
 
 
 
 
 
 

Zápis  
 

 3. jednání Bezpe čnostní rady m ěsta Ústí nad Orlicí  
 

ze dne 10. listopadu 2011 

 
 
Program jednání : 

 
     1) Zpráva o stavu splnění úkolů BR č.2 a Závěrečné zprávy 
     2) Harmonogram zpracování Krizového plánu ORP 
     3) Plán činnosti BR a návrh rozpočtu BR na rok 2012 
     4)  Krizový štáb 

5) Různé 
a) Plán ochrany území pod vodním dílem  před zvláštní povodní 
b) Povodňový plán 
c) Regulační opatření 
d) Revize požárních hydrantů 
e) Plán kontrol 
f) Různé 

 
 
 

Přítomni  : 
 

JUDr. Zdeněk Ešpandr – místopředseda BR 
Ing. Josef Nykodým – tajemník BR 
plk. Mgr. Štěpán Miloš – člen BR 
 mjr. Ing. Libor Dušek – člen BR 

Jiří Preclík – člen BR  
 

Omluveni: 
 

Petr Hájek – předseda BR 
Mgr. Jiří Holubář – člen BR  
Ing. Vladislav Fajt – člen BR 

JUDr. Eva Kalousková – člen BR 
Ivan Špinler – člen BR 
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Hosté:  

 
Ing. David Soukal – tajemník povodňové komise 
por. Petr Kdoulím – pracoviště OOKŘ HZS Pk 

 
Stálý  hosté: 

 
Petr Tomášek  – starosta Brandýs nad Orlicí 
Jan Krčmář   -  starosta České Libchavy 
Pavel Šisler  - starosta Dolní Dobrouč 
Jiří Dušek  - starosta Hnátnice 
RNDr. Milan Myšák – starosta Jehnědí 
Jana Hodovalová - starostka Libchavy 
Ing. Jana Šafářová - starostka Řetová 
Ing. Radka Hudcová-starostka Řetůvka 
Bc. Jan Antůšek - starosta Sopotnice 
David Horáček - starosta Sudiskav na Orlicí 
Jan Dlouhý  - starosta Voděrady 
 
začátek jednání: 

- v 09:00 hod 
 

konec jednání:  
- v 11:10 hod 
 

místo jednání:  
- jednací sál zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 

 
 

 

Úvod 
 
Místopředseda bezpečnostní rady JUDr. Zdeněk Ešpandr, přivítal všechny 

přítomné členy BR a hosty. Poté předal slovo tajemníku bezpečnostní rady Ing. 
Josefu Nykodýmovi, který přítomným členům sdělil, že z jednání bude pořízen 
písemný zápis, připomenul způsob jednání podle schváleného Jednacího řádu a 
vyzval přítomné, zda mají připomínky k programu jednání. Z důvodu malého počtu 
přítomných členů BR, byl program upraven tak aby byly projednány body, u kterých 
bylo nutné hlasování. Další připomínky ani návrhy nebyly vzneseny. Jednání se tak 
řídilo podle upraveného programu.  
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Ad 1.) Zpráva o stavu spln ění úkol ů BR č.2 a Závěrečné zprávy   
      
       a)  Doklad spln ění úkol ů 2. jednání BR 

 
Tajemník BR doložil členům BR způsob a stav splnění Usnesení z 2. jednání 

BR dne 24. března 2011. (Usnesení BRUO/1/2011; BRUO/3/2011 a BRUO/6a/2011)  
 
      b) Závěrečné zprávy  
 Členům BR byly předloženy Závěrečné zprávy za rok 2011 po oblastech: 
Závěrečná zpráva HZS – mjr. Ing. Libor Dušek 
Závěrečná zpráva PČR – plk. Mgr. Miloš Štěpán 
Závěrečná zpráva SDH – Ivan Špinler  (přednesl Ing. Josef Nykodým) 
Závěrečná zpráva ČČK – Jiří Preclík 
Závěrečná zpráva ORP Ústí nad Orlicí – Ing. Josef Nykodým 
 
Tajemník BR uzav řel bod 1:  

 
Členové BR vzali na vědomí doklad splnění úkolů a Závěrečné zprávy po 

jednotlivých oblastech.   
 

 
Ad 4.)  Krizový štáb 

 
 K zabezpečení činnosti pro řešení havarijních a krizových situací zřizuje 
starosta města Krizový štáb ORP Ústí nad Orlicí. Na základě reorganizace úřadu 
bylo nutné změny zohlednit i v tomto výkonném prvku krizového řízení v souladu  s   
novelizovaným zákonem  č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a NV č. 462/2000 Sb.  
Před vlastním jednáním z důvodu rychlejšího projednání byly všechny základní  
dokumenty zaslány členům elektronicky.  
K předloženému materiálu nevznesl nikdo žádnou připomínku ani požadavek.   
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    5 

              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 

Tajemník BR uzav řel bod 4 schválením usnesení  BRUO/7/2011:  
 

schvaluje v plném znění Statut a  Jednací řád KŠ ORP Ústí nad Orlicí se všemi 
přílohami  
 
