4. Kdo pomůže v přípravě na evakuaci nejvíce ohroženým
obyvatelům?
Evakuaci lidí ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí zaměstnanci příslušného
zařízení dle evakuačních plánů. I ve vaší rodině nebo v sousedství však mohou být lidé se
sníženou mobilitou či vyžadující zvláštní péči (senioři se zhoršenou orientací, nemocní
vyžadující zvláštní pomůcky a léky během pobytu mimo domov, malé děti aj.).

Dopředu proto promyslete:
jaké pomůcky a léky bude potřeba zabalit v případě evakuace,
kdo a jak pomůže s transportem (dopravní prostředky, invalidní vozíky apod.),
kteří sousedé z vašeho okolí potřebují zvláštní péči (i když v době „sucha“
nic nehrozí, buďte aktivní v poskytování informací koordinátorům dobrovolníků,
aby mohli naplánovat tým pomocníků).

Kontakty na členy povodňové komise

Jméno a příjmení

Telefon

1.

Martin Charvát

606 538 757

2.

Pavel Miřatský

603 331 129

3.

Petr Kulhavý

777 231 988

4.

Karel Freund

777 105 768

5.

Vladimír Syrovátka

724 081 356

6.

Jiří Kotrizs

605 191 928

7.

Pavel Flieger

724 832 365

5. Jak zaopatřit zvířata při evakuaci?
Myslete na to, že během mimořádné události nemá obec kapacitu zajistit kromě
bezpečí lidí i bezpečný úkryt pro všechna zvířata, proto přepravu a umístění zvířat
pro případné mimořádné situace plánujte předem a zajistěte jim vhodné přepravní
schránky i přechodné umístění.
Do většiny evakuačních center je možné brát domácí mazlíčky (psy a kočky s očkovacím
průkazem). Aby však bylo zajištěno bezpečí ostatních evakuovaných, musí být umístěni
ve vhodných přepravních schránkách. Exotická zvířata (ptáky, plazy, ryby apod.), která
přežijí delší dobu bez dozoru, nechte doma na bezpečném místě a zajistěte jim dostatek
potravy zhruba na týden.
Hospodářská zvířata nebo velké domácí mazlíčky odveďte v případě blížící se povodně
do výše položených míst a připravte provizorní ohradu. Další možností je kontaktovat
chovatele z blízkého okolí, kteří budou ochotní se o zvířata v době mimořádné události
postarat (doporučuje se mít takovýto kontakt dohodnutý předem). Pokud nemáte dostatek
času na přepravu, doporučuje se zvířata vypustit a nenechávat je zavřená či přivázaná
v chlévech a kotcích.

Důležitá telefonní čísla

Název/jméno

Telefon

Adresa

Kafilerie

ASAVET, a.s.

376 393 283

Chodská 1032/27, 120 00
Praha 2

Odchytová
služba

LARY

605 189 844

Veleňská ul., 250 64
Hovorčovice (Praha–východ)

Útulek

Psí útulek Kolín

321 715 220

Brankovická 1419, 280 02
Kolín V

Přeprava
a ustájení
zvířat

Ing. Pavel Kapoun

604 286 030

K Trativodům 974
281 63 Kostelec nad Černými
Lesy

Jezdecký klub
- stáj Eskula
Chocenice, o.s.

321 729 324

Křečhoř 77, 280 02 Kolín 2

7. Kde se ubytovat během evakuace?
Důležité kontakty

Výpomoc při
stěhování

Název/jméno

Telefon

Adresa

Ing. Lukáš Hrabák

603 467 858

Velké Chvalovice 47,
289 11 Pečky

Obec má ze zákona povinnost zajistit svým občanům nouzové bydlení a základní
potřeby. Pro účely bydlení během evakuace bývají využívány školy nebo jiná zařízení,
která nabízejí možnost ubytování velkému počtu osob. Pamatujte však na to, že se
jedná o základní humanitární pomoc v situaci nouze a že není v moci obce zajistit
všem plný komfort a soukromí. Máte-li nadstandardní potřeby, dopředu si zajistěte
ubytování pro případ nouze u své rodiny, přátel nebo na jiném bezpečném místě.
Zástupce obecního úřadu vás bude informovat o místě, kde se máte při nařízení
evakuace shromáždit, a zabezpečí také přepravu do místa dočasného ubytování.
Sledujte proto aktuální informace.

Kontakty na evakuační střediska
Stěhovací
dopravní
prostředky

Stěhování
- Autodoprava
Hrabák

Volné
prostory

Vladimír Sixta

321 785 355

606 723 890

Velké Chvalovice 47,
289 11 Pečky

ZD Křečhoř,
280 02 Kolín

Dům lze zabezpečit i pytli naplněnými pískem, ale ne vždy toto opatření může
pomoci. Jsou situace, kdy by naopak takovéto opatření mohlo napáchat ještě více
škod (výška zatopení objektu nesmí překročit hranici 1 metru).
Pokud IZS či prověření dobrovolníci nabízejí během mimořádné události hlídání
vašeho domu, určitě možnosti využijte.

Evakuační
středisko

Adresa

Telefon

1.

Základní škola

Pražská 28, Plaňany

321 792 222

2.

Mateřská škola

Tylova 184, Plaňany

321 792 244

3.

Skautovna

Ke Hřišti 398, Plaňany

731 466 699
(p. Komárek)

