Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POMOCI
Příloha
Počet listů:
Označte křížkem x
1. Požadavek na hromadnou přepravu evakuovaných:
Kraj:
Obec:
Adresa (popis místa odkud):
Kam:
vzdálenost v km:
Přibližný počet osob:
z toho se sníženou pohyblivostí:
Speciální požadavky na přepravu (např. ležících) – počet:
Potřeba lékaře:
ne
ano
Navrhovaný způsob evakuace:
autobusy
vlak
lodě
Kontaktní osoba:
spojení:
2. Požadavek na evakuaci osob do sousedního kraje (uvést obce), státu:
Předpokládaný počet evakuovaných osob……………….…………
3. Požadavky nouzového přežití pro evakuované osoby:
Místo pobytu evakuovaných osob:
Počet osob, pro které je požadováno zabezpečení:
Požadavek na nouzové ubytování:
ne
ano – počet:
Požadavek na nouzové stravování:
ne
ano – počet:
Požadavek zásobování pitnou vodou:
ne
ano – počet:
Chybějící základní potřeby:
hygienické potřeby – druh/počet:
přikrývky – počet:
ošacení – druh/počet:
jiné požadavky
Kontaktní osoba:
spojení:
4. Požadavek na jinou pomoc (technická pomoc, zvláštní síly apod.)
Požadovaná komodita nebo služba:
…………………………………………………………………………………………………..
Místo určení:
Požadovaný termín:

Kontaktní osoba:

spojení:

letecky

5. Místo předání a převzetí humanitární pomoci (upřesnění):
……………………………………..…………………………………………………………….

6. Styčné osoby krizového štábu:
Jméno………………………..…………… tel. číslo:…………….………......
Jméno…………………………..………… tel. číslo:…………….……......

město Valtice
(název orgánu krizového řízení)
E. číslo:

Výše uvedená osoba je oprávněna
ke vstupu na pracoviště krizového
► štábu města Valtice
ORP Břeclav
► využívat vozidel krizového štábu dle
upřesnění předsedy KŠ

PRŮKAZ ČLENA
KRIZOVÉHO ŠTÁBU

Valtice dne

(titul, jméno a příjmení)
(organizační zařazení)
Platné jen se služebním průkazem,
průkazem zaměstnance nebo,
občanským průkazem

(razítko a podpis předsedy
krizového štábu)

Poznámka:
Pro technický a obslužný personál krizového štábu jsou připraveny přenositelné doklady.

město Valtice
(název orgánu krizového řízení)
E. číslo:

001

Výše uvedená osoba je oprávněna
ke vstupu na pracoviště krizového
► štábu
ORP Břeclav
► využívat vozidel krizového štábu dle
upřesnění předsedy

PRŮKAZ
POMOCNÉHO PERSONÁLU
KRIZOVÉHO ŠTÁBU

Valtice dne

Průkaz je přenositelný
(razítko a podpis předesedy
krizového štábu)