 Termín :  platnost dokumentů od 11.listopadu 2011 
 

 
Ad 5.) Různé  

 
b) Povod ňový plán  

 
 Tajemník Povodňové komise předložil členům BR aktualizovaný Povodňový 
plán. Projednávaný materiál zaslal v digitální podobě všem členům BR před vlastním 
jednáním k prostudování a připomínkování z důvodu rychlejšího projednání.   
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Výsledek hlasování:                            Pro :    5 
              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 
Tajemník BR uzav řel bod 5a) usnesením BRUO/8/2011:  
 

schvaluje v plném znění Povodňový plán ORP Ústí nad Orlicí se všemi přílohami  
 

Termín :  platnost dokumentů od 1. října 2011 
 
 

Ad 5.) Různé  
 
c) Regula ční opat ření 

 
Na základě provedené kontroly ze SSHR Praha, dne 31. března 2011, byla 
rozpracována Metodika v oblasti  Hospodářských opatření pro krizové stavy do 
vlastního dokumentu. Materiál předložil tajemník BR všem členům BR v elektronické 
podobě z důvodu rychlejšího projednání předem. K projednávanému materiálu 
neměl nikdo žádné připomínky ani návrhy.  
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    5 

              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 
Tajemník BR uzav řel bod 5c) usnesením BRUO/9/2011:  
 

schvaluje v plném znění Regulační opatření pro ORP Ústí nad Orlicí se všemi 
přílohami.  

 
Termín :  platnost dokumentů od 1. ledna 2011 

 
      

Ad 3.)  Plán činnosti BR a návrh rozpo čtu BR na rok 2012 
 
Tajemník předložil členům BR Plán činnosti BR na rok 2012 a návrh rozpočtu pro 
činnost v oblasti krizového řízení.  Nikdo z členů BR neměl připomínky ani návrhy.   
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    5 

              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 
Tajemník BR uzav řel bod 3) usnesením BRUO/10/2011:  
 
 Schváleno beze změn. 
 

Ad 2.)  Harmonogram zpracování Krizového plánu ORP  
 
Zástupce pracoviště OOKŘ HZS Pk por. Kroulík  na základě zákona č. 240/2000 Sb, 
o krizovém řízení a NV č.462/2000 Sb., předložil v souladu s §27, odst. 8 a § 24, 
odst. 5, k projednání Harmonogram a způsob zpracování krizového plánu obce 
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s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí. Uvedený dokument (Krizový plán) musí být 
schválen do 31.12.2012.   
Dílčí termíny průběžného zpracování jednotlivých částí krizového plánu jsou 
stanoveny v Harmonogramu a kontrola plnění úkolů bude prováděna průběžně 
s ohledem na termíny plnění.   
Členové BR předložený Harmonogram vzali na vědomí.   
 
Tajemník BR uzav řel bod 2) :   
 

BR vzala Harmonogram zpracování Krizového plánu ORP na vědomí 
 
 
 

Ad 5.)  Různé 
 
a) Plán ochrany území pod vodním dílem p řed zvláštní povodní 

 
Zástupce pracoviště OOKŘ HZS Pk por. Kroulík  na základě Usnesení BR 
Pardubického kraje BRPK/46/2011 seznámil členy BR se zpracováním Plánu 
ochrany území pod vybranými vodními díly na území Pardubického kraje před 
zvláštní povodní.  Dotčeným územím je správní obvod obce s rozšířenou působností 
Ústí nad Orlicí. V předloženém materiálu byla představena struktura tohoto plánu a 
harmonogram jeho zpracování.  
 
Tajemník BR uzav řel bod 5a) :  
 

BR vzala zpracování Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní 
povodní na vědomí 
 
 

Ad 5.)  Různé 
 

e) Plán kontrol 
 

Zástupce pracoviště OOKŘ HZS Pk por. Kroulík  na základě zákona č.240/2000 Sb., 
o krizovém řízení,  §33, odst.2, seznámil členy BR s Plánem kontrolní činnosti v roce 
2012. V měsíci duben-červen 2012 se uskuteční u obce Brandýs nad Orlicí. 
Součástí Plánu… je i obsah kontroly.   
 
Tajemník BR uzav řel bod 5e) :  
 

BR vzala Plán kontrol ve správním území ORP )Ustí nad Orlicí na vědomí 
 

 
 
Ad 5.)  Různé 
 

d) Revize požárních hydrant ů 
 
Tajemník BR předložil členům BR prvotní materiál „Zabezpečení zdrojů pro hašení 
požárů z vodovodů pro veřejnou potřebu na území města Ústí nad Orlicí se stavem 
ke dni 30.9.2011“, který zpracovala firma Tevos, spol. s.r.o. dle ustanovení zákona 
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č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích dle § 11, odst. 1 a dle zákona 
č.133/1985 Sb., o požární ochraně dle §7, odst.1; § 29, odst. 1, písm. k).  
 
Tajemník BR uzav řel bod 5d) :  
 

BR vzala dokument Zabezpečení zdrojů pro hašení požárů z vodovodů pro 
veřejnou potřebu na území města Ústí nad Orlicí  na vědomí 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne:  15 listopadu 2011           
    
 
Zpracoval:   
 

Ing. Josef Nykodým, v.r. 
(tajemník bezpečnostní rady) 

                        
 
 
Schválil:                 

 
Petr Hájek, v.r.  

předseda bezpečnostní rady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno v jediném výtisku 
Počet stránek : 6 
Počet příloh   : 17;  celkem listů: 165 + 1 svazek Tepvos 
Uloženo na pracovišti krizového řízení 
Zasláno v elektronické podobě členům BR bez příloh 


