
 Informace pro občany, návštěvníky a právnické osoby  

 mimořádné situace - krizové řízení 

Všude, kde projíždí tranzitní doprava, kde tečou potoky, kde jsou kopce, atd., mohou vznikat krizové 

situace. Je tomu samozřejmě i v Bradlecké Lhotě, i když je třeba říci, že Bradlecká Lhota je v tomto 

směru klidnou lokalitou. Přesto zde existují některá rizika a občané by měli o nich vědět, aby mohli 

správně reagovat na některé mimořádné situace. 

K řízení záchranných a likvidačních prací v důsledku mimořádných situací na území obce, ale i v katastru 

správního obvodu, slouží Integrovaný záchranný systém, který se skládá ze tří základních složek. 

 

Jsou to: 

 Hasičský záchranný sbor  

 Policice ČR  

 Zdravotnická záchranná služba 

 

Každá z těchto složek má svoje interní detailní operační plány na řešení konkrétní krizové situace. 

 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - územní odbor Semily je zpracovatelem Havarijního plánu 

pro obec s rozšířenou působností Semily. Tento plán obsahuje informace pro pracovníky, kteří se 

havarijními situacemi zabývají. 

 

Koordinačním orgánem obce při velkých katastrofách je krizový štáb obce. 

 

 

Přehled druhů ohrožení a možná místa rizik ohrožujících obyvatele obce Bradlecká Lhota 
 

Záplavy a povodně 
Asi největším nebezpečím pro obec jsou bleskové povodně. Díky regulaci břehů v centru obce nehrozí při 

běžných povodních na Ploužnickém potoce rozliv vody. Povodně přicházejí při jarních táních nebo 

dlouhotrvajících deštích 2 - 3x za rok.  

 

Možná rizika při zaplavení 
Největším nebezpečím při velké povodni je výlev vody v dolní části obce. Rizikem je vniknutí vody do 

přízemí domů, zaplavení sklepů vodou stoupající kanalizací nebo přívalem vody stékající z polí. 

 

Vichřice 
Tento druh nebezpečí je dost častý v našem kopcovitém terénu. Riziko tkví v tom, že vítr vyvrací stromy, 

které mohou zranit občany v lese, ale i na komunikaci, když jedou v autech. 

 

Sněhová kalamita 
Tento druh nebezpečí je častý v zimním období, kdy sníh zafouká komunikace a obydlí. Pak může nastat 

situace, že cesty nejsou okamžitě protaženy, lidé se dostávají těžko do práce, vázne zásobování. 

Nebezpečí hrozí i prolomením střech domů pod tíhou sněhu. Hrozí i polomy, kdy se pod tíhou sněhu 

lámou stromy a ohrožují občany v lese i v autech na komunikacích. 

 

Velké požáry 
Místo ohrožení 

 v zástavbě, ve výrobních zařízeních, kdy je nebezpečí ovlivněno druhy a zpracováním 

skladovaných látek.  

 všechna zalesněná území v katastru města, zejména v období suchých letních měsíců 



Ohrožení obyvatelstva 

 pouze v bezprostřední blízkosti požáru, možnost výbuchu, zakouření, zplodiny vznikající hořením, 

případný únik nebezpečných látek 

 

Havárie nákladních automobilů s únikem nebezpečných látek  
Místa ohrožení 

 komunikace 286/II 

Ohrožení obyvatel 

 v bezprostřední blízkosti havárie, při úniku nebezpečných látek ve směru větru 

 

Možná, že by se našlo dalších několik nebezpečných situací, které by mohly obec a její obyvatele 

ohrozit, ale pro svoji malou pravděpodobnost výskytu nejsou zde uvedeny. Při krizových situacích je 

třeba dbát pokynů složek IZS a Obecního úřadu. 

 

Na koho se obracet v případě krizových situací  
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. 

 

Hasičský záchranný sbor (HZS) 150 

 operační důstojník Liberec (KOPIS) 950 471 100 

Policie ČR 158 

 operační důstojník Liberec 974 474 103 

Zdravotnická záchranná služba 155 

 rychlá zdravotnická pomoc 606 651 124 

Krizový štáb obce 

 starosta 724 180 468 

 

Důležité upozornění 
Při vašem volání z mobilního telefonu se může stát, že se vám ozvou složky IZS z Hradce Králové, 

Liberce či odjinud. Zachovejte klid, váš hovor bude buď přesměrován do Semil nebo se vaše informace 

dostane do Semil po linkách či rádiem IZS. 

 

Po zaznění varovného signálu sirény nebo vyrozumění jiným způsobem, nalaďte radiovou stanici Radio 

Contakt Liberec na FM 101,4 nebo veřejnoprávní televizi či rozhlas, kde se dozvíte informace o vzniklé 

situaci. Případně uposlechněte příslušné odpovědné osoby při přímém varování  v místě vašeho bydliště 

či zaměstnání. 


