
 
 
 
 
 
 

Zápis  
 

 2. jednání Bezpe čnostní rady m ěsta Ústí nad Orlicí  
 

ze dne 24. b řezna 2011 

 
 
Program jednání : 

 
     1)  Ukázka MTZ pro krizové řízení – sklad Lázeňská 
     2)  Novela Jednacího řádu BR, Statutu BR 
     3)  Novelizace zákonů a vládních nařízení (zákon č.240/2000 Sb., NV č.462/2000  
          Sb.) 
     4)  Evakuační plán 
     5)  Instrukce pro činnost MěÚ při řešení mimořádných událostí a krizových situací 
     6)  Plánovaná cvičení, školení, kurzy 
     7)  Různé 
 
 

Přítomni  : 
 

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

Ing. Josef Nykodým – tajemník BR 
Ing. Vladislav Fajt – člen BR 

JUDr. Eva Kalousková – člen BR 
plk. Mgr. Štěpán Miloš – člen BR 

Ivan Špinler – člen BR 
Jiří Preclík – člen BR 

 
Omluveni: 

 
Mgr. Jiří Holubář – člen BR 

mjr. Ing. Libor Dušek – člen BR…. služební cesta 
 

Hosté:  
 

Nikdo nebyl přítomen 
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začátek jednání: 

- v 09:00 hod 
 

konec jednání:  
- v 11:10 hod 
 

místo jednání:  
- sklad Lázeňská, zasedací místnost rady města Ústí nad Orlicí 

 
 

 

Úvod 
 
Jednání bezpečnostní rady bylo zahájeno ukázkou vybavení skladu pro řešení 

krizových a havarijních situací v ul. Lázeňská. Vlastní jednání, které provedl 
předseda bezpečnostní rady Petr Hájek, bylo zahájeno minutou ticha k uctění 
památky obětí ničivého zemětřesení a vlny tsunami v Japonsku a  přivítal  všechny 
přítomné členy BR. 

Předseda BR předal slovo tajemníku bezpečnostní rady Ing. Josefu Nykodýmovi, 
který přítomným členům sdělil, že z jednání bude pořízen písemný zápis, připomenul 
způsob jednání podle navrženého Jednacího řádu a vyzval přítomné, zda mají 
připomínky k programu jednání. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy. 
Jednání se tak řídil podle navrženého programu.  

Na základě přítomnosti konstatoval, že bezpečnostní rada je schopná usnášení 
(nadpoloviční většina).  
 
 

 
Ad 1. A)  Ukázka MTZ pro krizové řízení – sklad Láze ňská  

 
Členové BR se vozidly přesunuli do ulice Lázeňská, kde je zřízen sklad 

materiálu pro řešení havarijních a krizových situací. Tajemník BR Ing. Nykodým 
seznámil členy  BR s uloženým materiálem. V diskusi byla rozebrána možnost 
přestěhování tohoto skladu do jiných vhodnějších prostorů z důvodu umístění tohoto 
skladu v zátopové oblasti. Dalším diskutovaným tématem byly další plánované 
nákupy pro tyto účely.   
      
         B)                    Doklad spln ění úkol ů 1. jednání BR 

 
Tajemník BR po návratu z ukázky doložil členům BR stav plnění Usnesení 

z 1. jednání BR dne 9.12.2010.  
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    8   

              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 
Předseda BR uzav řel bod 1 schválením usnesení  BRUO/1/2011:  

 
a) Najít jiný vhodný objekt pro uložení materiálu určeného a nakoupeného pro 

potřeby krizového řízení  s těmito kritérii:   
- jeden zabezpečený vchod 
- přístupný a dostupný pro techniku 
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- umístěný v zóně s minimálním rizikem vzniku havarijní nebo krizové situace 
- umožňující uložení případné další humanitární materiální pomoci 
 
b) Pokračovat v plánovaných nákupech se zaměřením na doplnění: 
-   nákup holínek PVC 
-   ochranného materiálu (gumové rukavice s návleky, ochranné brýle,   
    respirátory)  

