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Zápis
2. ieanání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlici

ze dne 26. března 2015

Program jednání:

Úvod
1,

2.
3.
4,
5,
6.

Zpráva o stavu splnění usnesení BR č. 1
Stav aktualizací Havarijního a Krizového plánu
Stav povodňové oehrany
Plánovaná cvičení, školení, kurzy
Činnost MěÚ při řsšení mirnořádných a krizových událcstí
Různé

Školení skupin KŠ
Výpis z 5,,6., 7, jednání BR Pk
lnformace o kontrole MO - AČR

6, 1,

6.2,
6, 3.

Přítomni; Petr Hájek - předseda BR
Jiří Preclík - místopředseda BR

lng, Josef Nykodým - tajemník BR
plk. Mgr. Radomír Štantejský - člen BR

Mgr Tomáš Kopecký - člen BR

JUDr. Eva Kalousková - člen BR
plk. lng. Roman Studený - člen BR

MUDr lgor Paar - člen BR
Jiří Novák - člen BR

Omluveni;

Hosté:
Bc. Karel Formánek

začátek iednání:
v 09:00 hod

konec jednání:
v 10:35 hod

místo jednání:
zasedací místnost RM Ústí nad orlicí



Bezpečnostní rada obee s rozšířenou §růsobností Ústí nad orlicí

úvod

Předseda bezpeČnostní rady p. Petr Hájek přivítal všechny přítomné členy BR.
Konstatoval, Že pozvání na úvodní jednání bylo řádně svoláno {pozvánka odeslána
elektronicky 3. února 2015). Omluveni: tajemnice MěÚ p. Kalousková (služební
cesta), zástupce HZS Pk. plk. lng. Roman Studený (dovolená), zástupce ZZS pk
MUDr. lgor Paar (výkon služby), velitel JSDHO Jiří Novák (nemoc). přítomna
nadpoloviční většina - BR je schopna - jednání (usnášení).

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

Přetlseda BR předal slova tajemníkovi BR lng. Nykodýmovi. Jmenovaný v tamta
bodě dolaŽil sťay plnění usnesení předeštých jednání BR. Usneseni č,
í /BRUona1 a; ilBRUo2,O1 4; 3/BRUŽ2,01 4; 4lBRUOnu 4 spíněny.
Usnesení č,5/BRUO/2014 a) splněno; b) bude splněna 30.3.2015; c) termín do
4/201 5. Usnesení 6/BRUa/2014 a); b) sptněno; c) termín 7/2015; d) termín 3.
jeCnání8R. Usnesení 7/BRUO/2014 a) splněno; b} terrnín 3, 5,7,8 jeCnání BR.

Předseda BR uzavřet bod 1 bez usnesení.
BR souhlasí s dokladem stavu plnění usnesení bez dalších doptňujících opatření a
úkolů.

Výsledek hlasování: Pro:
Protj:
Nehlasoval
zdržel se hlasování:

Ad 2.} Stav aktualizací Havarijního a Krizového plánu

Tajemník 8R předložil členům BR zprávu a stavu aktuatizací Havarijního a
Krizavého plánu. Ve zprávě uvedl kapitoly, částí i dítčí části, které byly aktua|izovány.
ProtoŽe se jednalo o opravu číseiných, datových údajů, změn názvú některych
subjektŮ a opravy dílčích plánů (odpovědnosí nesou gestoři). Na návrh tajemník-BR
nebylo nutné apětovné projednání a schválení obou záktadních dokumentů jako
celků,

Předseda BR uzavřeí bad 2 usnesením č. 6/BRUO/2015

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

Ad 3.) Stav povodňové ochrany

Tajemník PK seznámil člený BR s provedenými pavodňovými prohtídkami a stavem
Povodňové oehrany ve správním území. Popsal nevyhavujíeí stav a dosavadní
Činnost na vodním díle - vodní nádž Dolní Houžovec a stav na Knapoveckém
potoce. Na základě Zápisu o pravedené povqdňavé prahlídce a zjištěnýctt závadácll
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Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

na Tiché Orlicí členové BR diskutovali o nezákonné stavbě v záplavovém území
(marÍngotka a tábořiště u mostu v místní částí Na Tictlé Ortíci. Následně byti
seznámenl se sÍayem naplavenin pod jedním mastním obtoukem u mostu poci
Lanšperkem, ktery je v majetku SÚS a přýatých opatřeníctt.
Vzávěru tajemník PK informoval o činnosti ze dne 16. prosince 2014, kdy víivem
prudkého tání sněhové pokrývky doš/o ke zvýšení stavů vodních toků. Na základě
vyhodnocení stavu nebyla svolána PK a situace byla pouze monitorována.

