
 
 
 
 
 
 

Zápis  
 

 5. jednání Bezpe čnostní rady m ěsta Ústí nad Orlicí  
 

ze dne 13. prosince 2012 

 
Program jednání : 

 

 Úvod 
     1)  Zpráva o stavu splnění usnesení a úkolů ze 4. jednání BR 
     2)  Vyhodnocení činnosti v roce 2012 
     3)  Krizový plán ORP Ústí nad Orlicí 
     4)  Plán činnosti BR, návrh rozpočtu Útvaru KŘ a BR na rok 2013 
     5)  Různé   5.1. Informace z 13. jednání BR Pardubického kraje 

   5.2. Stav zdrojů „požární vody“ 
   5.3. Cvičení „Evakuace 2014“ 
   5.4. Různé      

 
Přítomni  : 

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

Ing. Josef Nykodým – tajemník BR 
mjr. Ing. Libor Dušek – člen BR 

Jiří Preclík – člen BR  
Ivan Špinler – člen BR 

 

Omluveni: 
Ing. Vladislav Fajt – člen BR (nemoc)  

JUDr. Eva Kalousková – člen BR (služební cesta) 
plk. Mgr. Štěpán Miloš – člen BR (služební cesta) 

 

Hosté:  
por. Petr Kroulík DiS (Územní odbor HZS Ústí nad Orlicí) 

 

začátek jednání: 
v 09:00 hod 

 

konec jednání:  
v 11:20 hod 
 

místo jednání:  
zasedací místnost rady města Ústí nad Orlicí 
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Úvod 
 
Předseda bezpečnostní rady a starosta města Petr Hájek přivítal všechny 

přítomné členy BR, hosta a předal slovo tajemníku bezpečnostní rady Ing. 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. Žádné připomínky ani návrhy nebyly vzneseny. 
Jednání se tak řídilo navrženým  programem.  
 
 

 

Ad 1.) Zpráva o stavu spln ění úkol ů BR č.4   
      

Tajemník BR předložil stav splnění usnesení a úkolů ze  4. jednání BR, 
konané dne 3.dubna 2012 (Usnesení BRUO/11/2011; BRUO/12/2011 a 
BRUO/13/2011) . 
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    6 

              Proti:    0 
      Nehlasoval   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
       
Tajemník BR uzav řel bod 1 schválením usnesení  BRUO/14/2012:  

 
a) BR vzala na vědomí doklad splnění usnesení z jednání BR č.4 
b) ukládá tajemníkovi BR provést v měsíci únor 2013 proškolení  vedoucích 
skupin Krizového štábu ORP Ústí nad Orlicí, 
c) ukládá tajemníkovi BR provést v měsíci březen 2013 proškolení členů 
Krizového štábu ORP Ústí nad Orlicí, 
d) ukládá JUDr. Kalouskové (člen BR; tajemník MěÚ) zveřejnit termíny a 
způsob proškolení na poradě vedoucích.               Termín: konec ledna 2013  

 

 
Ad 2.)  Vyhodnocení činnosti v roce 2012 

 
a) Tajemník BR předložil Závěrečnou zprávu o stavu  plnění úkolů a opatření 
v oblasti havarijního a krizového plánování MěÚ Ústí nad Orlicí za rok 2012  
– bez připomínek 
 
b) Člen BR, velitel stanice HZS, předložil Závěrečnou zprávu o stavu a plnění úkolů 
za oblast Územního odboru  Hasičského záchranného sboru Ústí nad Orlicí 
v roce2012.  
- mimo zprávu informoval členy BR o převzetí nového autobusu HZS pro potřeby 
evakuace obyvatelstva Pardubického kraje 
- o závěrečné fázi výstavby KOPIS v Pardubicích s termínem uvedení do provozu na 
jaře r.2013 
- požádal vedení města o vstřícnost při organizování sportovních akcí v roce 2013, 
které bude zabezpečovat Územní odbor HZS Ústí nad Orlicí. 
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c) Tajemník  BR přednesl Závěrečnou zprávu o způsobu a stavu plnění úkolů za 
Územní odbor PČR Ústí nad Orlicí za rok 2012  
- bez připomínek 
 
