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Zápis  
 4. jednání Bezpe čnostní rady ORP Ústí nad Orlicí  

ze dne 26. dubna 2016 
 

Program jednání: 

 Úvod  
1.             Zpráva o stavu splnění usnesení BR č. 1 - 3 
2.  Stav aktualizace HP a KP 
3.  Povodňová ochrana – Povodňový plán 
4.  Stav výstavby JSVV 
5.  Plánovaná cvičení, kontroly, školení, kurzy v roce 2016  
6.  Různé 

 6. 1.  Informace o novelách zákonů 
 6. 2.  Výpis 9. a 10. jednání BR Pardubického kraje 
 6. 3. Memorandum o spolupráci při vyrozumívání 

6. 4. Zásady postupu při použití finančních prostředků z účelové 
rezervy 

6. 5.  Informace o systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem 
6. 6. Praktická ukázka činnosti záložního zdroje úřadu 
  
  

 
 
Přítomni :                              Petr Hájek – předseda BR 

Jiří Preclík – místopředseda BR 
Ing. Josef Nykodým – tajemník BR 

plk. Mgr. Radomír Štantejský  – člen BR 
JUDr. Eva Kalousková – člen BR  

MUDr Igor Paar – člen BR 
Jiří Novák – člen BR 

 

Omluveni:   plk. Ing. Roman Studený – člen BR  
Mgr. Tomáš Kopecký – člen BR 

 
Hosté:                                     mjr. Ing. Libor Dušek HZS Pk 
      

 
 

začátek jednání: 09:00 hod 
 

konec jednání:  10:45 hod 
 

místo jednání: zasedací místnost RM Ústí nad Orlicí 
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Úvod 
 
Předseda bezpečnostní rady p. Petr Hájek přivítal přítomné členy BR. 

Konstatoval, že pozvání na jednání bylo řádně svoláno (pozvánka odeslána 
elektronicky 29. února 2016). Omluveni: zástupce HZS Pk. plk. Ing. Roman Studený 
(služební cesta), Mgr. Tomáš Kopecký - nemoc. Přítomna nadpoloviční většina – BR 
je schopna jednání (usnášení).  

Předseda BR předal slovo tajemníkovi BR Ing. Nykodýmovi. Jmenovaný 
připomenul, že jednání se bude řídit schváleným Jednacím řádem BR. Předložen 
program 4. jednání BR. Nevznesena žádná námitka, připomínka ani návrh na nový 
bod jednání.  
 
Výsledek hlasování: Pro:    7 

            Proti:    0 
    Nehlasoval   0 
    Zdržel se hlasování: 0 

 
 

 

Ad 1.) Zpráva o stavu spln ění úkol ů BR č. 1-3   
      

                
V tomto bodě doložil tajemník BR stav plnění usnesení předešlých jednání BR. 

Usnesení č. 11/BRUO/2015 doloženo splnění písm. c); 12/BRUO/2015 bylo 
doloženo samostatně v bodě 4.; usnesení č. 17/BRUO/2015 splněno, doloženo 
samostatně v bodě 5;  

  
Předseda BR uzavřel bod 1. bez usnesení:   
BR souhlasí s dokladem stavu plnění usnesení bez dalších doplňujících opatření a 
úkolů.   
 
Výsledek hlasování: Pro:    7 

            Proti:    0 
    Nehlasoval   0 
    Zdržel se hlasování: 0 

      
 
Ad 2.)  Zpráva o stavu aktualizace HP a KP  

 
Tajemník BR předložil členům BR souhrnnou zprávu o stavu aktualizace základní 
havarijní a krizové dokumentace. Vzhledem k plánované kontrole KrÚ Pardubice 
byla provedena kompletní aktualizace HP a KP jak v elektronické tak v listinné 
formě. Aktualizace byla provedena pouze u datových nebo číselných údajů bez 
zásadních strukturálních změn – není nutné opětovné schválení.  
Dále upozornil na právě probíhající zpracování dokumentu „Analýzy rizik ČR“, ze 
kterého vzejdou změny i na úrovni kraje a ORP. (informace ze školení Praha 
4/2016).  
 