Předseda BR uzavřel bod 3) usnesením č.9/BRUO t2a15

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

Ad 4,) PIánovaná cvičení, školení, kurzy

Tajemník BR seznámil členy s kalendářními akcemi na úseku havarijního a
krizového plánování v roce zai 5.
Zástupce PČR upozornil na možný střet připravavaného cvičení ,,Evakuace 2015-,
které se má uskutečnit u ORP Žamberk s jínými aktívitami, které se ptánují v tomto
období. Cvičení je připravováno Pk, je předpoklad, že k případnému střetu akcí
nedojde.
V diskusi byla uBřesněna účast na jednotíivých akcíeh.

Předseda BR uzavřel bod 4) bez usnesením.
BR bere na vědamí přehled plánovaných cvičení, škotení-ukázek, kurzů, porad a
kontrol v roce 2015 bez usnesení, doplňujících opatření a dalších úkotů.

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

Ad 5.) Činnost MěÚ při řešení mimořádných a krizovrých událostí.

Tajemník BR na základě usnesení č. BRUO/27/2014 z.8..řádného jednání (18. 9,
2014) předložil koncept dakumentu řešící činnost MěÚ Ústí nad Orlicí při vzniku
mimořádné události. Pracovní veíze zatím ne§e název ,,Plán akceschopnasti MéÚ
Ústí nad Orlicť'. Přítomné čteny seznámil se záměrem, strukturou dokumentu, jeho
kapitolami a přílohamí. Stav zpracování, řešená problematika a obsah nebyt ve stavu
potřebném k jeho projednání, případně k jeho scllvátení. Na základě téchto
skutečností tajemník BR požádal o prodloužení termínu.

Předseda BR uzavřel bod 5) usnesením č.10/BRUO'2a15

Pro: 5
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

Výsledek hlasování:



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Ad 6a.) Školení skupin KŠ

Tajemník BR na základě analýzy cvičení ,,Orlíckoústecká nemocnice 2014' a
požadavku některych vedoucích skupin Krizového štábu, předtožil členům BR
poŽadavek na provedení samostatné přípravy pa jednotlivých skupinách, Termíny
budou projednány a přípraveny s ahledem na zajištění maximátní účasti číenů
jednotlívých skupin. Cílem bude příprava vedoucího i každého člena skupiny a
ujasnění úkalů. Termín přípravy naplánovat na abdobí 9/2a15 - 3/2016.
Diskuse ělenů BR plně podpgřila tuto snahu.

Předseda BR uzavřel bod 6a) usnesením č.11/BRUOt2015

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

Ad 6b.i Výpis z 5., 6., 7. jednání BR Pk

Tajemník BR scznámil přítomné členy s Výpisem Bezpečnostní rady Pk č, 5, body 1,
3, 5, 8, 9, 1a, 11 . - bez diskuse
Výpis BR Pk č. 6, body 1, 2. - bez diskuse
VÝpis BR Pk č, 7. - zástupce PČR v rámci možností podrobněji seznámil přítomné
členy s touto problematikou. Na dotaz týkající se siíuace ve správním území oRp
Ustí nad Orlicí - situace je sledována a průběžně vyhodnocována, V případě vzníku
takovéhoto případu, bude vedení města a odpovědní funkcionáři neprodteně
informavání.

Předseda BR uzavřel bod 6b) bez usnesení
BR bere na vědomí seznámení s Výpisy BR Pk bez dalších doplňujících opatření a
úkalů.

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdňel se hlasování: 0

Ad 6c) lnformace o kontrole MO - ACR

Tajemník BR doložil stav přípravy a dokumentace v oblastipúsobnosti resortu MO-
ÁČR pro daposud neoficiálně ohtášenou kontrotu. Metodická pamoc KrÚ Pardubice
je ptánaváfia na středu 1. dubna 2015 v dopaiedních hadináeh. V termínu i5 dtibna
2015 se na přípravě bude podílet i KVV Pardubice. lnformaci abdňela Ing. Ktičková
- agenda péče o válečné hraby.

Předseda BR uzavřel bod 6c) bez usnesení
BR bere na vědamí informaci o stavu přípravy na kontrolu resartu Ma-AČR bez
dalších doplňujících opatření a úkolů.
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Bezpeěnostní rada obce s rozšířenou působností Úsd nad orlici
Výsledek hlasování: Pro:

Proti:
Nehlasoval:
zdňel se hlasování:

Na návrh tajemníka BR po projednání a vyčerpání všech bodů schváleného
programu, ukončil předseda BR 2. jednánív 10:35 hod.

V Ústí nad Oríicí dne: 3a. března 2a15

Zpracoval: 1

lng. Josef Nykodým, v. r.
(tajemník bezpečnostn í rady)

Schválil:

předsed

Zpracováno v jediném výtisku
počet stránek:
Počet příloh: 12; celkem stránek: 46
Celkový počet stránek 51.

Uloženo na pracovišti krizového řízení.
Zasláno v elektronické podobě členům BR bez příloh dne:
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