
1lBR-2013

Zápis
6. jednání Bezpečnostní rady města Ustí nad Orlicí

ze dne 22. května 20í3

Program jednání :

úvod
1. Zpráva o stavu splnění usnesení a úkolů ze 5. jednání BR
2. Aktualizace a stav KP
3. Aktualizace a stav HP
4. Vyhodnocení přípravy KŠ
5. Různé a) lnformace z 1.a 2, jednání BR Pardubického kraje

b) Stav zdrojů ,,požárnívody"
c) lnformace ke cvičení 2a14
d) JsW
e} Různé

Přítomni :

Petr Hájek - předseda BR
JUDr. Zdeněk Ešpandr - místopředseda BR

lng. Vladislav Fajt - člen BR
lng. Josef Nykodým - tajemník BR
JUDr. Eva Kalousková - člen BR

plk. Mgr. Radomír Štantejský - člen BR
Jiří Preclík - člen BR

lvan Špinler- člen BR

Omluveni:
mjr. lng. Libor Dušek - člen BR (služební cesta)

Mgr. Jiří Holubář (služebnícesta)

Hosté:
XXX

zaěátek jednáni:
v 09:00 hod

konec jednání:
v 10:55 hod

místo jednání:
zasedací místnost rady města Ustí nad Orlící



Bezpečnostní rada cbce s rozšířenou působností Ústí na! Orlici

úvod

Předseda bezpeČnostní rady a starosta města Petr Hájek přivítal všechny
přítomné členy BR, a předal slovo tajemníku bezpečnostní rady lng. Josefu
Nykodýmovi. Tajemník BR všem přítomným členům připomenul základní pravidla a
zpŮsoby jednání dle schváleného Jednacího řádu BR. Poté vyzval přítomné, zda
mají připomínky k programu jednání. Žaané připomínky ani návrhy nebyly vzneseny,
Jednání se tak řídilo navrženým programem. §tarosta města předal jmenovací
dekret novému členu bezpečnostní rady města plk. Mgr. Štantejskému, ktený
nahradil svého předchůdce plk, nngr. Štěpána (ukončení služebního poměru u rČn;
ve funkci.

Ad 1.} Zpráva o stavu splnění úkolů BR č.5

Tajemník BR předložil stav splnění usnesení a úkolů z 5. jednání BR, konané
dne 13,prosince 2a12 (Usnesení BRUOI1412012; BRUall1fta12; BRUO/16t2012;
BRUO/1712012 a BRUOI18t2O12} .

Taiemník BR uzavřel bod 1}:

BR vzala Zprávu o stavu splněníusnesení a úkolů BR č.6 na vědomí bez usnesení
a dalších úkalů.,

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Nehlasoval 0
Zdržel se hlasování: 0

Ad 2.} Aktualizace a stav KP

Tajemník BR doložil stav zpracování KP, drobné dílčí úpravy ve struktuře
dokumentu a předložil ke schválení doplnění části 86 ,Přehled plánů zpracovaných
podle zvláštních právních předpisů využitelných při řešení krizových situací", Jednalo
se o: - Výpis zpl.ánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní
povodní pro město Ustí nad Orlicí

" Výpis z plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní
povodní pro obec s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí* Výpis z,plánu ochrany území pod vodním dílem Pastviny před zvláštní
povodní pro ORP Ustí nad Orlicí

Pro;
Proti:
Nehlasoval:
ZdĚel se hlasování:

8
0
0
0

Výsledek hlasování:



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Taiemník BR uzavřel bod 2 schváIením usnesení BRUO/19/2013:

a) BR schvaluje přitažené dakumenty (Výpisy z plánů achrany území pod
vodním dílem..."

