MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE
Divadelní 8, Nový Jičín, PSČ 741 01, tel.: 556 768 280, fax: 556 707 277

v Novém Jičíně dne 11.6.2018

Evakuační plán
Masarykovo nám. Nový Jičín
Možná rizika:
Požár (zařízení stánků, aparatura)
Výbuch (nevybuchlé části pyrotechniky, vybavení stánků)
Napadení osob (násilí ze strany podnapilých osob)
Způsob ohlášení mimořádné situace:
Na linku 158, 150, 112, 156
Způsob vyrozumění a usměrňování obyvatel při evakuaci:
Pomocí zvukové aparatury (bude-li v provozu)
Pomocí ručního megafonu městské policie
Pomocí vozidlového megafonu služebního vozidla městské nebo státní policie
Evakuační zóna: (prostor odkud je potřeba provést evakuaci)
Masarykovo náměstí Nový Jičín
Místo shromažďování: (prostor pro shromažďování evakuovaných osob)
Ul. Gen. Hlaďo a park Žerotínského zámku (po ul. 28. října), ul. Sokolovská
(ulicemi Jungmannova, K Šatlavě, Dobrovského a Žerotínova)
Uzávěra: (označené místo označující ohrožené místo, zákaz vstupu nepovolaných osob)
Podle ohniska události + prostor min. cca 20 m kolem
Směr příjezdu jednotek IZS:
Po ul. 5. května
Kompetence v místě zásahu:
V případě požáru a výbuchu - velitel HZS
V případě napadení osob – velitel opatření MPNJ a po příjezdu Policie ČR.

Úkoly a povinnosti Městské policie Nový Jičín:
1. V případě nahlášení události na 156 informovat efektivně záchranné
složky
2. Neprodleně soustředit k místu evakuace, co nejvíc sil a prostředků
3. Provádět v případě potřeby první pomoc do příjezdu IZS
4. Provést opatření umožňující příjezd záchranných složek k místu události
po ul. 5. května
5. Velitel akce vyzve obyvatele k opuštění evakuační zóny a směřuje
obyvatele na místa shromažďování
6. Velitel akce ve spolupráci s Policií ČR zabezpečí uzávěru okolí pro
zajištění práce IZS
7. Velitel akce průběžně informuje o situaci svého nadřízeného a hlavního
pořadatele
Úkoly a povinnosti pořadatele:
1. Umožnit veliteli akce použít zvukovou aparaturu k informování obyvatel
2. Spolupracovat se strážníky a policisty při evakuaci obyvatel z evakuační
zóny

Mgr. Jiří Klein v.r.
ředitel městské policie

