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obec sadová
Od:
Datum:

Komu:

Předmět:

Dobrý den,

odpovídáme na Váši žádost o informacích podle zákona č.106lL99 Sb, zákona o svobodném
přístupu k informacím.
Odpovědi na body:
1/ Ne
2/ Ne
3/ Ne
4/ Ne
5l Ne

6/Zasíláme odkaz, kde je možno požadovanéinformace získat (https:l/www.voppovodnovy portal.czl p ovodnovy-planl sadov a-3 7 7 )
7/ Protípovodňové čidlo na bezejmenném toku pod sílnicíl/35,veřejný rozhlas.
8/ Obec s rozšířenou působností-Hradec Králové
9/ Máme tři kamery na dětská a sportovní hřiště a jednu kameru na sílnice Mžany-Sadová,
t0/ 2012 povodeň- přeteklo koupaliště a zaplavílo to část louky na "Troubách"
S pozdravem

Tímto si dovoluji podat žádost o informace pod le
přístupu k informacím.

zá

kona č. t06/t999 Sb,

zá

kon o svobod ném

-Vážený pane

starosto,
měla bych na Vás velkou prosbu. Potřebovala bych zjistit několik informací, které jsou důležitépro
přípravu a zpracování mého studijního projektu "analýzy místníchrizík na územíobee Sadová".
Potřebovala bych pro své studijní účely,zodpovědět několik nížepoložených otázek:

obecníúřad popř. přidružená "pila" s nebezpečnými látkami? Pokud ano, s jakými?
Skladujete na,obecním úřadě popř. v jeho bezprostředním okolí nebezpečnélátky {např. Co2,

1) Pracuje
2)

14.I2.2020
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nafta, benzín apod.?) V jakém množství?
3) Jakým způsobem jsou nebezpečnélátky označovány a skladovány? Je označen vstup do prostoru
s nebezpečnými látkami piktogramem "zákaz vstupu nepovoleným osobám" popř. jinak?
4) Kdy, naposledy proběhla kontrola nebezpečných látek a jejich revize? Jak často a na základě čeho
ji provádíte a kým?
5) Jakou bezpečnostnídokumentaci máte k nebezpečným látkám zpracovanou (př. bezpečnostní
listy apod.) Prosím o konkrétnídruhydokumentace, popř. poskytnutí možnosti nahlédnutí?
6) Máte zpracovanou krizovou dokumentaci pro případ vzniku mimořádné události popř. vyhlášení
jednoho z krízových stavů? Pokud ano, jakou? (Krizový plán, povodňový plán apod.). Prosím o
zaslání scanu povodňového plánu obce Sadová.
7)Jakým způsobem je obecní úřad chráněn před nenadálými haváriemi např. povodeň, záplava,
požár, výbuch, útok neznámého pachatele, únik nebezpečnélátky do ovzduší popř. půdy, vodních
toků a další?
8) Máte uzavřenou nějakou veřejnoprávnísmlouvu (např. spolupráce s obecní policí "přidružených
obcí" a jiné)?
9) Používá obec kamerový systém pro hlídánívnitřníbezpečnosti a veřejného pořádku?
10) Stala se v posledních 100 letech nějaká havárie či mimořádná událost vyžadujícízásah slgžek
integrovaného záchranného systému? (např. povodeň nebo záplava)
Děkuji Vám předem za odpovědí. Budu zodpovězení výše uvedených otázek vnímat jako striktně
důvěrné a použijije pouze ke studíjnímúčelům.
Omlouvám se za způsobenékomplikace.
Pokud to bude možné,prosím o odpověd'nejpozdějí do 77.t2.2020.
S pozdravem

14.12.2020