Předseda BR uzavřel bod 2 bez usnesení: 
BR bere na vědomí stav aktualizace HP a KP bez doplňujících opatření a dalších 
úkolů. 
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Výsledek hlasování:    Pro:    7 
            Proti:    0 
    Nehlasoval:   0 
    Zdržel se hlasování: 0 

 

 
 
Ad 3.) Povod ňová ochrana – Povod ňový plán 

 

Tajemník BR přednesl informaci o stavu povodňové ochrany a stavu Povodňového 
plánu. Pro rok 2016 byly provedeny pouze základní aktualizace v Povodňovém 
plánu bez zásadních změn. Protože je podána žádost o získání dotace na realizaci 
výstavby JSVV, jedním z prvků je i příprava a zprovoznění „Digitálního povodňového 
plánu“, jako základního povodňového dokumentu.  
V roce 2015 nebyly zakoupeny žádné prostředky a pro rok 2016 nejsou plánovány 
žádné další nákupy k  fyzické protipovodňové ochraně. Ve skladu je cca 5 tis. 
dvoukomorových pytlů, 1 spr. BIG-BEG, 6 ks plniček, a další potřebný materiál.  
V měsíci duben 2016 byly provedeny povodňové prohlídky toků s opakujícími se 
nedostatky, které řeší Vodoprávní úřad.   
V současnosti je vedle JSVV připravován další projekt ve spolupráci s Povodím Labe 
– Protipovodňová opatření města Ústí nad Orlicí. Probíhají jednání s vlastníky 
pozemků za účelem jejich výkupu, připravuje se projektová dokumentace a 
pravděpodobně na jaře roku 2017 bude podána žádost o dotaci. Probíhají i 
pravidelné kontrolní dny.  
Při realizaci rekonstrukce železničního koridoru byla provedena stavební 
připravenost k instalaci mobilního hrazení (hliníkové profily) u mostu Na Mendryku. 
Projektová dokumentace k této části protipovodňové ochrany je uložena u KŘ.       
 
Předseda BR uzavřel bod 3) bez usnesení: 
BR souhlasí s dokladem stavu povodňové ochrany – Povodňovém plánu bez dalších 
doplňujících opatření a úkolů.   
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
   

Ad 4.)  Stav výstavby JSVV 
 
Tajemník BR přednesl informaci o stavu výstavby JSVV. V řádném termínu (listopad 
2015) byla podána žádost o přidělení dotace MŽP. Žádost byla podána kompletní 
dle aktuálních podkladů, přesto v měsíci prosinec 2015 byly zasílány ještě další 
doplňující dokumenty. Místo v únoru 2016 až 18. dubna 2016 zasedla ppoprvé 
hodnotící komise, která posoudila podané žádosti. Náš projekt ze 100 možných 
bodů získal 89 bodů – což je velmi dobrý výsledek a lze konstatovat, že bude 
s velkou pravděpodobností podpořen.  
Konečné výsledky lze očekávat odhadem v půlce měsíce května 2016 
prostřednictvím MS 2014+. Následně bude zpracována výzva, kterou by měla ještě 
projít kontrolou.  
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Podle zpracovaného harmonogramu má projekt cca 1,5 měsíce zpoždění, které bylo 
způsobeno MŽP. Přes toto zpoždění zatím není ohrožen termín uvedení systému do 
provozu.     
 
Předseda BR uzavřel bod 4) bez usnesení:  
BR souhlasí s dokladem stavu výstavby JSVV bez dalších doplňujících opatření a 
úkolů.   
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
 

Ad 5.)  Plánovaná cvi čení, kontroly, školení, kurzy 
 

Tajemník BR předložil souhrnný přehled akcí v roce 2016.  
 
Předseda BR uzavřel bod 5) bez usnesení: 
BR bere předložené kalendářní akce na vědomí bez doplňujících opatření a dalších 
úkolů.   
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
    

 
Ad 6. 1.) Informace o novelách zákon ů 

 

Tajemník BR informoval členy BR o nových nebo novelách zákonů v oblasti 
havarijního nebo krizového řízení.  
Od 1. 10. 2015 vstoupil v platnost nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsi, který nahradil zákon č. 59/2006 Sb. 
 
Od r. 2016 vstoupilo v platnost „Memorandum o spolupráci při vyrozumívání 
zástupců obcí a krajů o událostech ovlivňujících bezpečnostní situaci na území obce 
nebo kraje“. 
 
