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1 Východiska zpracování
Specifikace „zpracování řešení požadavků civilní ochrany“ je provedena zákonem č.
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Zpracování těchto požadavků je řešeno
formou samostatné přílohy civilní ochrany.
Ministerstvo vnitra, s odvoláním na zákon č. 239/2000 Sb., vydalo vyhlášku
č.380/2002 Sb. ze dne 9. 8. 2002 „k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva“ a
specifikovalo v části šesté „požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování
a stavebně technické požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně
technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní
ochrany“. Tato samostatná příloha civilní ochrany obsahuje požadavky podle § 20 vyhlášky
č.380/2002 Sb. a některé další požadavky.

1. ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní;
2. zóny havarijního plánování;
3. ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události;
4. evakuace obyvatelstva a jeho ubytování;
5. skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci;
6. zdravotnické zabezpečení obyvatelstva;
7. vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavé území a zastavitelné plochy;
8. Plochy likvidační a obnovovací práce – pro přechodné sklady stavebního materiálu;
9. nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií;
10. záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminací vzniklých při mimořádné události;
11. zřízení humanitární základny;
12. požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů;
13. ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území.

2 Návrh ploch pro potřeby CO
Předkládaný návrh respektuje požadavky výše citované vyhlášky č.380/2002 Sb.
Členění návrhu odpovídá § 20 a § 21 vyhlášky č. 380/2002 Sb.
2.1

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

V zájmovém území obce Boreč ani v jejím povodí není žádná významnější vodní
nádrž, která by při případném protržení hráze mohla povodňovou vlnou částečně ohrozit
obec, a proto nevzniká potřeba plánování havarijních důsledků.
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V územním obvodu obce není vyhlášeno záplavové území vodoteče. V rámci prací
na návrhu řešení bylo vyhodnoceno území z hlediska možnosti vzniku přívalových dešťových
vod. Nově navrhované plochy pro obytnou výstavbu i stávající zástavba se navrhuje chránit
preventivními opatřeními (průlehy, retenční nádrže, poldr atp.)
2.2

Zóny havarijního plánování
V případě obce Boreč se zóny havarijního plánování neřeší.

2.3

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Obec nemá zpracován „Seznam protiradiačních úkrytů budovaných svépomocí za
branné povinnosti státu“. Pasportizované úkryty mohly plnit, v případě ohrožení obyvatelstva,
po případných úpravách i jiné funkce než pouze funkci protiradiační ochrany. Seznamy dříve
zpracované byly předány na bývalý okresní úřad a nejsou použitelné.
V současné době lze úkryt trvale bydlícího obyvatelstva zabezpečit domovními
sklepy. Kapacitnější úkryty, které mohou sloužit i návštěvníkům a zaměstnancům občanské
vybavenosti, jsou situovány v budovách, sklepy v obecním úřadě. Jedná se objekt, ve kterém
jsou přiměřené kapacity pro ukrytí zaměstnanců i návštěvníků.
V rámci územního plánu dle současných požadavků (znalostí), není nutno vyčleňovat
žádné plochy pro budování nových úkrytů CO.
2.4

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Jako vhodná se navrhují:



obecní úřad v Borči;



objekt pohostinství v Borči;



budova hasičské zbrojnice v Žebicích.

Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem uvedených zařízení by se ubytování
občanů Borče při evakuaci muselo řešit mimo území obce za pomoci obecního úřadu
v Skalsku, případně Mladé Boleslavi.
2.5

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Jako vhodné místo je navržen objekt budovy hasičské zbrojnice. Možné je také
využití kapličky na návsi v Borči, či bývalého obchodu v Žebicích.
2.6

Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva

V obci není žádné trvalé zdravotnické zařízení. Zdravotnické zabezpečení
obyvatelstva je nutno řešit prostřednictvím zdravotnických zařízení v Mladé Boleslavi.
Pro třídění zraněných osob v případě krizové události a dále dočasné nezbytné
prostory pro čekání na následné odborné ošetření lze zajistit v objektu obecního úřadu,
respektive pohostinství.
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2.7

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území a
zastavitelné plochy

Na území obce se nenacházejí objekty s oprávněním skladovat nebezpečné látky.
Pro přechodné uložení menšího množství nebezpečných látek lze silážní jámu v severním
cípu obce.
2.8

Plochy likvidační a obnovovací práce – pro přechodné sklady stavebního
materiálu
V řešeném území jsou pro tyto účely přechodně využitelné plochy zemědělských

areálů.
2.9

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Obec Boreč je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu. Při rozsáhlejším
znehodnocení vodních zdrojů vodovodu by bylo možné zajistit náhradní zásobování ze
zdrojů na území obce, cisternami a balenou vodou.
Pro zásobování elektrickou energií není v obci náhradní zdroj. Nouzové zásobování
elektrickou energií by muselo být řešeno ve spolupráci s okolními obcemi a Mladou
Boleslaví.
2.10

Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro
odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při
mimořádné události
Pro tyto účely bude využita zpevněná plocha silážní jámy v severní části řešeného

území.
2.11

Zřízení humanitární základny

Pokud vznikne potřeba zřízení humanitární základny, bude tato umístěna v objektu
hasičské zbrojnice v Žebicích a kapličky
2.12

Požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů

V sídle Boreč je situována vodní nádrž vhodná k odběru požární vody. Na trase
vodovodu jsou v souladu s ČSN osazeny požární hydranty.
2.13

Požadavky ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Na území obce se nevyskytují sklady nebezpečných látek. Územní plán zřizování
takových skladů nepřipouští.
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3 Závěr
K potřebám civilní ochrany (CO), posuzovaným v rámci zpracování územního plánu
obce, je možné konstatovat následující:
1. Pro potřeby CO není nutno v rámci návrhu územního plánu obce vyčleňovat další
speciální plochy s jednoúčelovým využitím.
2. Plochy či místa, zmiňované v tomto separátu v souvislosti s potenciálními potřebami CO
(kapitola 2, body 3, 4, 5, 6, 7), mohou v plném rozsahu plnit funkce, pro které jsou
v územním plánu obce určeny (bydlení, výroba, občanská vybavenost, atd.).
3. Případné využití míst a objektů pro potřeby CO, které nejsou ve vlastnictví státu, se
z hlediska majetkoprávního řídí speciálními zákony (zákon č. 239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách apod.).
4. V grafické části jsou vyznačeny lokality uvedené v kap. 2.1 až 2.12 a označeny číslicemi
1 až 12.
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