b) Ukládá tajemníkovi BR schválené dokumenty průběžně aktualizovat ve
spolupráci s povadňovýmí komisemi

termín: průběžně
c) Ukládá tajemníkovi BR schválené dokumenty utožit v souladu se zákonem

společně s KP,

Ad 3,) Aktualizace a stav HP

Tajemník BR informoval členy BR o obdržení Výpisu z Havarijního plánu
Pardubického kraje pro ORP Ústí nad Orlicí dne 28. března zaft v elektronické
podobě na CD. Provedená aktualizace byla provedena v elektronické podobě, ale i

v listinné * z důvodu kontroly plánované na27, května 2013.
V diskusi bylo konstatováno, že ve všech havarijních i krizových dokumentech je
největším problémem databáze kontaktů. Téměř ve všech dílčích plánech jsou
tabulky s kontakty, které jsou v rozdílných formátech a s různými kontaktními údaji.
Tato situace má velký vliv na opravu údajů při změně na jakékoli pozici a orientaci
v dílčích plánech. Stav byl projednán několikrát s Územním odborem HZS Ústí nad
Orlicí, snaha o řešeníje, způsob řešení také, problém zůstává v zamítavém přístupu
HZs Pk,

Tajemní.k BB uzavřel bod 3}:

BR vzala doklad o aktualizaci a stavu zpracování HP na vědamí bez usnesení a
dalších úkolů.

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdňel se hlasování: 0

Ad 4.) Vyhodnocení přípravy KŠ

Tajemník BR předložil v souladu s usnesením BRUO/16/2012 vyhodnocení přípravy
Krizového štábu a doložil přítomnost určených funkcionářů. Št<olení vedoucích
pracovních skupin a jejich zástupců se podařilo připravit a realizovat 28. března
2013. Z 15 funkcionářů se školení zúčastnilo 9. Vlastní školení se uskutečnilo
v teoretické rovině, kde byli přítomní seznámeni se základními pojmy, zpracovanými
dokumenty, strukturou a hlavními úkoly KŠ.
Velkým pozitivem přípravy byla aktivita a zájem o informace v této oblasti.
Nepříjemným zjištěním je stav, že všichni vedoucí pracovních skupin jsou
přesvědčeni o neomylnosti a velmi podrobném návodu pro zvládání havarijních a
krizových situací ve všech dílčích plánech.



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Na základě požadavku vedoucího majetkoprávního odboru p. Št'ovíčka, dojde k jeho
funkčnímu přeřazení, které je v souladu s potřebami KŠ a nebude mít vliv na
funkčnost.
Nepodařilo se uskutečnit přípravu a proškolení ceíého krizového štábu, Zásadní vliv
na tuto skutečnost má vytížení jednotli\4ých členů.

Taiemník BB uzavřel bod 4} usnesením BRUOl20l20í3:

a) BR nafrzuje tajemníkavi BR provést přípravu celého Kňzového štábu ORP
|Jstí nad aflicí

termín: do 30.9.2a13
b) ukládá JUDr, Kalouskové termín přípravy zveřejnit na poradě vedoucích a

napamacitajemníku BR zajistit maximální účast zařazených čtenů KŠ
termín: do 3t,7.2a13

c) ukládá tajemníku BR daložit stav přípravy cetétlo KŠ na datším jednání BR.
termín: 7. jednání BR

Výsiedek hlasování: Pro; 8
Proti; 0
Nehlasoval: 0
Zdňel se hlasování: 0

Ad 5} Různó

5a} Informace z 1. a2. jednání BR Pardubického kraje

Tajemník BR seznámil členy s Výpisem 1. a 2. řádného jednání BR Pardubického
kraje ze dne 30,1,2a13 a 6.3,2013; body:
č. 7 - Aktuální stav zpracování krizových plánů obcí s rozšířenou působností
Pardubického kraje
č. 8 - Plán ochrany území pod vybranými vodními díly před zvláštní povodní
v Pardubickém kraji a stav plnění harmonogramu jejich zpracování - část ll.
č, 9 - Plán kontrol prováděných v rámci prověřování stavu krizové připravenosti u
obcí Pardubického kraje v roce 2013
č. 11 - Stav naplňování lS Argis a zajištění dodavatelů nezbytných dodávek
č. 12 - Plán cvičení orgánů krizového řízení a složek lZ§ Pardubického kraje
v období let 2013-2arc

