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Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Úvod

Předseda bezpečnostní rady p. Petr Hájek přivítal přítomné členy BR.
Konstatoval, že pozvání na jednání bylo řádně svoláno (pozvánka odeslána
elektronicky 22. září 2015). Omluveni: zástupce HZS Pk. plk, lng. Roman Studený
(služební cesta). Velitel jednotek SDH Jiří Novák se dostaví později. Přítomna
nadpoloviční většina - BR je schopna jednání (usnášení).

Ad 1.)Zpráva o stavu splnění úkolů BR č. 1

Předseda BR předal slovo tajemníkovi BR lng, Nykodýmovi. Jmenovaný
připomenul, že jednání se bude řídit schváleným Jednacím řádem BR. Na základě
souhlasu předsedy BR se jednání účastnil stážista Marek Múller - nevznesena
žádná námitka- připomínka. Předložen program 3. jednání BR. Nevznesena žádná
námitka, připomínka ani návrh na nový bod jednání,

Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Nehlasoval
zdržel se hlasování:

V tomto bodě doložil tajemník BR sťav plnění usnesení předešlých jednání BR.
Usnesení č. 6/BRUO/2014 bylo doloženo samostatně vbodě 6.5.; 7/BRUO/2014
bylo doloženo samostatně v bodě 6,8.3.; usnesení č.8/BRU0/2015 splněno;
usnesení č.9/BRUO/2015 doložil Tajemník povodňových komisí a vedoucí odboru
ŽP Mgr.Kopecký - splněno; usnesení č. 10/BRUO/2015 doloženo samostatně
v bodě 6. 2.; usnesení 11/BRUO/2015 d), e) splněno,

Předseda BR uzavřel bod 1, bez usnesení.
BR souhlasí s dokladem stavu plnění usnesení bez dalších doplňujících opatření a
úkolů.

Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Nehlasoval
zdržel se hlasování:

Ad 2.) Stav výstavby JSVV (jednotný systém výstrahy a varování
obyvatelstva)

Tajemník BR předložil členům BR podrobnou zprávu o stavu výstavby JSVV od
počátku do současného stavu. Ypátet< 6. 11.2015 byla elektronicky_podána žádost
o přidělení eurodotací cestou MŽP ve výši 85% cetkových náktadů, Čtenům BR byla
předložena kompletní projektová dokumentace se všemi cca 20 schválenými nebo
schvalujícími dokumenty. Podle harmonogramu prací by vúnoru 2016 měl být
zveřejněn výsledek výzvy,,vbřeznu 2016 by mělo být zahájeno výběrové řízení na
dodavatele celého systému, v červenci 2O16 je plánován podpis smlouvy se SFŽP,
od srpna 2016 by měla být zahájena realizace systému dodavatelem a koncem roku
2016 by mohl být uveden do provozu, Oficiální termín je plánován na únor 2017 -
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Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ustí nad Orlicí

časová rezeíya pro nepředvídané události, Stav výstavby JSVV je v souladu se
zp racovaným h armo n og rame m.
Zástupce HZS mír. Bc. K. Formánek vznesl připomínku k nevyhovujícímu stavu -
částečný provoz elektronické sirény na ZŠ v Hytvátech. Po 4-1eté rekonstrukci ZŠ se
nepodařilo zprovoznit státní vysílací okruh pro vyrozumění jednotek SDH,
Plánovaný přístup pomocí hydraulické plošiny byl znemožněn výstavbou dětského
hřiště, k siréně byl zhotoven výstup, ale není zde žádná montážní plošina ani kotvicí
(zajišťovací) pruek. Všechna jednání mezi městem UnO a HZS byla zatím
neúspěšná, Tento prvek je zařazen v plánovaném projektu JSVV. Jeho úplné
zprovoznění by tak mohlo být problematické.
Starosta Petr Hájek vzhledem k personálnímu stavu na ORM dojde ke zpoždění
realizace zhotovení montážní plošiny. Nechci a nebudu řešit kdo, co a jak, ale o
tomto problému vím a je snaha tuto situaci řešit. Věřím, že v příštím roce bude
zjednána náprava a plošina bude namontována dřív, než dojde k realizaci výstavby
systému JSVV.

