
1lBR-2o17

Zápls
6, jednání Bezpečnostní rady oRP Ústí nad orlicí

ze dne 25. dubna2017

Program iednání:
úvod

1- zpráYa o stavu splnéní usnesení BR č, 3; 5
2- stav aktualizace HP € KP
3, povodňová ochrana + Digitální povodňový plán
4, stav Výstavby JsW
5, Dílóí plán obrany
6, Různé

6_ 1. lnformace z jednání BR Pardubického kraje
6.2, lnformace - zpráVa o činnosti BRs V roce 2016
6, 3, Aviárni influeza v ČR - oRP Ústi nad orlici

Přítomni:

omluveni:

Hosté:

začátek iednání:

konec iednání:

místo iednání:

Petr Hájek - předseda BR
Jiří Preclík _ místopředseda BR

lng, Joseí Nykodým - tajemník BR
JUDr, EVa Kalousková - člen BR
Mgr, Tomáš Kopecký - ělen BR

MUDr, lvlilada Krejčová - člen BR
Jiří NoVák - člen BR

plk. MgI Radomír Štantejský - člen BR
plk, lng, Roman studený - člen BR

mjr, Bc, Libor DUŠEK _ HZs

09:00 hod

10:23 hod

zasedaci mistnost RM Ústi nad odici



Bczpcčnostnír,arla ob

Úvod

Predseda bezpečnostni rady p, Petr Hájek přivítal přítomné č]eny BR,
Konstatova, že pazvání na 6, jednáni bylo řádně svoláno (pozvánka odes]ána
elektronjcky 3, dubna 2017), omluveni; Zástupce HZs Pk, pik, lng, Roman Studený
(s]Užební cesta), plk. N,49r. Radomir Štantejský - služebni cesta, Přítomna
nadpoloViční Většina - BR je Schopna jednáni (uSnášení),

ZdůVodu pelsonálnich změn U ZZS Pk, odvolal starosta měSta Zfunkce člena
BR N/]UDr, lgora Paara, Na Uvolněnou pozici jmenoval členém BR N,4UDr. Nliladu
Krejčovou, Novému členu BR předal jrnenovaci listinU,

Předseda BR předal slovo tajemnikovi BR lng, Nykodýmovi, Jmenovaný
připomenul, že celé jednání se bude rídt schváleným Jednacím řádem BR, K
předloženému programu 6, rádného jednáni BR nebyla Vznesena žádná námjtka,
připomínka ani náVrh na noVý bod jednání,

Výsledek hlaSoVání: Pro:
Proti:
NehlasoVa
zdržel se hlasování:

7
0
0
0

Ad'l.|zpíáYa o stavu splnění usnesení z BR č, 3 a 5

Tajemník BR doložil stav p]nění usneseni př]jatých na jednání BR (3 a 5) V
usneseni č. 12lBRUol2015 do]oženo plněni pism, d) - plněni iohoto usnesení
odloženo do §amostatného bodu dnešního jednání jako samostatná zpráVa (bod č,
4)-

Usnesení č, 25lBRUo/2016 doloženo p]nění pism, b), Na základě požadavku
tajemníka BR prodloužen termín p]nění do 30_ 6_ 2017, Úkol je plněn průběžně,

Předseda BR UZaVřel bod 1 bez Usneseni:

BR SoUhlasí S dokladem
ú kolů,

Výsledek hlasování:

siavu p|nění usneseni bez dalších doplňujicich opatřeni a

Pro;
Proti:
NehlasoVa]
zdržel se hlasování:

7
0
0
0

Ad 2,) stav aktualizace HP a KP

oba Základni Óokumenty byly aktualiZoVány, Většinou se jedna o o čiselné a datové
údaje, Změny náZVů Subjektů apod, Rozsah a Způsob aktualizace nemá Zásadní VliV
na platnost dokumentů, tudiž není nutné opětovné schva|ování, KriZoVý plán byl
V SoU]adU s odst. 2 §19 NV č,46212000 Sb,, schválen po 4-1etém cyklu na minu|ém
řádném jednáni V listopadu 2016.
Přesto došlo kposunu Ve ZpůSobu aktualizace těchto Základnich dokun,entů, Pro
Zjednodušení, Zrychlení a lehčí ovládáni je již možnost dálkového přístupu, Krizové



BeZDečnostní fada obce S rozšíiei]ou ptlsobnosti l_istí nad or]icí

říZení a Starosta maji možnost se přihlásit a oba kompletní dokurnenty najíi na WebU
HZs Pk,

Předseda BR uzavřel bod 2 bez Usnesen;:

BR bere na Vědomí stav VýStaVby JSW bez doplňUjících opatřeni a dalších úko]ů.