Od 1. 1. 2016 platí nový zákon č. 320/20015 Sb., o HZS, který nahradil zákon č. 
238/2000 Sb. 
 
Od 1. 7. 2016 vstoupí v platnost novelizované zákony č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany ČR a zákon č. 585/1999 Sb., o branné povinnosti (branný zákon). 
 
Předseda BR uzavřel bod 6. 1.) bez usnesení: 
BR bere na vědomí informaci o nových zákonech nebo novelách zákonů bez dalších 
doplňujících opatření a úkolů.   
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Výsledek hlasování:                           Pro:    7 
              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
 
Ad 6. 2.) Výpis 9. a 10. jednání BR Pardubického kr aje 

 
Tajemník BR seznámil členy BR s Výpisem 9. a 10. jednání BR Pardubického kraje.   
 
Předseda BR uzavřel bod 6. 2.) bez usnesení: 
BR bere na vědomí obsah Výpisu 9. a 10. jednání BR Pardubického kraje bez 
dalších doplňujících opatření a úkolů.   
 
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
 

 
Ad 6. 3.) Memorandum o spolupráci a vyrozumívání  

  
Tajemník BR seznámil členy BR s „Memorandem o spolupráci při vyrozumívání 
zástupců obcí a krajů o událostech ovlivňující bezpečnostní situaci na území obce 
nebo kraje“.  
 
Předseda BR uzavřel bod 6. 3.) usnesením č. 20/BRUO/2016 
 
      
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
 

Ad 6. 4.) Zásady postupu p ři použití finan čních prost ředků z účelové  
               rezervy na řešení krizových situací  

 
Tajemník BR seznámil členy BR s přílohou č. 1 usnesení vlády č. 748 ze dne 23. 9. 
2015 „Zásady při použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení krizových 
situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole 
Všeobecná pokladní správa podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů“.  
 
Předseda BR uzavřel bod 6. 4.) usnesením č. 21/BRUO/2016 
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 
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Ad 6. 5.) Informace o systému vyhlašování stup ňů ohrožení terorismem  
 
Tajemník BR seznámil členy BR se schváleným systémem vyhlašování stupňů 
ohrožení terorismem a základními mechanismy vyhlašování. Materiál bude dále 
rozpracován a následně do 30. 6. 2016 schválen vládou.  
 
Předseda BR uzavřel bod 6. 5.) usnesením č. 22/BRUO/2016  
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
 

 
Ad 6. 6.) Další informace  

 
VJ SDH p. Jiří Novák seznámil členy BR se stavem přípravy výzvy na dodavatele 
CAS. Po neočekávaném přidělení státní dotace počátkem měsíce března 2016 byla 
realizována konzultace na GŘ HZS. V tuto chvíli jsme před závěrečným schválením 
technické specifikace a před obdržení „Registračního listu akce“. Bez těchto 
dokumentů podle pravidel přidělení dotace nesmíme výzvu zveřejnit. Ostatní 
dokumentace pro podání výzvy je již připravena. Akci administruje Ing. Jan Tomek, 
který má za sebou realizaci cca 70 veřejných zakázek s nákupem hasičské techniky, 
z toho asi 75% nákup CAS.    
 
Předseda BR uzavřel bod 6. 6.) bez usnesení:   
BR bere informaci o přípravě veřejném zakázky k nákupu CAS na vědomí bez 
dalších doplňujících opatření a úkolů.   
 
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 
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Na návrh tajemníka BR po projednání a vyčerpání všech bodů schváleného 
programu, předseda BR ukončil 4. řádné jednání v 10:45 hod.  
 

Pro členy BR byla připravena a provedena ukázka nového záložního agregátu MěÚ 
Ústí nad Orlicí.  
 
V Ústí nad Orlicí dne: 29. dubna 2016           
 
Zpracoval:   
 

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

                        
 
Schválil:                 

 
Petr Hájek, v. r.  

předseda bezpečnostní rady 
 
 
 
 
 
Zpracováno v jediném výtisku 
Počet stránek:  7 
Počet příloh:  10; celkem listů: 23 
Celkový počet listů: 30                      
 
Uloženo na pracovišti krizového řízení. 
Zasláno v elektronické podobě členům BR bez příloh dne: 29. 4. 2016 


