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Obec Vintířov 
Starosta obce 
Marek Choc 
Vintířov 62 
357 44 Vintířov 
 
 
 
 
Výpis z analýzy vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro obec Vintířov 
Vyřizuje: kpt. Ing. Drahoslava Hnízdová tel.: 950 370 293, e-mail drahoslava.hnizdova@kvk.izscr.cz 
 
 
Vážený pane starosto, 
 
na základě Vaší žádosti provedl Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje analýzu ohrožení 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 4a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon). Výsledky analýzy jsou uvedeny v přílohách tohoto dopisu. 
 
Analýzy byla provedena na rizika dle: 

1. zákona č. 239/2000 Sb., (zákon o IZS) – úniky nebezpečných látek, ochranné pásmo 
chovů – 3 km, 

2. zákona č. 224/2015 Sb., (zákon o prevenci závažných havárií) – zóny havarijního 
plánování, 

3. zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) – zóny zvláštních povodní při protržení vodního 
díla, zóny přirozených povodní, 

4. zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon) – krizové situace definované v Přehledu 
možných zdrojů rizik a analýze ohrožení na území Karlovarského kraje. 

 
S případnými dotazy se prosím obracejte na výše uvedený kontakt. 
 
 
                  plk. Ing. Miroslav Lukeš 
                vedoucí oddělení OOB a KŘ 
 
 
Přílohy: 

1. Přehled rizik ohrožující obec Vintířov 
2. Mapa ohrožení obce Vintířov. 
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       Příloha č. 1 – přehled rizik ohrožující obec Vintířov 
 

1. dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o IZS) je obec Vintířov ohrožena: 
 
Název Riziko 
 

Obec Vintířov 
 
Bez ohrožení 

 
2. dle zákona č. 224/2015., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci 
závažných havárií), se obec Vintířov: 
 
Název Riziko 

 
Obec Vintířov 

 
Nachází v zóně havarijního plánování SUAS 
právní nástupce, a.s. 

 
3. dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vodní zákon“), je obec Vintířov ohrožena: 
 

Název Riziko 
 

Obec Vintířov 
 
Ohrožena přirozenou povodní Chodovského 
potoka. 

 
4. dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) ve znění pozdějších předpisů může být obec Vintířov ohrožena následky krizové 
situace: 
 

Název Riziko 
 
 

Obec Vintířov 

Přívalová povodeň, dlouhodobé sucho, 
extrémní vítr, narušení dodávek 
elektrické energie velkého rozsahu. 
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