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orgánů krizového řízení
obce s rozšířenou působností

ÚSTÍ NAD ORLICÍ



Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působnosti Ústi nad Orlici

V souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. h) a § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 3
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,krizový zákon") a ustanovením § 8 a 9 nařIzenI vlády č. 462/2000 Sb.,
k provedeni § 27 odst. 8 a § 28 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vydávám

Statut
Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působnosti

Ústí nad Orlici

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústi nad Oňicl (dále jen "bezpečnostní
rada') je zřízena v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 3 zákona
č.240/2000 Sb., jako poradni orgán starosty obce s rozšířenou působnosti pro přípravu
na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

2. Předsedou bezpečnostní rady je starosta obce s rozšířenou působnosti (dále jen
starosta).

3. Funkční období členů bezpečnostní rady je shodné s funkčním obdobím obecní
samosprávy. Členství v bezpečnostní radě končí také ukončením výkonu funkce,
pracovního nebo služebního poměru člena bezpečnostní rady.

4. Bezpečnostní radu svolává předseda bezpečnostní rady podle plánu práce na kalendářní
rok (dále jen "pracovní plán') a to nejméně dvakrát ročně nebo v případě naléhavé
potřeby mimořádně na základě žádosti člena bezpečnostní rady.

5. V případě nutnosti ( např. nepříznivá epidemiologická situace, ...) se uskuteční jednání
bezpečnostní rady dálkovou účastí prostřednictvím video-konference nebo tele-
konference.

6. Členy bezpečnostní rady na pokyn předsedy bezpečnostní rady vyrozumívá tajemník
bezpečnostní rady, pokud předseda bezpečnostní rady nerozhodne jinak.

Článek 2
Obsah činnosti bezpečnostní rady

1. Bezpečnostní rada projednává a posuzuje:

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností,

b) stav př(oravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešeni
mimořádných udá/ost/ nebo krizových situací,'

c) krizový plán obce s rozŠířenou působností,

Strana 2 (celkem 4)



Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Ústi nad Orlicí

r

b

d) finanční zabezpečení př/í)ravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné
události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou
působnostl:

e) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve
správním obvodu obce s rozšířenou působnosti,

n způsob seznámeni obcí, právnických a tj/zických osob s charakterem možného
ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s pňPravenými
krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

g) návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřováni krizové připravenosti u
obci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a závěrů těchto kontrol,

h) návrh ročního plánu cvičeni složek integrovaného záchranného systému a orgánů
krizového ř/zen/ ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

i) závěrečnou zprávu o hodnoceni krizové situace v rámci správního obvodu obce s
rozšířenou působností, přijatých opatřeních a návrh způsobu odstranění zjištěných
nedostatků,

i) další dokumenty a záležitosti související s připravenosti správního obvodu obce s
rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

2. Pracovní plán na kalendářní rok (včetně finančního zabezpečeni) projednává
bezpečnostní rada a schvaluje předseda bezpečnostní rady.

Článek 3
Složeni bezpečnostní rady

1. Bezpečnostní rada má nejvýše 9 členů.
2. Předsedou bezpečnostní rady je starosta obce s rozšířenou působnosti, který písemně

jmenuje a odvolává její členy (příloha č. 2).
3. Složení bezpečnostní rady

a) předseda - starosta,

b) místopředseda - uvolněný místostarosta,
C) člen - tajemník Městského úřadu Ústí nad Orlicí,
d) člen - přls/ušn/k Policie České republiky určený ředitelem Krajského ředitelství policie

Pardubického kraje,
e) člen - přls/ušnik Hasičského záchranného sboru České republiky určený ředitelem

Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje,

f) člen - veliteljednotky SDH,

g) člen -ZZS Pk

h) člen - tajemník povodňové komise města a ORP

i) člen, tajemník BR - pracovník útvaru krizového řízeni' Městského úřadu Ústí nad
Orlicí.

4. Jednání bezpečnostní rady - jako host, se mohou na požádání účastnit statutární
zástupci obci ze správního obvodu obce s rozšířenou působností, bez hlasovacího
práva.

5. Jmenné složeni, včetně údajů nezbytných pro spojení, je uvedeno v neveřejné příloze č.
1, za aktualizaci odpovídá tajemník bezpečnostní rady.
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Článek 4
Tajemník bezpečnostní radV

l

1. Činnost bezpečnostní rady zabezpečuje tajemník bezpečnostní rady, kteiý současně plní
úkoly pracoviště krizového řízeni' dle ustanovení § 19 odst. 2) krizového zákona.

