

Na tyto typy událostí jsou vypracovány postupy řešení, které jsou součástí zpracovaného
„Plánu činnosti orgánů obce Racková při vzniku mimořádné události (ORP Zlín)“.
Tento plán je uložen u starosty obce na určeném místě je k dispozici členům krizového
štábu, veliteli zásahu, členům rady a zastupitelům obce a dalším pověřeným a oprávněným
osobám na vyžádání.

a) Přehled možných ohrožení a rizik byl projednán a schválen na pravidelném
jednání Zastupitelstva obce Racková dne 13. 12. 2018
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b) „Plán činnosti orgánů obce Racková při vzniku mimořádné události (ORP Zlín)“
byl projednán a schválen na pravidelném jednání Zastupitelstva obce Racková dne
13. 12. 2018

V Rackové dne 13. 12. 2018

Starosta obce Ing. Jaroslav Kaňa

………………………………(podpis)

………………………………(razítko)

Vyvěšeno: 18. 12. 2018
Sejmuto: 3. 1. 2019
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