Evakuace
Evakuační místa a místa soustředění
Hlavním evakuačním místem Města Rotava je Sportovní hala, s dostatečným zázemím
pro poskytnutí ubytování až 42 lidem. Umístění objektu na sídlišti v Horní Rotavě
umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí věcné pomoci. V místě se nachází
prodejna potravin Albert – dodání pití, potravin.
Místa soustředění
1.
Hala – sídliště 684

2.
3.

Dolní Rotava - Růžové údolí, ústí
toku Bystřina
Dolní Rotava – ROTAS, a.s. pravý břeh za mostem

Evakuační centrum
Správce Pavel Troják - 608 201 743
Kapacita 42 lůžek včetně přikrývek
Evakuace přes Nejdeckou ul. do Horní
Rotavy (variantně přes Šindelovou)
Evakuace přes Nejdeckou ul. do Horní
Rotavy

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového
orgánu města (člen SDH, člen Městské policie). Na každém místě soustředění povede tato
osoba evidenci evakuovaných. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního
centra, který povede centrální evidenci evakuovaných osob. I evidenci osob, které se
samostatně evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)
Evakuační centrum zajišťuje:
Příjem evakuovaných osob
Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování
První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných
zdravotnických zařízení
Informování všech orgánů o průběhu evakuace
Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech
nouzového ubytování a stravování.
Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat
Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevou, rychlým táním sněhu,……..) a v důsledku
nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící
v záplavovém území, aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní podle vlastních
povodňových plánů a povodňového plánu Města Rotava.
Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu Města Rotava, byl v obci
vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti.
Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu Města Rotava, byl v obci
vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení.
Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou povodní na základě
rozhodnutí povodňového orgánu je vyhlášena evakuace v ……… ulice…., domy č.p.….)

Hrozí (blesková povodeň) zanechejte veškeré činnosti opusťte záplavové území.

Objízdné trasy
Při povodni dojde s největší pravděpodobností k zaplavení silnice č. III/21041 a to
v následujících místech:
Ulice Nejdecká – úsek pod mostem 21041-3 - úsek délky cca 300 m podél areálu
Průmyslové bariérové systémy, a.s.
Ulice Nejdecká – úsek pod mostem 21043-1 – úsek délky cca 150 m po toku od
křižovatky u ROTAS a.s. k Horní Rotavě
Dle Studie záplavové území vyplývá, že hloubka zaplavení komunikace při Q100
nepřesáhne 0,5 m . Vzhledem k tomuto rozlivu Q100 bude nutné odklonit běžnou dopravu
mimo toto území. Pro techniku SDH, případně pro traktory a vozidla s brodivostí nad 0,5 m
bude s ohledem na vysoké rychlosti proudění sjízdná omezeně.
V případě nemožnosti provedení evakuace a průjezdu přes most č. 21043-1 u areálu
ROTAS, a.s. povedou objízdné trasy přes Šindelovou po komunikaci III/21044 (přes
Rotavskou myslivnu přímo na sídliště Horní Rotava), případně přes komunikaci II/210
a III/21044 přes Smolnou na sídliště Horní Rotava.
Mimo zimní období bude pravděpodobně možno využít i turistické trasy v lesích mezí Dolní a
Horní Rotavou. V zimním období budou s ohledem na mocnost sněhové pokrývky nesjízdné.
Z výše uvedených důvodů bude v době povodně vhodné maximální měrou ochránit
komunikaci č. III/21041 od většího zaplavení, aby byla průjezdná pro vozidla IZS a
a případnou evakuaci. K většímu zaplavení komunikace může dojít v případě ucpání
mostních profilů a následném vzdutí hladiny nad mostem a rozlití na komunikaci
Je nutné sledovat stav mostních objektů a v případě hromadění spláví toto odstranit
těžkou technikou. V obci není k dispozici technika typu UDS, nebo jiných kolových
bagrů. Pomoc bude vyžádána přes povodňový orgán ORP u KOPIS HZS KK.
K lokálnímu zaplavení cest, případně jejich destrukci může dojít u drobných přítoků z lesních
porostů v povodí. Z tohoto důvodu je prvotně nutné tyto cesty využít jen vhodnou technikou –
LKT, UKT apod. a prověřit jejich sjízdnost i pro další vozidla.
Evakuace hospodářských zvířat
Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu záplavového území musí jejich
majitelé vyvézt mimo rozliv povodně. S ohledem na omezené kapacity města se
doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době
povodně.
Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně),
doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před
povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáver a s tím
spojeného šíření zápachu a infekcí.
Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po
povodni zvířata identifikovat a určit majitele.

