
Obec Hroubovice má k 1.1.2019 353 trvale hlášených občanů. 
 

Obec má zřízen krizový štáb. V případě potřeby by funkci krizového štábu obce také 

plnilo obecní zastupitelstvo v počtu členů 6 a případně členové SDH Hroubovice. 
 

Marcel Samek Hroubovice 77 774 807 770 

Ing. Jaroslav Rybenský Hroubovice 81 602 650 773 

Petr Charouz Hroubovice 89 724 125 350 

Jiří Sotona Hroubovice 1 723 331 563 

Šárka Dvořáková Hroubovice 56 776 727 731 

Aleš Giesler Hroubovice 90 774 708 637 

Jan Blaha JSDH 738 831 129 

 

Informační systém, komunikační prostředky a pomůcky k řešení krizové situace: 
 

obec použije obecní rozhlas, mobilní telefony, mail, webové stránky obce 

hroubovice.cz 
 

Na webu obce je umístěn odkaz na Záchranný kruh, dále je umístěn informační banner a 

odkaz Dokumenty – Dokumenty obecního úřadu – Krizové řízení, kde je metodika pro 

veřejnost, jak postupovat při mimořádné události. 

Varování a informování osob nacházejících se na území obce: 
 

Obecní rozhlas, SMS 

 

Evakuace a nouzové přežití obyvatelstva: 
 

pro případ nutnosti bude prostor soustředění i jako přijímací středisko sloužit budova Obecní 

úřad na adrese Hroubovice 51. Tato budova bude sloužit k zajištění nouzového přežití. Pro 

nouzové ubytování je tím zajištěna kapacita pro cca 150 osob. Taktéž pro nouzové stravování 

je v těchto prostorách možnost přípravy 150 porcí/den. K zásobování pitnou vodou slouží 

místní vodovod. V případě nutnosti by byly rozmístěny cisterny s pitnou vodou VaK 

Chrudim, případně balená voda. Co se týká zásobování potravinami je obchod v okolních 

městech Skuteč, Chrast a Luže, nejbližším městem je Luže a Chrast (cca 6 km). 

Přechodné změny pobytu: 
 

obec obdržela heslo do webové aplikace na evidenci přechodných pobytů při vyhlášení 

krizového stavu. Funkčnost hesla byla ověřena. Veškeré dokumenty jsou uloženy v listinné 

podobě v krizové dokumentaci, tak v elektronické podobě. 

http://www.obecseletice.cz/


Veřejný pořádek: 
 

veřejný pořádek v případě mimořádné nebo krizové události bude zajištěn ve spolupráci 

s Policií ČR, obvodní oddělení Skuteč. 
 

Úkoly stanovené krizovým plánem ORP Chrudim: 
 

obecné informace jsou poskytovány prostřednictvím webu obce, úřední desky, obecního 

rozhlasu, na zasedáních zastupitelstva obce. Tímto způsobem jsou informovány i fyzické a 

právnické osoby působící na území obce. 

Podklady, rozpočet: 
 

na přípravu a řešení krizových situací je v rozpočtu obce vyčleněna částka 200.000,-Kč. Obec 

využívá podkladových map v listinné i elektronické podobě. 

 

 
Marcel Samek – starosta obce 