VÝsledek h]asoVání: Pro:
Proti:
NehlaSoval:
zdržel se hlasování:

7
0
0
0

Ad 3.) PovodňoVá ochrana + Digitálni povodňoVý plán

Tajemník povodňových komisí (města a oRP) před|ožjl členům BR dVě ]níormace a
provedl představeni noVého digitálniho povodňoVého plánU,

3,1) lnforrnace o průběhu Drací na protiDovodňových opatřeni na řece orLici
Proběhlo Zjišt'ovací říZení dle Zákona 100/2001 sb. o posuzování Vlivu na žjvotni
prostředí, Ze kterého Vyplynulo, že pro tento projekt není třeba provézt zjišťovací
říZení ElA, Tím se celý proces zrychlí, Předpok]ádáme, že investor Povodí Labe
oLde,nll V.,avéru loholo lokU piip,aven plojekt plo dotac Z oPŽP,

3,2) lnformace o povodňových proh ídkách
V minu ém loce byly řešeny standardní ZáVady na toku, jako jsou spláVí, nezajištěné
předměty, nánosy na Vodnich stavbách (průběžně odstraňuje Povodí Labe), od
oňského roku VyVoláVá subjektivní siižnosti občanů znovuobnovení provozu jezu S

elektrárnou V Hylvátech na Třebovce, Pro toto Vodní dí]o, Válcový jez na řece
Třebovce by]o Vydáno řádné VodopráVní povolení na nakládání s Vodami V roce
2004 s patnosií do roku 2039. PůVodní Vastník hl§torického Vodního díla jej Však
neprovozova], NoVý Vlastník f, K-CAD, na kterého práVo nakládat s Vodami přešlo,
Vodní dílo řádně zrekonstruova|, od roku 2014 do roku 2016, jej dle povo ení řádně
provozoval Ve Zkušebním provozu, Následně Vodní dilo Zkolaudoval a uvedL do
řádného provozu a provozu]e jej dle schváleného manipu|ačního řádu. Všechna
povolení a dozor nad jejich dodržovánim, podléhají VýkonU státní spráVy a
VodopráVnímU dozoru, l přes to, že zkušební provoz byl řádně Veden a pod
kontrolou VodopráVního úřadu, po roce řádného provozu, s ohledem na stížnosti,
plánUjeme provéZt VodopráVni kontrolU dodržování povolení nakládáni s Vodami,

3,3) Piedslaveli o;qilál'liho povodňoveho olánJ mésta Ústi nad ollci
Počátkem měsice dubna 2a17 by| přeyzal (na Zák]adě projektu ,,ProtipovodňoVá
opatření měSta Ustí nad or]icí) jako dílčí část projektu. Digitální povodňoVý plán
měSta Ustí nad orlicí a Digitální povodňový plán oRP Usti nad orlicí, oba plány
jsou umístěny ha Webu. Plányjsou přistupné Veřejno§ti V oficiální částj a pro činnost
povodňových komiSí a Vlastní administraci plánů je nutné přihlášeni, ktelé maji V tuto
chVíli tajemník povodňových komisi, tajernnik BR a zarněStnanci VodopráVniho
úradu, Plán umožňuje dalši rozšíření aplikace doplněni o povodňoVé plány
ner|oviiostí, Nad obsahefi tohoto rozšířeni se budeme mUset ještě Zamyslet, aby
nevznik]a další nepoužite|ná databáZe - Zajištění aktualizace dat. Pro č]eny BR byla
provedena ukáZka k ovládáni obou plánů,



Bezpečnoslní ra.la obce s rozšiienoLl pů§lbností Ustí nad oI]ici
Dředseda BR Uzavřel boo 3 bez usne§eni

BR bere na vědomí informací o stavu V povodňové a1hraně města a ínformaci
převzetí DPP města a DPP oRP bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