     -   materiál pro KŠ( info. tabulky, průkazy evakuovaných, stravovací lístky,…)  
     -   plastového nádobí s příbory 
     -   samonafukovací  lůžka s přikrývkami, 
 
 c) Bere na vědomí stav splnění úkolů 
 
Termín: průběžně 

 

 
Ad 2.)  Jednací řád BR, Statut BR 
 
 K zabezpečení funkčnosti BR byl předložen (na základě úkolu z prvního 
jednání BR)  členům návrh znění Jednacího řádu BR a Statutu BR v souladu s 
novelizovaným zákonem  č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a NV č. 462/2000 Sb.  
Uvedené dokumenty byly členům zaslány elektronicky i s přílohami.  
K projednávanému materiálu vznesl připomínku a požadavek zástupce PČR plk. 
Mgr. Štěpán Miloš. V příloze Statutu BR (Seznam členů BR) žádá o nezveřejňování 
mobilního telefonního čísla na oficiálních stránkách města Ústí nad Orlicí v části 
Krizové řízení.  
Žádná další připomínka nebyla vznesena.  
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    8 

              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 

Předseda BR uzav řel bod 2 schválením usnesení  BRUO/2/2011:  
 

a) schvaluje v plném znění Statut BR ORP Ústí nad Orlicí města Ústí nad Orlicí 
s přílohou (seznam členů BR). Na veřejně přístupných místech nebude uváděn 
mobilní kontakt na zástupce PČR  plk. Mgr. Miloše Štěpána  
  
b) schvaluje v plném znění Jednací řád BR ORP Ústí nad Orlicí s přílohou (vzor 
pro předkládání materiálů do jednání BR)   
 
 Termín :  platnost dokumentů  od 1.dubna 2011 
 

 
Ad 3.)      Novelizace zákon ů a vládních na řízení (zákon č.240/2000 Sb. a  NV  
              č.462/2000 Sb.) 
 
 Tajemník BR seznámil přítomné členy BR s novelizovaným zákonem a NV, 
které vstoupilo v platnost k 1.1.2011 týkající se především zvláštních orgánů obce 
s rozšířenou působností a nového pojmu Kritická infrastruktura.  
 
Předseda BR uzav řel bod 3 bez usnesení.  
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Z důvodu časového zaneprázdn ění a pln ění dalších úkol ů opustila jednání 
JUDr. Eva Kalousková 
 
Ad 4.)  Evakua ční plán 
 

 Tajemník BR předložil členům BR rozpracovaný Evakuační plán města Ústí 
nad Orlicí. Všem členům byl zaslán elektronicky (opožděně), proto byl projednán 
podrobně.  V jednotlivých částech zdůvodnil předložený materiál. Drobné nedostatky 
a připomínky (návrhy) jsou zahrnuty v usnesení.  
 

Výsledek hlasování:                            Pro :    7   
              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 

Předseda BR uzav řel bod 4 schválením usnesení  BRUO/3/2011:  
 

a) Provést kontrolu a opravit číslování a značení v jednotlivých kapitolách a 
podkapitolách (viz. Operativní část, A)Evakuační prostory-zóny) 

b) V části Operativní část, B) Místa shromáždění, Evakuační trasy,  změnit u 
zóny 2 bod b) na křižovatku ul Jilemnického a Štefánka.  

c) V části Operativní část, B) Místa shromáždění, Evakuační trasy,  doplnit u 
zóny 3 další místo shromáždění : prostor za podjezdem před areálem VZ. 
Důvod: vytipovaná místa bývají velmi rychle zatopena.  

d) V části Operativní část, B) Místa shromáždění, Evakuační trasy,  doplnit u 
zóny 4 další místo shromáždění – škola bratří Čapků 

e) V části Operativní část, B) Místa shromáždění, Evakuační trasy,  změnit u 
zóny 5  na restaurace U Bobše. 

f) V části Přílohy, přepracovat přílohu č. 4, vzor „Průkaz evakuovaného“ podle 
předlohy ČČK předložené p. Preclíkem. Vzor přepracovat pro potřeby 
evakuačního střediska s možností využití v MNU ve spojitosti se 
zabezpečením stravování. Nezbytně nutné údaje konzultovat i s Evidencí 
obyvatel.  