Předseda BR uzavřel bod 2 usnesením č. 12iBRUOl2015

Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdržel se hlasování:

Ad 3.) Pracovní plán na rok 2016

V souladu s odsí. 3 § 14 NV č. 462/2000 Sb,,7'sou plánovány dvě řádná jednání BR
na rok 2016. Na měsíc duben 2016 je plánováno 4. řádné jednání a na měsíc
listopad 2016 je plánováno 5. řádné jednání BR. Obsah plánovaných jednání je
uveden v projednaném dokumentu,

Předseda BR uzavřel bod 3) usnesením č,13/BRUO12015

Výsledek hlasováni: Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdržel se hlasování:

Ad 4.) Návrh rozpoětu ÚXŘlgn na rok 2016

V souladu s písm. h) §8 NV č, 462/2000 Sb., předložil tajemník BR Návrh rozpočtu
Útvaru krizového řízení/ Bezpečnostní rady pro rok 2016, (oú.010; odd/kap 5212).
Konkrétní rozpis položek je uveden ve schváleném dokumentu. Celková výše
rozpočtu je ve standaríní výši. Upozornil na položku 5901 (účelová finanční rezerva).
Kumulovaná převoditelná výše je součet zůstatku z letošního roku a stanovenému
nároku na rok příští. Na tuto položku budou dále zařazeny finanční prostředky
určené k dofinancování systému JSVV,

Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č.14/BRUO/201 5.
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Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností ustí nad orlicí

Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdržel se hlasování:

Ad 5.) Stav připravenosti složek lZS a ORP.

V souladu s písm. 

' 
§B NV č. 462/2000 Sb., předložili zástupci složek lZS a ORP

dislokovaných ve správním obvodu ORP Ústí nad Orticí komplexní informaci,
a) mjr Bc. Karel Formánek - Územní odbor Ústí nad Orlicí HZS Pk
b) plk. Mgr, Radomír Štantejský - Územní odbor Ústí nad Orlicí PČR
c) MIJDr. lgor Paar - Územní odbor ZZS Pk
d) Jiří Novák - jednotka SDH
e) tng, Josef Nykodým - ORP Ústí nad Orlicí

V jednotlivých informacích byla provedeno vyhodnocení činnost, stávající stav u
složky, dílčí statistika, aktuální problémy, plánované události a aktivity, představení
novinek, Kompletní znění všech zpráv je uloženo se zápisem.

V průběhu jednání se dostavil velitel SDH J. Novák

Předseda BR uzavřel bod 5) bez usnesením.
BR bere předložené informace složek lZS a ORP na vědomí bez doplňujících
opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasováni: Pro: B
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

Ad 6. 1.) Postup pro zavedení regulačních opatření ORP Ustí nad Orlicí

V souladu s Metodickými materiály upravující postup pro zavedení regulačních
opatření předložil tajemník BR dílčí plán Krizového plánu část 83 ,, Postup pro
zavedení regulačních opatření ORP Ústí nad Orlicí". Jedná se o novetizaci
zjednodušení již zpracovaného dokumentu, Dokument byl členům BR zaslán
v elektronické podobě k prostudování,
Regulační opatření ve své podstatě znamenají citelný zásah do práv obyvatel ifirem.
K jejich realizaci by mělo dojít až v nejzazší možné variantě při přijímaných
opatřeních,

Předseda BR uzavřel bod 6. 1 .) usnesením č.lSiBRUO/ 2015

Pro: B
Proti: 0
Nehlasoval: 0' Zdržel se hlasování: 0
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Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Ad 6. 2.) Plán akceschopnosti Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Tajemník BR v souladu s usnesením č. 10/BRUO/2015/b seznámil přítomné členy
BR Plánem akceschopnosti, Dokument byl členům zaslán v elektronické podobě
k prostudování,
Jedná se o dokument, ve kterém je stanoveno pro zaměstnance MěÚ - postavení
zvláštních orgánů obce, postupy pro řešení předpokládaných mimořádných událostí
a situací, které se mohou u úřadu vyskytnout a další pokyny pro nestandartní
situace, Tvorba dokumentu byla realizována ve spolupráci s HZS a PČa,

