Čj. 1831/2022 ze dne 18. 5. 2022
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

1. UKRAJINŠTÍ UPRCHLÍCI VE ZDICÍCH
1.1. Kolik procent uprchlíků ubytovaných na ubytovně SaTZM ve Zdicích a sociálním bytě
v Černíně pochází z oblastí Ukrajiny, kde probíhají boje?
1.2. Kolik procent uprchlíků ubytovaných na ubytovně SaTZM ve Zdicích a v sociálním bytě
v Černíně pochází z oblastí Ukrajiny, kde boje neprobíhají?
1.3. Jsou mezi uprchlíky z Ukrajiny ubytovanými na ubytovně SaTZM ve Zdicích a v sociálním bytě
v Černíně nějací státní příslušnými jiných zemí než je Ukrajina? (Pokud ano, uveďte, kolik jich
je z které země.)

2. KRYTY
2.1. Kde se nachází nejbližší protiatomový kryt pro zdické občany? Uveďte město, ulici a číslo
domu, dále kontakt na kontaktní osobu (sklep může být zamčený, někdo od něj musí mít
klíč).
2.2. Kde je informace o nejbližším protiatomovém krytu s jeho přesnou adresou zveřejněna pro
zdické občany? (Mohlo a mělo to být zveřejněno ve Zdickém zpravodaji č. 325, mělo to být
uvedeno i na webu města Zdice, a to tak, aby to občané Zdic snadno a rychle našli.)
2.3. Kolik lidí se do tohoto protiatomového krytu vejde?
2.4. V jakém stavu je tento kryt?
2.5. Je kryt připravený k použití?
2.6. Jaké má případně nedostatky?
2.7. Co děláte pro to, aby byly případné nedostatky odstraněny?
2.8. Kdo je odstraní? Ministerstvo, obec, jiné… (Zde mi jde o to, zdali v případě, že stát nemá
ochotu připravit kryt k použití, to místo něj smí udělat obec?)
2.9. V jakém termínu budou případné nedostatky odstraněny?

Odpověď:
(z důvodu ochrany osobních údajů je odpověď uveřejněna v anonymizované podobě)
Dne 27. 5. 2022 byla žadatelce zaslána následující odpověď:
1. UKRAJINŠTÍ UPRCHLÍCI VE ZDICÍCH
1.1. Kolik procent uprchlíků ubytovaných na ubytovně SaTZM ve Zdicích a sociálním bytě v Černíně
pochází z oblastí Ukrajiny, kde probíhají boje?
NEVÍM
1.2. Kolik procent uprchlíků ubytovaných na ubytovně SaTZM ve Zdicích a v sociálním bytě
v Černíně pochází z oblastí Ukrajiny, kde boje neprobíhají?
NEVÍM
1.3. Jsou mezi uprchlíky z Ukrajiny ubytovanými na ubytovně SaTZM ve Zdicích a v sociálním bytě
v Černíně nějací státní příslušníci jiných zemí než je Ukrajina? (Pokud ano, uveďte, kolik jich je
z které země.)
NE