VýSledek hlaSoVání: 7
0
0
0

Ad 4.) stav Výstavby JSVV

Tajemník BR před]ožil inforrnace o stavu Výstavby JSW V rozsahu od posledniho 5,
rádného jednání BR ze dne ,10, Iistopadu 2016,
Ukončením přípravné fáZe považUji okamžik - obdrženi Rozhodnutí o poskytnuti
dotace, Tento kJíčový dokumeni jsme obdrželi 22, prosince 2016, Dodavatel (f,

Empemont S,1,o,) i adminiStrátor projektU (EnVipaftner s,r,o,) byli o skUtečnosti
informováni počátkem roku 2a17 .

Vúnoru nás kontaktovala dodavatelská firrna a byly řešeny konkrétni úkoly spjaté
s Výstavbou ceiého systému, se Zástupcem dodavatele jsnre provedli součinnostní
dohovor u f TepVoS - Veřejné osvětlení) k Zajištění instalace kabeláže, S Vel]telem
lMěP došlo kVybrání mista pro,,velín" celého systémU a průzkum pro instalaci
kabe|áže anténniho systému a napájení, Doš]o k Seznámení s objekty plo umístění
pobočných úStředen a urnlstěnírn hladinového čidla v Hornim HoUžoVci, Počátkenr
břeZna bylo Započato S inStalací napájecí kabeláže do sloupů Veřejného osVětleni,
K ýasovému skluzu došlo při Zpracování rádiové_ho projektu, kienj je potřebný
kZískáni rádiových frekvencí, Rádiový projekt se Žáclostí o uděleni individUálnlho
opráVnění k uyuživání rádiových kn']točtů byl odeslán na ČfÚ +, dubna 2017, Jak
moc to ovlivni termín Ukončení projektu Zatim nedokáži posoudit. Podmínkou je
of]ciální Vyjádření po]ské Strany (70 km pásmo V pohraničí)
ln§ta ováno bUde celkem 176 koncových prvků (hníZd) se 453 reproduktory, V centru
nrěsta 108, V Hylvátech 30, V Kerharticích 17, V Knapovci 1 1. V Horním Houžovci 2, V
Dolním Houžovci 3 a v Černoviru 5 koncových prvků s h|avní úStřednou u l\4ěP, a 3
pobočnými ústřednami (ZŠ Kerhartice, ZŠ Hylváiy, požární zbrojnice Knapopovec)
V Hornim Houžovci pak 1 hladinoměrné čidlo se solárnim pane em.

Do poloviny rně§íce května by měly být instalovány Všechny prvky Systému a měly
by být oživeny a nastaveny, Ve druhé polovině května by mělo být provedeno
proškolení určených uživatelů:

a) k ovládání hladinorněrného čidla tajemník PK, tajemník BR, 2x pracovník
VodopráVniho úřadu;

b) k ov]ádání kompletního Js\^"/ starosta, míStostarosta, tajemník BR, iajemnikpK, Veltel [,4ěP vedoJc odděleni lT,

V březnovém čísle Ústeckých listů by| zařazen článek JsW, Ve kterém byli
informovali obyvatelé o realizaci tohoto projektu, o časovém harmonogramU a byli
požádáni o shoVíVaVoSt hlaVně při ožiVoVáníV měsíCi květnU,
Učinil jsem dotaz u okoiních oRP o Zkušenostech, množství a obsahU Stižnosti při
jejich realizaci takovéhoto projekiu. U Všech byli stižnosti (cca 20-30), ojedinělé
počátkem instalace (nikdo nechtěl mít ,,rozhlas" před okny), nejvice pri oživováni
(zejména hlaSitost), Již v průběhu zkušebniho provozu Však Stížnostj ustaly a §y§tém
byl akceptován,
ce ý systém je Vybudován V SoUladU s těmito Zákonnými normami;

,1

P to:
Proti:
NehlaSoVal:
zdžel se hlasování:



BezDečnostni rada obcc s ro7šiřenou pú§qb!!§[Il§d !]4!LQ!!jq!