d) Člen  BR,  ředitel Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí, předložil Závěrečnou 
zprávu s vyhodnocením činnosti za rok 2012 
- informoval o vyškolení 3 členů pro psychosociální pomoc 
 
e) Člen BR, Velitel jednotek SDH Ústí nad Orlicí, v Závěrečné zprávě vyhodnotil stav 
a plnění úkolů za rok 2012.  
- poukázal na nutnost řešit špatný stav v oblasti zřízení a zabezpečení odběrných 
míst pro tzv. „požární vodu“ 
 
Originály Závěrečných zpráv jsou uloženy na pracovišti krizového řízení.  
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    6 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 
 

 

Tajemník BR uzav řel bod 2):   
 

BR vzala Závěrečné zprávy jednotlivých složek za danou oblast  na vědomí . 
 

 
Ad 3.) Stav zpracování Krizového plánu                    

 
 Tajemník BR předložil všem členům BR dle Usnesení BRUO/12/2012 dne 30. 
listopadu 2012 v elektronické podobě kompletní Krizového plánu ORP Ústí nad 
Orlicí k jeho prostudování. Při projednávání doložil průběh, stav jeho zpracování a 
možnosti jeho případné aktualizace. Byly podrobněji projednány klíčové kapitoly ( A2 
– Analýza možných zdrojů rizik a ohrožení; A4 – Přehled prvků KI a EKI; B2 -Plán 
nezbytných dodávek;    B4 – Přehled spojení a kontaktů; ) 
V diskusi bylo konstatováno, že všechny doporučené dokumenty a vzory byly 
správně umístěny do jednoho dokumentu, ale protože se jedná o vzorové 
dokumenty, budou zařazeny do  části k tomu určené.  Kriticky se členové vyjádřili 
k části B4- přehled spojení a kontaktů. 
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    6 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
Tajemník BR uzav řel bod 3) schválením usnesení BRUO/15/2012:  
 

a) BR schválila kompletní dokument „ Krizový plán ORP Ústí nad Orlicí“ 
v předložené verzi a jeho uložení na CD-ROM (1ks) 
b) BR nařizuje tajemníkovi BR zajistit uložení Krizového plánu v souladu se 
zákonem                                                                       termín: k 1.1.2013                                           

      c) BR ukládá tajemníkovi BR vzorové dokumenty a formuláře v části B3 zařadit  
     do části C5;                                                                   termín: do jednání BR č.6 
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     d) BR ukládá tajemníkovi BR přepracovat v části B4 údaje do jedné společné  
     databáze ve spolupráci s UO HZS Ústí nad Orlicí;    termín: do jednání BR č.7 
     e) BR ukládá tajemníkovi BR zapracovat Krizový plán ORP Ústí nad Orlicí do  
      ISKR;                                                                        termín: do jednání BR č.6 
     f) BR ukládá tajemníkovi BR a oddělení IT zpracovat informaci o schválení a  
      přijetí Krizového plánu na web města;         termín: do konce r. 2012 
     g) BR ukládá tajemníkovi BR zveřejnit informaci o novém zpracování a schválení  
      Krizového plánu ORP Ústí nad Orlicí                       termín: leden 2013  
 
 
   Ad 4.) Plán činnosti BR a návrh rozpo čtu Útvaru K Ř a BR na rok 2013  

  
Tajemník BR předložil zpracovaný Plán činnosti BR a Návrh rozpočtu Útvaru 
krizového řízení a BR na rok 2013.  
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    6 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
Tajemník BR uzav řel bod 4) usnesením BRUO/16/2012:  

 
a) BR ukládá tajemníkovi BR zapracovat do Plánu činnosti; 6. jednání; nový bod: 

