Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
tel: 376 540 111, fax: 376 540 112, e-mail: podatelna@mususice.cz
IČO: 00256129, DIČ: CZ 00256129, kód obce: 15960

Horažďovice
Klatovy

Údaje o správním obvodě ORP Sušice:
 obce typu II: 2 (Sušice, Kašperské Hory)
 počet obcí: 30 (šestý nejvyšší v PK)
 rozloha: 78 056 ha (třetí největší v PK)
 počet obyvatel: cca 23 880 (sedmý nejvyšší v PK)
 počet obyvatel v Sušici: cca 10 965 (46% počtů ORP)
 počet obcí nad 1000 obyvatel: 4
 počet obyvatel v obcích nad 1000 obyvatel: 15 234 (64%)

.

Strakonice

Krizové orgány ORP Sušice:
 Bezpečnostní rada: 7 členů

 Krizový štáb: 26 členů (8 odborných skupin)
 referent KŘ a CO – skupina KŘ (při vyhlášení SOS a VS 7 osob)
 Povodňová komise ORP: 17 členů
 Povodňová komise města: 23 členů
 16 dalších Odborných pracovních skupin
(evakuace, humanitární pomoc, nouzové zásobování vodou, ukrytí,
odvody branců, hospodářská opatření pro krizové stavy, hospodářská
mobilizace, náhradní péče o děti, výdej masek, zabezpečení AČR
věcnými prostředky, povolání záloh, dobrovolná pomoc, nákaza zvířat,
ropná nouze, dekontaminace, povolání záloh)

41 km

Vimperk

SRN

26 km

ORP:
 povodně na řece Otavě (Rejštejn, Dlouhá Ves,
Sušice, Dobršín, Rabí a Žichovice), Vydře
(Modrava), Ostružné (Velhartice, Kolinec a
Hrádek) a Nezdickém potoku (Dražovice)
(100 – 1000 obyvatel)
Město Sušice:
 ZS Sušice – 985 kg čpavku (100 obyvatel)
 PAP Sušice – chemikálie (100 obyvatel)
 Technoplyn – zásoby plynu (100 obyvatel)
 Proagro – silo (100 obyvatel)

Obec Srní:
 hotel Srní – propan butan – (100 obyvatel)

.
ORP:
Lesní porost Šumavy:
 požáry (100 – 1000 obyvatel)

Další rizika na území ORP:
 sněhové kalamity
 vichřice
 klíšťová encefalitida
 nákazy zvířat a ptactva
 události v dopravě

vojenského a nevojenského charakteru
- plošný nedostatek energií (elektrická energie, plyn, teplo) – využívání
a vyžadování náhradních zdrojů
- plošný nedostatek potravin – regulovaný příděl
- ropná nouze – regulovaný příděl
- migrace obyvatelstva – uprchlické tábory, osobní a věcná pomoc
- narušení bezpečnosti a pořádku – omezení práv a svobod
- ohrožení bojovou činností – ukrytí obyvatelstva, evakuace
- ohrožení bojovými chemickými látkami – výdej masek

pro řešení MU a krizových stavů

Složky IZS
HZS – JPO I
1 stanice (Sušice)
Policie ČR
3 stanice (Sušice, K.Hory, Kolinec)
Rychlá lékařská pomoc
2 osádky (Sušice)
1 osádka (Modrava)
SDHO
JPO II – 3 jednotky
JPO III – 7 jednotek
JPO V – 42 jednotek
JPO VI – 1 jednotka
Celkem cca. 570 hasičů.

Ostatní zařízení a složky
Evakuační středisko (Sušice)
Středisko humanitární pomoci (Sušice)
Středisko pro výdej masek (Sušice, Žihobce,Žichovice)
Středisko ČČK (Sušice)
Oblastní charita (Sušice)