1) lákon č, 24012000 Sb,, o krizovém říZen'
- §21 odst,1 starasta obce zajišt'uje připravenost obce na řešení krízových Situací
- §21 odst, 2 písm, d) odpovídá za využíVání informačních a komunikačníCh
prcělied^Ů a pomucek urcen\ch Mý
- §21 odst,3 pism. a) zabezpečuje varování a informavání oSOb nacházejících se
na úleml obce před hIOzíClm nebezpečím

2) zákon č,239/2000 Sb,. o lZS
- §23 odsi, 2 písm, c) PráVniCké o§oby a podnikajicí fyzické osoby jsou povinni
V souVislosti se záchrannými a likvidačnimi pracen,]i a s jejich přípravou sťrpěl
umístění Zařízení systému Varavání a vyrozumění na nemovitastech, které mají ve
vlas!niclý i.

3) ce|ý sys_iém je SpolUfinancován EU - Fondem soudržnosti V rámci operačního
programu Zivotního prostředí a jako takový nesmi generovat Zisk = nesmí být
komerčně využiyán, rzn. každou první středu V měsíci ve 12:aa hod, bude
ptovedena zkouška systému (zodpovidá HZS ČR) a ve vybraných částech města
bUde s oužit k Vyhlášení poplachu pro jednotky SDH města (KoPlS Pk),

Předseda BR UZaVíel bod 4 bez Lsnesen

BR bere na vědomí stav Výstavby Jsvv bez daplňujiCíCh apatření a daIších úkolů,

VÝsledek hlasoVáni: Pro:
P roti:
NehLasoVal:
zdržel se hlasování:

7
0
0
0

Z důVodu služební činnosti byla UVo]něna Z da]šího jednání p, Kalousková

Ad 5,) Dílčí plán obrany

Na Základě novely Zákona ó- 22211999 Sb,, o zajišťování obrany ČR byl členům BR
na 5, řádném jednání předožen,,Dllčl plán obrany oRP Ústi nad orlicí" (listopad
2016). Pod§tatným úkolem je §7a písm, o) obecní úřadv obcí s rozšířenau
Důsobnastí zDracavávaií dílčí plán obranv obce s rozšířenou púsobností, kteŇ Do
proiednání v BR aRP schvaluie ieií starasta"
Na pravidelnou pracovní poradu tajemníků BR PardUbického kraje (prosinec 2016)
byl Vyžádán ZástUpce KW Pardub]ce, Požadoval jsem jednoZnačné Vysvětleni této
Zákonné norrny, Jediným Vysvětlenirn bylo pouze odcitováni znéní zákona b,ez
jakéhokoli dalšího upřesnění,
Zástupce KW Pardubice každoročně provádí součinnostní dohovor a na dotaz, jaké
máme povinnosti při naplněni P]ánU mobllizačních dodáVek, mi Vždy byo sděleno,
že trvá požadáVek zroku 2a10. Přesto, že byla Zaslána informace, o nezajištěni
tohoto požadavku, nic Se nezměnilo, NáSledoval šok - již dva roky má AČR pijmo
přistup do databáZí s požadovanými mobilizačními dodáVkami, Nlkoho z pracovníků
k,Zového rizeni V PardUbickém klaji Však od AČR {KW) nebvl nio,mován,

Pro připadnou kontrolu Z Mo je připlaven Soubor dokumentů S označenim ,,Dílčí
plán obrany oRP Usti nad ollici", do doby, než bude Vydána prováděcí směrnice,
Situace je siejná nejen U obci s rozšířenou působností Pardubického kraje, ale l po
cete CR,



Beznečnostni racla obce s rozšiřenou působrrostí Ustí nad Orlicí

Předseda BR uzavřel bod 5.

Výsledek hlasoVání:

uSneseníí],] č -: 28 lBRUo 12017

P ro:
Proti:
NehlaSova|:
zdržel se hlasování:

6
0
0
0

6.1. lnformace z jednání BR Pardubického kraje

Tajemník BR predložil inforrnaci Z 1, řádného jednání BR PardUbického kraje, které
se uskuiečnilo 13, ledna 2017, Na plogramu bylo celkem 17 bodů, Ve stručnosti byli
členoVé BR seznámeni s obsahem jednání,

Piedseoa BR Uzavrel boo 6, 1, bez LSneseni:

BR bere iníorrnaci o jednání BR
úkolů,

Výsledek hlasováni:

Pk na Vědomí bez doplňUjících opatreni a dalších

Pro; 6
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdrže Se hlasování; 0

6. 2.) lnformace - Zpráva o činnosti BRS v roce 2016

Členům BR předloži] iajemnik BR informaci (na Základě Usnesení BRS č, 14, Ze dne
B. 3. 2a17) o Zpráva o činnosti BRS Za rok 2016. clenové BR byli stručně
seZnáí],]eni S obsahem ZpráVy,

Predseda BR Uzdvie bod 6, 2, bez usnesení:

BR bere informaci; ZpráVa o činnosti BRS Za rok 2016, na Vědomí bez doplňujících
opatrení a dalších úkolů,

Výsledek hlasováni: Pro: 6
Proti: 0
Neh|asoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

6. 3,) Aviárni influeza V ČR - oRP Ústí nad orlicí

lnformace:
Počátkem února ředite| Krajské hygienické stanice PardUbického kraje informoval o
Zdravotnich aspektech Viru ptačí chřipky H5N1 a H5N8 s tím, že onemocněni ptačí
chřipkou H5N_B se doSUd' V lidSké populaci nevyskytlo, UVedl, že l\/]inisterstvo
zdravotnictví CR vydalo krajským hygienickým stanicim pokyn, aby u Všech osob,
které se podílely na likvidaci chovů a maji Zdravotni obtiže, byl proveden odběr



BczDqhQ§]bi rada obce s lo7šiienou D[lsobllosti l]sli nad Orlicí

bio]ogického materiálu -Výtěr z krku a to Z důVodu sianovení přesné diagnóZy a
VyloUčení onemocnění chřipkou H5NB,

Jelikož §e již na územi bývalého okresu Ústí nad or]ic tento typ krizové situace
Vysktl, (4 ohniska V roce 2007) Spolecně S vedoucrm oŽP jsme mu Věnoval]
náiežitou pozornost, Je]ikož se množily dotazy občanů města, rozhodli jsme se
nformovat prostřednictvím oficiáiních stránek rněsta, Podkladový materiál byl Získán
předevšírn z dostupných Webů; Státní Veterinární spráVy, N/]Ze, N,4ZDr. HZS,,,,
Po zveřejněni námi zpracované iníormace se rozpouia]a nepřijemná aféra s l\,4l,] Dr,
]V]aňou PaVloVoU (KHs Pk), která V počátku téméř,,nařizovala" stažení článku poté
dí|čí čásii a nakonec se distancovala úp|ně, Tímto č|ánkem jsme údajně šíři]i paniku
- ptačí chřipkou (Zmiňovanýrn typem VirU) doposud nikdy nebyl 'napaden člověk.
Naše informace byla Spíš reakci na poměrně Značnou ,,masáž" obyvatel o šiieni Viru
ptačí chřipky se záběry na ha§iče V neprodyšných ochranných oblecích a mylné
iníormaci médií, že dalšim ohniskem V cR je Usti nad orlici - naí],]isto obec Koldín
na or]icko-ústecku,
Tajemník BR oRP Ústí nad or]icí Vznesl požadavek na tajemníka BR Pardubického
kraje a ien přis]íbiJ na někieré Z příštich společných porad prítomnost zástupců
Veterinární a hygienické spráVy s cílem Vyjasnéni po]mU,,SPoLUPRÁCE",

Předseda BR uzavřel bod 6,

BR bele informaci o aviárni
úkolů,

Výsledek h asoVání:

3, bez usneseni:

influeze na vědomí bez doplňUjicích opatření a dalšich

Pro:
Prot:
Neh]asoVa]]
zdržel se hlasování]

6
0
0
0

V Ústí nad orlicí dne:27. dubna 2017

Zplacova|:

(tajemník beZpečnostní rady)

SchVálil:

Zpracováno V jediném VýtiskU
Počet stránek: 7
Počet příoh: B, celkem listů: 32
celkoVý počet listů: 39

V istinnéforně uloženo na pracovišti 1rZoVe^o ilzeni,
ČlenU,n BR ZaSlá10 V ele{t.onicle podooe bez pliloh dne 2. 5. 2a17

]ek, v, r,

ezpečnostnirady