č. 1 - Plán pokrytí Pardubického kraje výjezdovými základnami zdravotnické
záchranné služby

Výsledek hlasování: Pro : 8
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

Tajemník BR uz3vřel bod 5a}:

BR vzala informaci z 1. a 2, jednání BR Pk na vědomí bez usnesení a dalších úkolů,



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlici

5bl Stav zdrojů ,,požární vody"

Tajemník BR podrobně doložil členům BR stavem zabezpečení zdrojů,,požární vody
a seznámil je se závěry jednání Osadního výbor, Hodnocením cvičení JSDH Ústí
nad Orlicíze dne 19,4.2013 a dalšími aktivitami v této oblasti.
Vměsíci lednu 2013 se uskutečnilo jednání Útvaru krizového řízení sředitelkou
vodohospodářských služeb a ČOV p. Doležalovou, Byl rozebrán aktuální stav
hydrantové sítě, její plánovaná údržba, rozšíření a možnost zapracovat výměnu
stávajících koncových prvků hydrantové sítě ve vybraných lokalitách za nadzemní
prvky. Ze stávajících 5 ks ukončení došlo k dohodě a do konce roku 2a14 jich bud
celkem 17 ks. Na Útvar rcŘ nyly předány podklady realizace s mapovým zákresem.
Dne 15.4.2013 se uskutečnily povodňové prohlídky vodních toků za účasti členů
Odboru životního prostředí, Útvaru krizového řízení a zástupce povodí Labe a.s,
Mimo jiné byl proveden průzkum a vyhodnocení možností pro zřízení přírodních
zdrojŮ požární vody {řeka Třebovka a Tichá Orlice). Místním šetřením bylo
konstatováno, že lze zřídit tyto přírodní místa zdrojů požární vody u ,,Aplova jezLí' a
nad mostem přes Tichou Orlici u Černovíru. Za tímto účelem je nutné provést
označení těchto vybraných míst a osazení dopravními značkami.
Velmi špatná situace je však v místních částech Knapovec, Horní a Dolní Houžovec.
Hydrantová síť je zde nedostačující, přírodní zdrole téměř nejsou a pokud, tak ve
velmi zoufalém stavu, Tajemník BR informoval členy o nutnosti tento stav řešit
vsouladu s §29 písm. k) zákona č,133/1985 Sb., o požární ochraně. Doporučil
potřebu opravit starou požární nádrž, která je v havarijním stavu v Horním Houžovci
a zabývat se situací zdroje požární vody v Dolním Houžovci. V této lokalitě je sice
rybník, ale v havarijnínr stavu. Nutností je rybník vyčistit - odtěžit kaly, opravit
prosakující hráz, opravit stavidlo přítok. Z dŮvodu velké finanční zátěže je v tuto
chvíli oprava nereálná.

Taiemník BR uzavřel bod 5b} usnesením BRUOl2íl20í3:

a) ukládá tajemníkavi BR prověřit, proč je po rekonstrukci nedostačující
hydrantová síť v části Knapovec a H. Houžovec.

termín: do 7 jednání BR
b) ve spalupráci s f. Tepvos, Vodohospodářské služby ČOV provést funkční

zatížení hydrantové síté v lokalitě Knapovec, H. a D. Houžavec jako součásti
námětového cvíčeníjednotek SDH Ústí nad Orticí..

termín: podzimní námětové
cvičení jednotek SDH

c) ukládá tajemníkovi BR připravit padklady ve spolupráci se §ťayebním úřadem,
Odbarem životníha prostředí a Odborem rozvoje města pra vypsání
výběravéha řízení na vyhotavení studie ,,Rekanstrukce rybníku v Dalním
Haužovci a oprava požámí nádže v H. Houžovci".

termín: do jednání BR č.7
d) ukládá tajemníkovi BR zajistit a realizovat dopravní značení pro vybraná

místa přírodních zdrojů pažární vody.
termín: do 29.11"2a13



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad orlicí

Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdňel se hlasování:

5c) lnformace ke cvičení 2014

Tajemník BR informoval přítomné členy BR o schůzce složek lZ§ a města Ústí nad
Orlicí, na které se projednal záměr přípravy a provedení taktického cvičení v roce
2014, Cvičení se budou účastnit složky lZ§, orgány krizového řízení ve správním
území ORP Ustí nad Orlicí a 4 jednotky SDH Ústí nad Orlicí. Jako námět cvičení byl
vybrán na základě analýzy rizik a) výbuch plynu

b) přírodní povodeň
c) sloučeníobou rizik

Rozsah cvičení by měl být co do velikosti místní a s vlastními cvičícími - bez cizích
posil nebo nutnosti je vyžadovat, Každá složka si bude náklady hradit z vlastních
zdrojŮ, ŘíOicim cvičení bude HZ§ Pardubického kraje. Termín cvičení květen 2a14,
doba provedení cvičení cca 3-5 hodin. Realizační tým rozpracuje námět a připraví
základní dokumentaci k provedení cvičení,

Taiemník BR uzavřel bod 5c} usnesgním BRUOI2720í2;

a} BR uktádá tajemníkovi BR připravit s realizačním týmem základní
dokumentaci k provedení cvičení

termín: do jednání BR č,7
b) BR ukládá tajemníkovi BR zařadit do rozpočtu města v roce 2014 OdPa 5212

finančnízajištění k provedení tahata cvičení
termín: do jednání BR č.7

Výsledek hlasování: Pro;
Proti:
Nehlasoval:
zdňel se hlasování:

Z důvodů časové zaneprázdněnosti museljednání opustit předseda BR p. Hájek.
Řízením jednání pověřil místopředsedu BR p. JlJDr, Ešpandra

5d) JsW

Na základě několika připomínek a urgencí došlo k zajištění nabídky od f Konektel
a.s. Pardubice. Tajemník BR přítomné členy BR seznámil s touto nabídkou a provedl
ve spolupráci s JUDr. Ešpandrem (místopředseda BR) její vyhodnocení. Firma
předložila možnost rozšíření stávajícího systému JSW o malé koncové prvky a
rozložení rozšíření do etap. V první etapě by se jednalo o modernizaci stávající -
staré ústředny umístěné u stáíé služby MěP v ceně cca 200 tis,Kč. lnstalace

8
0
0
0

8
0
0
0



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ustí nad Orlicí

koncových prvkŮ by byla provedena po etapách dle zpracované studie v každém
následujícím roce v objemu cca 1 0a-l2a tis. Kč po dobu cca 5-6 let. Rozebrány byly
i další možnosti využitelnosti tohoto systému.
BR zhodnotila nabídku a k možnosti její realizace vyjádřila souhlas. K zajištění
komplexnosti, uceleného odborného názoru a finančním možnostem si vyžádala
zjistit další cenové a technické nabídky od jiných (dalších) firem, bez ohledu na
stávající funkční (zastaralý) systém.

Taiemník BR uzavřel bod 5d} usnesením BRUOl23l20í2

a) BR ukládá tajemníkovi BR připravit ve spolupráci s HZS Pardubického kraje
vyběrové řízení na dodavatele Jednotného vystražného varovného systému
obyvatelstva.

termín: do 31.8.2013

b) BR ukládá tajemníkovi BR připravit finanční prostředky do razpočtu města na
rak 2014 dle výsledku výběrovéíla řízení

termín: předkládání návrhu
rozpočtu něsta na rok 2014

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdžel se hlasování: 0

V Ústí nad Orlicí dne: 23 května 2013

Zpracoval:

(tajemník bezpečnostn í rady)

Schválil:

Zpracováno v jediném výtisku
Počet stránek : 7
Počet příloh : 9 ;celkem listů: 43

Uloženo na pracovišti krizového řízení
Zasláno v elektronické podobě členům BR bez příloh dne:

7

ájek, v.r.
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Petr Hajek

JUDn Zďeněk Ešpandr

Mgr. Jiří Holubář

Ing. Vladislav Fajt

Ing. Josef Nykodým

JUDr. Eva Kalousková
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mjr. Ing. Libor Dušek
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