Předseda BR uzavřel bod 6. 2.) usnesením č, 16/BRUO/2015

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

Ad 6. 3.) Metod lka ,,Žádost starosty obce o vyhIášení stavu nebezpečí"

Metodický materiál, ktery zpracovalo Oddětení KŘ KrlJ, je svým obsahem pouze
doporučujícím dokumentem, Neexistence právní formy ani způsobu vyžadování
vyhlášení stavu nebezpečí starostou obce /ORP, vedla ke sjednocení postupů,
povinností a odpovědnosti. Metodika je zpracována věcně, účelně a přehledně,

Předseda BR uzavřel bod 6. 3.) bez usnesení
BR bere,,Metodiku..," na vědomí bez dalších doplňujících opatření a úkolů.

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

Ad 6. a.) Výpis z jednání BR Pardubického kraje

Do termínu jednání se neuskutečnilo žádné jednání BR Pk.

Předseda BR uzavřel bod 6. 4.) bez usnesení

Ad 6. 5.) Výsledky kontrol, Plán kontrol v roce 2016

Tajemník BR. předložil výsledky kontrol uskutečněných v roce 2015 ve správním
území ORP Ustí nad Orlicí v působnosti krizových zákonů.
Dne 21. dubna 2015 byla provedena kontrola Ministerstva obrany (Sekce rozvoje a
plánování schopností MO),u MěÚ Ústí nad Orticí / KŘ a OŠ/<SCR. Závěr kontroly:
Porušení zákona nebylo shledáno a nebylo přijata žádná opatření.
Dne 19, října 2015 a 21. října 2015 byla provedena kontrola OU Dolní Dobrouč,
Hnátnice, Libchavy, Velká Skrovnice na plnění zákona č. 240/2000 Sb,, krizový



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

zákon. Závěr kontroly: Obec plní povinnosti stanovené krizovým zákonem a
související mi právn í mi předpisy

Na rok 2016 je plánována kontrola OU Jehnědí, Sopotnice, České Libchavy a
Voděrady na plnění zákona č. 240/2000 Sb,, krizový zákon. Termín bude upřesněn,
23. 5, 2016 kontrola KrÚ a HZS na ORP Ústí nad Orlicí na ptnění zákona č.
240/2000 Sb. Krizový zákon, zákona č, 241/2000 Sb., hospodářská opatření pro
krizové stavy, zákona č, 133/1985 Sb., požární ochrana.

