4.2.4.F. HLAVNÍ ÚKOLY ODBORNÉ SKUPINY PRO ZABEZPEČENÍ
DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Činnost
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shromažďovat a evidovat údaje o počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních
prostředcích ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob,
zajistit dopravní prostředky pro rozvoz humanitární pomoci, převoz evakuovaných osob, pro
zabezpečení nouzového zásobování,
zabezpečovat náhradní přepravu osob, zvířat, nákladu,
mít přehled o dopravní situaci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností , označování
neprůjezdných úseků silnic, stanovování objížděk,
vyčleňovat přístupové cesty ke krizové situaci, zabezpečovat jejich průjezdnost,
vyčleňovat cesty k provedení evakuace osob z místa krizové sïtuace,
shromažďovat hlášení o neprůjezdnosti silnic,
řešit úkoly vztahující se k bezpečnosti silničního provozu v ohrožených oblastech ve spolupráci
s Policií ČR,
zabezpečit předání informace o dopravní situaci ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností, (obcím),
zajistit náhradní hromadnou dopravu,
organizačně se podílet na zpracování válečných jízdních řádů,
řídit a koordinovat činnost obcí ve své působnosti,
vykonávat další činnosti podle pokynů starosty,
zajišťovat hlášení o neprůjezdnosti silnic a železnic, aktuálních stavech obnovy, silniční a
železniční sítě,
organizovat náhradní dopravu,
organizačně se podílet na zpracování válečných jízdních řádů,
řídit a koordinovat činnost obcí ve své působnosti,
podílet se na zajištění obnovy silniční a železniční sítě, mostů,
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zajistit výpomoc při obnově silniční a železniční sítě, mostů cestou AČR,
zajistit těžkou mechanizaci pro obnovu,
využívat nabídek fyzických osob, společností a podniků na pomoc k obnově,
v součinnosti s AČR vést přehled o stálých zařízeních k ničení,
mít přehled o možnostech výpomoci při řešení krizové situace,
řídit a koordinovat činnost obcí ve své působnosti,
neprodleně informovat starostu o vzniku kalamitní situace nad rámec jedné obce,
vyčleňovat priority v zabezpečení průjezdnosti silnic I. a II. třídy,
vykonávat další činnosti podle pokynů starosty,
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