 

Termín :  Zprávu o provedení a zapracování návrhů a připomínek předloží 
tajemník BR na plánovaném 3 řádném jednání BR . 
 

Z důvodu časového zaneprázdn ění a pln ění dalších úkol ů opustil jednání plk. 
Mgr. Štěpán Miloš 
 
 

Ad 5.)  Instrukce pro činnost M ěÚ při řešení mimo řádných událostí a  
                     krizových situací           
 

 Na základě dohovoru tajemníka BR s předsedou BR (p. Petrem Hájkem) a 
projednáním s tajemnicí MěÚ Ústí nad Orlicí (JUDr. Evou Kalouskovou) z důvodu 
nedokončeného personálního auditu bylo zpracování tohoto dokumentu odloženo.  
Zpracování tohoto dokumentu je přímo závislé na vnitřní organizaci a stanovení 
odpovědností za jednotlivé oblasti státní správy a samosprávy po jednotlivých 
odborech.  
 

Výsledek hlasování:                            Pro :    6   
              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 
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Předseda BR uzav řel bod 5 schválením usnesení  BRUO/4/2011:  
 

Zpracovatelé po ukončení personálního auditu a provedením reorganizace 
úřadu zahájí jeho další zpracování 
 

Termín :  Zprávu o stavu zpracování tohoto dokumentu předloží zpracovatelé na 
dalším jednání BR  

 

 
Ad 6.)         Plánovaná cvi čení, školení, kurzy 
 

Tajemník BR předložil (za HZS,PČR a město Ústí nad Orlicí) plánovaná 
cvičení, školení a kurzy na první pololetí roku 2011.  
 Členové BR (p. Špindler a p. Preclík)  předložili plánovaná cvičení, školení a 
kurzy za jednotky SDH a OS ČČK.  
Předložené zprávy měli informativní charakter pro členy BR. Zpracované materiály 
jsou uloženy na pracovišti krizového řízení se zápisem o jednání BR.  
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    6   

              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 

 
Předseda BR uzav řel bod 6 schválením usnesení  BRUO/5/2011: 

 
 Bere na vědomí termíny jednotlivých cvičení, kurzů a školení.  
 
 
 Ad 7)           Různé 
 

A) Tajemník BR navrhl připravit samostatné jednání k řešení situace 
zabezpečení náhradního zdroje elektrické energie pro potřeby úřadu při 
havarijních a krizových stavech 

 
B) Tajemník BR informoval o plánované návštěvě Ř KVV dne 4.4.2011 v 11 

hodin u MěÚ Ústí nad Orlicí  
 

C) Tajemník BR informoval o doplnění údajů na oficiálních stránkám města Ústí 
nad Orlicí v části  Úřad - Krizové řízení 

 
D) Tajemník BR informoval členy BR o provedení údržby koncového prvku 

JSVV demontovaného v důsledku havarijního stavu střechy na ZŠ 
Třebovská v Hulvátech. Údržbu provede jednotka SDH Knapovec. 

 
E) Tajemník BR informoval členy BR o obdržené nabídce „SMS infokanál“. 

Předložil vyjádření informatiků – pro naše potřeby nevyužitelné. 
   

Výsledek hlasování:                           Pro :    6   
              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 
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Předseda BR uzav řel bod 7 schválením usnesení  BRUO/6/2011: 
 

a) Souhlasí s mimořádným jednáním BR na téma Náhradní zdroj . Jednání 
uskuteční za předpokladu, že budou připraveny návrhy, možnosti a způsoby 
řešení a finančního zajištění této plánované akce. 

 
b) BR vzala na vědomí informace poskytnuté tajemníkem BR. 

 
 

V Ústí nad Orlicí dne:  29 .března 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   :10/58  
Uloženo na pracovišti krizového řízení 
Zasláno v elektronické podobě členům BR bez příloh 