Vyhodnocení přípravy Krizového štábu ORP Ústí nad Orlicí 
                                                                                    termín: do 20.12.2012  
b)  BR doporučila po dopracování ke schválení Plán činnosti BR na rok 2013 
c) BR schválila předložený Návrh rozpočtu Útvaru Krizového řízení a BR na rok 

2013 
 
      

Ad 5)  Různé 
 

      5.1. Informace z 13. jednání BR Pardubického kraje 
 

Tajemník BR seznámil členy s Výpisem 13. jednání BR Pardubického kraje 
z 31.10.2012, body: 
č. 1 Vyhodnocení cvičení složek IZS a orgánů KŘ „Humanitární pomoc 2012“ 
č. 3 Vzory rozhodnutí hejtmana k vyhlášení stavu nebezpečí a nařizování krizových 
opatření v Pardubickém kraji 
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    6 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
Tajemník BR uzav řel bod 5.1.:   
 

BR vzala informaci z 13. jednání BR Pk na vědomí 
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 5.2. Stav zdroj ů „požární vody“   
 
Tajemník BR seznámil členy BR se stavem zabezpečení zdrojů „požární vody a se 
závěry jednání Osadních výborů. Za tímto účelem byla zpracována Analýza 
stávajícího stavu. Na základě diskuse stanovila dílčí úkoly. 
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    6 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
 
Tajemník BR uzav řel bod 5.2 usnesením BRUO/17/2012:    
 
a)  ukládá vedení města projednat úkoly na úseku zabezpečení „požární vody“  
s vedením f. Tepvos k naplnění §7, odst.1; a   §29, odst.1, písm. k) zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně; §8 a §11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu.                                   termín: VH dne 17.12.2012 
 
b)  ukládá tajemníku BR spolupracovat s Vodohospodářskými službami f. Tepvos, 
divize ČOV při řešení situace k zabezpečení „požární vody“ 
                                                                                          termín: pr ůběžně 
c) ukládá tajemníku BR a tajemníku povodňových komisí projednat s Povodím Labe 
a.s. způsob, termíny údržby a možnosti terénních úprav pro místa čerpání „požární 
vody“ z přírodních zdrojů (řeka Třebovka, Tichá Orlice) v souladu s bodem 4, na  2. 
jednání BR dne 24.8.2007.                                                termín: do jednání BR č.7 
 
d) ukládá tajemníku BR ve spolupráci s f. Tepvos projednat možnosti instalace 
nadzemních hydrantů, jejich případné barevné odlišení a rovnoměrné rozmístění na 
území města Ústí nad Orlicí         termín: pr ůběžně 
 
e) ukládá tajemníkovi BR připravit a provést námětové cvičení pro jednotky SDH Ústí 
nad Orlicí s tématikou :využití zdrojů požární vody k hasebním činnostem v lokalitě 
rybník u chatové osady na Knapovském potoku.             termín: jaro 2013 
 
 
 

5.3. Cvičení „Evakuace 2014“ 
 
 
Tajemník BR seznámil přítomné členy BR se záměrem přípravy a provedení 
taktického cvičení s pracovním názvem „Evakuace 2014“ za účasti složek IZS a 
orgánů krizového řízení ve správním území ORP Ústí nad Orlicí.  
 
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    6 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 
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Tajemník BR uzav řel bod 5.2 usnesením BRUO/18/2012:    
 

a) BR schválila záměr připravit a uskutečnit cvičení v roce 2014 dle předložené 
zprávy 

b) BR ukládá tajemníkovi BR připravit ve spolupráci se zúčastněnými složkami 
realizační tým k zajištění a přípravě plánovaného cvičení   

termín: do jednání BR č.6 
c) BR ukládá tajemníkovi BR předložit Námět cvičení, rozsah cvičení a složky 

účastnící se cvičení 
termín: do jednání BR č.6 

 
V Ústí nad Orlicí dne: 17 prosince  2012           
    
 
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   :  14    ;celkem listů:  58 
                      1x CD-ROM 
Uloženo na pracovišti krizového řízení 
Zasláno v elektronické podobě členům BR bez příloh 


