Evakuační lístky
I. Pro vlastní potřebu

Evakuační zóna (označení):
Evakuační středisko (označení):
Přijímací středisko (umístění):
Příjmové území:
Cílové místo přemístění školky, školy, nemocnice (příjmová obec):
Příjmová území přemístění pracovišť členů rodiny:
Důležitá telefonní čísla:
Poznámka: Potřebné informace Vám na vyžádání poskytne příslušný obecní (městský) úřad. Pokyny
k vyplnění jsou uvedeny na zadní straně lístku.

II. Zpráva pro evakuační orgány
PŘI OPUŠTĚNÍ DOMU NEBO BYTU UMISTĚTE VIDITELNĚ
NA DVEŘÍCH VAŠEHO OBYDLÍ
Adresa městského úřadu
Adresa osoby
Příjmení, jméno, titul
společně se mnou evakuovaných
členů domácnosti
Odjeli jsme dne

v

hodin

Budeme se zdržovat na adrese:
V obydlí již nezůstala žádná osoba.

Podpis:

Na tento lístek si zaznamenejte údaje, které můžete potřebovat pro případ vyhlášení evakuace.

Při vyplňování doporučujeme postupovat takto:





údaje vyplňujte tužkou pro případ opravy a změny,
zaznamenejte si příjmovou evakuační obec, kterou jste zjistil od městského úřadu,
případně i cestu (trasu), po které se do ní dostanete,
pokud máte děti navštěvující školu, nebo své blízké s pracovištěm mimo bydliště,
poznamenejte si údaje, které Vám usnadní shromáždění rodiny po evakuaci, zejména
místa jejich evakuace,
dále si poznamenejte ta telefonní čísla, která pokládáte pro Vás pro případ evakuace
za důležitá.

V případě, že budete volit evakuaci s použitím vlastního dopravního prostředku a Vašim cílem
bude jiná obec než určená, vyplňte údaje tiskopisu B. Tuto část v případě evakuace oddělte
a ponechejte při odchodu na dveřích bytu či domu. Tím dáte najevo, že jste v bezpečí pro
orgány provádějící kontrolu úplnosti evakuace.
Poučení: Máte-li čas, před opuštěním bydliště vypněte hlavní vypínač elektrické energie,
zavřete vodu a plyn a odpojte anténní svody. Řádně uzavřete a uzamkněte svůj majetek
a vylepte tento lístek na viditelné místo vstupních dveří. Na základě vypsání a vylepení tohoto
lístku nebudete vyhledáván ve svém bydlišti a ulehčíte práci záchranným jednotkám.
Při příjezdu do cílového místa přemístění (do příjmové obce) se obraťte pro další informace
na pracovníky přijímacího střediska nebo samosprávy obce.

III. Zpráva pro evakuační orgány
PŘI OPUŠTĚNÍ DOMU VYPLNĚNÝ LÍSTEK UMÍSTĚTE VIDITELNĚ
NA DVEŘÍCH VAŠEHO DOMU.
UVOLNĚTE PŘÍSTUP K VAŠIM HOSPODÁŘSKÝM ZVÍŘATŮM!
Adresa městského úřadu

Majitel:
Adresa (umístění zvířat):
Druh hospodářských zvířat

Umístění krmiv:

Počet

Nákres

Umístění

IV. Pro městský úřad
Adresa městského úřadu:
Příjmení, jméno, titul

Adresa osoby (rodiny):
V případě evakuace využiji:

a) prostředku hromadné dopravy *)
b) vlastního vozidla *)

Nemám - mám*) možnost vlastního přechodného náhradního ubytování.
Počet zdravotně postižených členů rodiny, kteří jsou neschopní schůze:
Pro mne, nebo jiného zdravotně postiženého člena rodiny, při evakuaci potřebuji zajistit následující
pomoc:

Telefon / mobil / fax:
Doplňující údaje:

Poučení: Tuto část prosím odevzdejte vyplněnou Vašemu městskému úřadu. Lístek bude použit k přípravě
evakuace a k organizaci pomoci osobám, které se pro tělesné postižení neobejdou bez pomoci.
*)

nehodící se škrtněte