Předseda BR uzavřel bod 6. 5.) usnesením č. 17iBRUO/2015

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

Ad 6. 6.) Revize hydrantové sítě, zdroje požární vody, zásobování pitnou
vodou

Vsouladu spísm, k) §29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně předložil
tajemník BR výsledky kontroly hydrantového systému. Sfav kříjnu 2015 je
následující - přirozené zdroje vody 2x, nadzemní hydranty 21x, podzemní hydranty
21. U těchto stanovených hydrantů byly provedeny pravidelné tlakové zkoušky a
prověřena funkčnost, Ve spolupráci s f. Tepvos se daří každoročně navyšovat počty
nadzemních hydrantů v návaznosti na prováděných opravách a obnově sítě.
V současnosíi se zpracovává projektová dokumentace a připravují podklady pro
revitalizaci rybníku v Dolním Houžovci, kde by mohlo být další místo pro odběr vody.
V tomto měsíci začala realizace obnovy (úpravy) záchytné jímky na zdroj požární
vody v Horním Houžovci. Nádň bude vyčištěna, provedeno vyspravení betonových
stěn, vložení geotextílie, provedena ochrana nadzemní části, opravení výpusti a
provedeno oplocení (zabezpečení) celé nádže,
V důsledku teplotně nadprůměrných posledních dvou let s velmi slabou zimou a
minimálními dešťovými srážkami došlo v celé republice k výraznému poklesu
,,hladiny spodní vody". Tajemník BR požádal o zaslání komplexní zprávy o stavu
zásob spodní vody pro potřeby Orlickoústecka, ředitelku Vodohospodářských služeb
f. Tepvos (p, Doležalovou). V některych dnech došlo k potížím v dodávkách pitné
vody pro lokality H+D Houžovec a Knapovec, Tyto lokality mají samostatný vodovod
a pokles není možné řešit propojením s vodovodem v Ústí nad Orlicí. Pro tuto
lokalitu je připravována investiční akce ,,Zkapacitnění vodojemu Knapovec" v celkové
výši 6 mil. Kč, jejíž realizace umožní podstatně vyšší akumulaci vody. V budoucnu je
však nutné propojení realizovat. Zdroje podzemní vody vykazují dlouhodobě stabilní
množství, vyhovuje všem stanoveným parametrům a vyžaduje pouze standaríní
hyg ien ické zabezpeče n í.

Předseda BR uzavřel bod 6. 6.) usnesením č. 1B/BRUO/2015

Pro: B
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

Výsledek hlasování:



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Ad 6.7.) Nákup CAS

V souladu s Koncepcí zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH a výstavby KŘ
města Ústí nad Orticí a na základě usnese ní RMZM byla podána žádost poskytnutí
účelové státní dotace na reprodukci požární techniky v roce 2016, MV- GR HZS
provedlo vyhodnocení zaslaných žádostí (celkem 67 obcí). Z nich zaregistrovalo 59
žadatelů a sestavilo pořadovník, Z praxe bývá uspokojeno minimálně 35 žadatelů.
Město Ústí nad Orlicí je s 9 body na 46 místě a má reálnou šanci na tuto účelovou
dotaci dosáhnout.

Předseda BR uzavřel bod 6, 7.) usnesením č. 19/BRUO/2015

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

Ad 6. 8.) Další informace

V posledním bodu jednání tajemník BR předložil souhrnnou informaci pro členy BR
týkající se:

a) statistické údaje o termínech a době vyhlášení zvýšeného nebezpečí požáru,
vyhlášené hejtmanem v roce 2015,

b) realizaci nového úrazového pojištění členů jednotek SDH,
c) stavu a situace ve vojenském zařízení Kerhartice (pravidelný monitoring

v důsledku mimořádné události ve vojenském skladu Vrbětice),
d) zprovoznění nového webu MV, týkajícího se migrace,
e) přehodnocení a zredukování požadavku v Plánu nezbytných dodávek,

součást Krizového ptánu ORP Ústí nad Orlicí
D zaslaný děkovný dopis starastovi za pomoc při odstraňování následků

katamity jednotkami dobrovotných hasičů Ústí nad Orllicí l a Černovír na
Farmě Kaliště,

g) dokončení výstavby a provedení zkušebního provozu záložního zdroje o
celkové kapacitě 16 kVA pro potřeby MěU přivýpadku etektrické energie,

Předseda BR uzavřel bod 6. 8.) bez usnesení
BR bere souhrnné informace na vědomí bez dalších doplňujících opatření a úkolů.

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



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ustí nad Orlicí

Na návrh tajemníka BR po projednání a vyčerpání všech bodů schváleného
programu, ukončil předseda BR 3, řádné jednání v 10:35 hod,

V Ústí nad Orticí dne: 16. listopadu 2015

Zpracoval

Schválil:

Zpracováno v jediném výtisku
počet stránek:
Počet příloh:

8
12; celkem stránek: 97

Celkový počet stránek 125,

Uloženo na pracovišti krizového řízení.
Zasláno v elektronické podobě členům BR bez příloh dne: l 8 -11- 2015

lng, Joséf Nykodýní, v, r.

(tajemník bezpečnostní rady)