2. Náklady na činnost bezpečnostní radyjsou hrazeny z vlastního rozpočtu města.
3. Tajemník bezpečnostní rady.'

a) informuje předsedu bezpečnostní rady o vzniku závažné mimořádné události nebo
krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, nebo pokud by
tato mohla mít vliv na bezpečnost, a o jejím dalším průběhu;

b) shromažd'uje podklady a informace potřebné pro činnost bezpečnostní rady;
C) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost bezpečnostní rady;
d) ve spolupráci se členy bezpečnostní rady sestavuje návrh Pracovního plánu

bezpečnostní rady na kalendářní rok,'
e) sestavuje návrh konkrétního programu jednání bezpečnostní rady;
f) zabezpečuje evidenci úkolů uložených usneseními bezpečnostní rady, zajišťu/e jejich

kontrolu; o stavu plnění uložených úkolů pravidelně informuje předsedu a členy
bezpečnostní rady pň" nejbližším jednání;

g) odpovídá za včasné rozeslání pozvánek a podkladů účastníkům jednání
bezpečnostní rady;

h) zajišt'uje na základě pokynů předsedy bezpečnostní rady přizvání dalších osob na
jednání bezpečnostní rady;

i) zajišt'uje úkoly týkající se bezpečnostní rady v oblasti ochrany utajovaných informací
a režimu evidence, manipulace a ukládáni dokumentů obsahujlci'ch zvláštní
skutečnosti;

j) vede evidenci p/semnostl bezpečnostní rady a evidenci písemných a zvukových
záznamů z jednání bezpečnostní rady.

Článek 5
jednací řád bezpečnostní radV

1. Pravidla a další podrobnosti jednání bezpečnostní rady stanoví jednací řád
Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Ústí nad Or1icl, vydaný starostou.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působnosti Ústí nad
schválen usnesením bezpečnostní rady č. 17/BRUO/2021, dne 24.

2. Nabývá účinnosti dnem 1. července 2021

3. Tímto se ruší Statut BR ze dne 28. listopadu 2018.

"Al'":

Oňicl byl projednán a
června 2021.
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JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ BEZPEČNOSTNÍ RADY ORP ÚSTÍ NAD ORLICÍ
stav k 1, červenci 2021

jméno, pňjmenl Funkce t Pracoviště
Postovni adresa e/efon Fax Mobil E-mail

Petr Hájek starosta města

Jiří Preclík místostarosta města

Mgr. Gabriela Mánková tajemník městského úřadu

Ing. Josef Nýkodým pracovník krizového řízeni
městského úřadu

přís|ušník Hasičského
plk. Ing. Libor Dušek záchranného sboru

Pardubického kraje

přÍslušník
plk. Mgr.Radomír Štantejský Krajského ředitelství policie

Pardubického kraje

MUDr. Milada Kr?jčová Vedoucí UO ZZS
Pardubického kraje

Mgr. Tomáš Kopecký Vedoucí OŽP, tajemník PK

Jiří Novák Velitel jednotky SDH
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VZOR Statut BR ORl? Ustľ nad Orlicí - Příloh č. 2

V Ústí nad Orlicí
Dne: 9. listopadu 20/8
výtisk číslo ." l
PoČet listů ." l

BR 1/2018

.. .. . . ,..OD OL I" '
ČLENA BEZPEČN S ÍRADY

Vsouladu s §18 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., nařízením vlác(v
462/2000 Sb. §9, ve znění pozděiších předDisů a Statutem Bezpečnostní rudý
obce s rozšířenou působnosti" ČI. 3, bod 2., odvolávám pana/í

Ing. Josefa j" A vl As ka

nut. g. července' /QX"" "'"""
bytem 'Sj"c:hEi)vu /6," ústí nad Orlicí

ta/emníka/člena Beyečnostnírady
obce s rozšířenou působnosti" Ústínad Orlicí

Totojmenováníje účinné od.' _ . 20

Děkuji Vám za iykc'nanou práci ve prospěch obce s rozšířenou působností Ústí
nad Orlicí.

Petr HÁJEK
starosta

Vážený/á
Titul, jméno pří/mení

Převzal: dne

podpis


