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1. Úvod
Návrh územního plánu města Loket je odevzdán v červnu 2005. Celkově se navrhuje v
územním plánu zvýšení počtu obyvatel ze cca 3200 na cca 3400 - 3500 k návrhovému
horizontu roku 2015, a to převážně v rodinných domech. Rozvoj ostatních funkcí je mírný,
větší důraz je kladen na rekreaci a cestovní ruch.

2. Zóny havarijního plánování
Město Loket se nenachází v zóně havarijního plánování z hlediska možné průmyslové
havárie nebezpečných látek, podle zákona řešící tuto problematiku. Část města je však
ohrožena účinky Q100 a případnými účinky při protržení vodních nádrží Jesenice a
Horka, které svými účinky převyšují záplavová území stoleté vody na řece Ohři.

3. Povodňový plán
K opatřením civilní ochrany obyvatelstva je zpracován povodňový plán řešící opatření při
vzniku Q 100 , který je nutno vzít v úvahu při případné realizaci výstavby nebo při zásahu do
stávajících protipovodňových opatření. Na možné ohrožení města mimořádnou záplavou při
rozrušení a následnému protržení vodních nádrží JESENICE a HORKA jsou zpracovány
plány opatření řešící tuto problematiku.
Záchranné a prvořadé likvidační práce jak u Q100 tak při rozrušení vodního díla by byly
řešeny obdobným způsobem.
Doplňující informace a parametry související s účinky při rozrušení vodního díla :
JESENICE - obsah nádrže 59,58 milionů m3
vzdálenost od vodní nádrže je 34,6 km
čas příchodu čela průlomové vlny je 73 minut
HORKA
- obsah nádrže 21,5 milionů m3
vzdálenost od vodní nádrže je 35,5 km k mostu
čas příchodu čela průlomové vlny je 74 minut
Při ohrožení území účinky Q 100 nebo při vzniku mimořádné záplavy protržením vodního
díla jsou ohroženi obyvatelé ze sídlišť, ulice Sportovní a Mírová. Z důležitých objektů je to
železniční stanice, včetně kolejiště a objekt PROMT a.s. – závod 03.
Příloha č.1 - grafický zákres rozlivu Q 100
Příloha č.2 - grafický zákres rozlivu účinků VD JESENICE a HORKA
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4. Ukrytí obyvatelstva města Loket
Na území města je plánováno vybudovat 38 úkrytů typu PRÚ BS s kapacitou cca 4 750
ukrývaných. Stávající plán ukrytí je nutno upřesnit s případným výhledem a s dodržením
doběhových vzdáleností. Ukrytí je řešeno jak pro obyvatelstvo tak pro žactvo a zaměstnance
provozoven. V případě plánované výstavby je třeba řešit v rámci stavebních řízení možnosti
výstavby sklepních prostor zapuštěných minimálně 1,7 m pod úroveň terénu, a tím
minimalizovat úpravy k vybudování PRÚ BS.
Hlavním způsobem pro ochranu obyvatelstva před možnými účinky živelních pohrom
(rozsáhlých záplav – povodní a účinků úniku nebezpečných škodlivin) je vyvedení
ohrožených osob podle plánovaného přesunu, a to v případě, že je dostatečný čas k provedení
této činnosti.

5. Ohrožení obyvatelstva z hlediska možné technologické havárie s únikem
nebezpečné látky
Území řešené územním plánem je ohroženo možným únikem nebezpečné látky - Amoniaku
NH 3 a to z objektu PROMT a.s. Moravsko-slezské drůbežářské závody – Opava, závod 03
Loket. V objektu je skladováno 6 tun NH 3 používaného k chladírenské činnosti. Ohrožení
osob spojené s únikem nebezpečné látky je lokálního charakteru objektu a týká se přilehlé
bytové zástavby.
Na základě analýzy byl organizací v srpnu 1997 zpracován Havarijní plán, který je v jednom
vyhotovení k dispozici na MěÚ Loket.Varování osazenstva objektu a přilehlé zástavby je
zajištěno závodní sirénou a zpracovaným plánem vyrozumění.

6. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
V rámci města je počítáno s částečnou evakuací osob (vyvedení z ohroženého prostoru) před
účinky zátopy nebo při úniku nebezpečné látky mimo ohrožená místa. Ubytování
evakuovaných osob je řešeno v rámci města s využitím ubytovacích zařízení:
4 hotely
8 penzionů
ZŠ, Střední škola
do rodin
Pro evakuované osoby je městem možno zabezpečit nouzové stravování
zařízeních a případně i s využitím školní jídelny.

v hotelových
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7. Skladování materiálu civilní ochrany (PIO, technické prostředky) a
humanitární pomoci
Skladování tohoto materiálu je v rámci Karlovarského kraje zajištěno centrálně v Karlových
Varech. Ve městě je plánováno vytvoření výdejních středisek, a to ve Střední škole, ZŠ a
v mateřské školce.

8. Záchranné a prvořadé likvidační práce pro odstranění nebo snížení účinků
při vzniku mimořádných událostí
Prostředkem pro informování obyvatelstva před vznikem mimořádné události nebo po
bezprostředním vzniku je jeho varování. K tomuto účelu jsou na území města umístněny 3
elektrické sirény, které jsou ovládány z centrálního operačního střediska HZS Praha,
operačního střediska HZS Karlovy Vary, operačního střediska HZS Sokolov a v případě
potřeby i místně.
Stávající sirény a jejich rozmístnění dostatečně pokrývají svým signálem území města.
Prozatím není nutno plánovat jejich rozšíření. V budoucnu by bylo vhodné jejich obměna za
sirény elektronické s možností slovního doprovodu. V případě nové obytné výstavby v
odlehlejších lokalitách je třeba řešit případné rozšíření pokrytí varovnými signály.
Příloha č.3 - Grafický přehled rozmístnění sirén s ozvučením.
K zabezpečení nasazených sil IZS je možno pro tyto síly zajistit náhradní stravování i
případné nouzové ubytování v zařízeních na území města.
Z hlediska požárního zabezpečení je ve městě Loket vytvořena dobrovolná jednotka SDH o
síle cca 24 osob s technickým vybavením - 1 požární cisterna a 1 přepravní vozidlo.
Území města je dostatečně pokryto hydrantovým rozvodem a v případě zvýšené potřeby
hasební vody je možno čerpat vodu z řeky Ohře, nádrží (rybníčků) ve Dvorech, Nadlesí a z
potoka Stoka.

9. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou – vymezení ploch
Jako hlavní zdroje nouzového zásobování pitnou vodou je využití cisteren do vytipovaných
lokalit na území města.Vytipovány jsou tyto lokality:
• sídliště ulice Sportovní u parkoviště
• sídliště ulice Sportovní u hřiště
• sídliště ulice Mírová
• čtvrť RD Na Vyhlídce
• střed města Loket
• ulice Revoluční ve směru do Údolí
Pro nouzové zásobování by měla velký význam realizace záměru propojení vodovodních
systémů Loket – Horní Slavkov.
Příloha č. 4 – Grafický přehled rozmístnění cisteren s pitnou vodou
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10.

Nouzové zásobování elektrickou energií

Město nemá k dispozici žádné náhradní zdroje elektrické energie a vzhledem k tomu, že se
jedná o oblast, která je z okruhována energetickou sít,í dá se předpokládat rychlá obnova
dodávky elektrického proudu.
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