O odpovědi na další dotazy jsme požádali vedení HZS Středočeského kraje – územní odbor Beroun
2. KRYTY
2.1. Kde se nachází nejbližší protiatomový kryt pro zdické občany? Uveďte město, ulici a číslo
domu, dále kontakt na kontaktní osobu (sklep může být zamčený, někdo od něj musí mít klíč).
Stálé tlakově odolné úkryty byly budovány především v 50. a 60. letech minulého století, z důvodu
ochrany obyvatelstva při hrozbě tzv. studené války. Většina stálých úkrytů, které jsou v dnešní
době k dispozici, byla budována převážně jako dvouúčelově využívané stavby (prostor úkrytu je
možné využívat i v mírové době, např. kina, sklady, tělocvičny). Úkryty v nevyhovujícím
technickém stavu jsou na základě žádosti vlastníka vyřazovány z evidence. Další nakládání
s úkrytem vyřazeným z evidence (v případě, že proběhlo kolaudační řízení dotčené stavby) je věcí
vlastníka stavby (např. žádost o změnu užívání stavby u místně příslušného stavebního úřadu
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona).
Na území města Zdice se stálé tlakově odolné úkryty zapsané v evidenci Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje nenacházejí.
2.2. Kde je informace o nejbližším protiatomovém krytu s jeho přesnou adresou zveřejněna pro
zdické občany? (Mohlo a mělo to být zveřejněno ve Zdickém zpravodaji č. 325, mě by to být
uvedeno i na webu města Zdice, a to tak, aby to občané Zdic snadno a rychle našli.)
Nejbližší stálé tlakově odolné kryty se nacházejí v Králově Dvoře v lokalitě Nad Stadionem čp. 342
a v Berouně na třídě Míru čp. 1202, 1205, 1207, 1212.
V současné době ale nelze konstatovat, že při případném zpohotovění budou uvedené kryty
sloužit i pro zdické občany. Obsazení krytů bude koordinovaně řízeno orgány Krizového řízení, dle
aktuální situace.
2.3. Kolik lidí se do tohoto protiatomového krytu vejde?
V době výstavby krytu v Králově Dvoře byla stanovena kapacita 600 osob pro vícedenní
ukrytí, kdy se řešil i dostatečný prostor pro lehátka. Při krátkodobém ukrytí by byla kapacita
ukrytých osob násobně vyšší. Kryty na třídě Míru mají kapacitu 100 osob/kryt.
2.4. V jakém stavu je tento kryt?
2.5. Je kryt připravený k použití?
2.6. Jaké má případně nedostatky?
2.7. Co děláte pro to, aby byly případné nedostatky odstraněny?
2.8. Kdo je odstraní? Ministerstvo, obec, jiné… (Zde mi jde o to, zdali v případě, že stát nemá
ochotu připravit kryt k použití, to místo nej smí udělat obec?)
2.9. V jakém termínu budou případné nedostatky odstraněny?
Odpovědi na otázky č. 2.4. – 2.9.
Většina ze stávajících úkrytů není ve stavu k okamžitému použití a je nutné jejich takzvané
zpohotovění – uvedení do odpovídajícího stavu. Tento okamžik nastává při vyhlášení stavu ohrožení
státu, resp. při válečném stavu. Dotčené orgány na všech úrovní Krizového řízení v rámci ochrany
obyvatelstva a civilního nouzového plánování průběžně připravují plány na různé varianty
mimořádných události dle vývoje aktuální situace.

Vzhledem k tomu, že ve Zdicích není žádný stálý tlakově odolný úkryt, budou orgány Krizového řízení
ve spolupráci se zástupci města, ale i občany, v případě vyhlášení stavu ohrožení státu, resp. při
válečném stavu, řešit tzv. improvizované ukrytí, které se navrhuje v doběhové vzdálenosti
max. 500 až 800 metrů od bydliště. Improvizovaný úkryt (IÚ) je vyhovující prostor ve vhodných
částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován fyzickými a
právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných
událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.
Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními
zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co
nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými stropy nebo
železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.
Nejedná se tedy o speciálně vybudované úkryty, ale využití ochranných vlastností staveb. Tento
způsob ochrany je mezinárodně uznáván za nejefektivnější a nejrychlejší. Rádi bychom poukázali na
fakt, že také ve válce na Ukrajině jsou dnes v největší míře využívány právě ochranné vlastnosti
staveb.
Závěrem uvádíme citaci z prohlášení Generálního ředitelství HZS ČR ze dne 1. 3. 2022 „Vážení
občané, aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo potřeba stálé tlakově
odolné úkryty narychlo obnovovat. Vyzýváme vás, ale také různé státní orgány ke klidu, nešíření
matoucích informací a zpráv, a k nevyvolávání paniky. V tuto chvíli není zřejmé, že by měla situace na
Ukrajině eskalovat směrem k reálnému ohrožení České republiky jadernou hrozbou.“

