
  2/BR-2022 
 
 
 
 

Zápis  
 1. jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí 

ze dne 10. listopadu 2022 
 

Program jednání: 
 Úvod  

1.           Složení BR ORP, Statut BR ORP, Jednací řád BR ORP, Statut a  
          Jednací řád KŠ ORP 

2.           Zpráva o stavu připravenosti složek IZS a ORP 
3.     Koncepce zajištění akceschopnosti jednotek SDH a rozvoje      

    krizového řízení města Ústí nad Orlicí ve volebním období 2018-   
    2022   

4.     Plán činnosti BR na rok 2023 
5. Návrh rozpočtu BR a KŘ na rok 2023  
6.  Plán kontrol na rok 2023 
7. Různé 

 7. 1.  Informace – JSVV revize a servis  
 7. 2.  Informace – Stavu migrace (Ukrajina) 
 7. 3. Informace – AČR 
 7. 4. Informace – revize hydrantové sítě, stav zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou, stav zásob podzemních vod 
 7. 5. Legislativa krizových zákonů 
 7. 6. Aktuální stav COVID-19 

 
Přítomni:                              Petr Hájek – předseda BR 

Jiří Preclík – místopředseda BR 
Ing. Josef Nykodým – tajemník BR 
Mgr. Gabriela Mánková – člen BR 
Mgr. Tomáš Kopecký – člen BR 
plk. Ing. Libor Dušek – člen BR 

plk. Mgr. Radomír Štantejský  – člen BR 
Jiří Novák – člen BR 

 
Omluveni:   

služební cesta: Mgr.Tomáš Kopecký – člen BR  
 

Hosté:     X 
 

začátek jednání: 09:00 hod 
konec jednání:  10:25 hod 
místo jednání: zasedací místnost RM Ústí nad Orlicí 
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Úvod 
 

Předseda bezpečnostní rady Petr Hájek přivítal přítomné členy BR. Konstatoval, 
že pozvání na 1. jednání bylo řádně svoláno (pozvánka odeslána elektronicky 21. 
října 2022). Omluven Mgr. Tomáš Kopecký – služební cesta = BR je schopna 
jednání (usnášení).  

 
Předseda BR předal slovo tajemníkovi BR Ing. Nykodýmovi. Jmenovaný 

připomenul, že celé jednání se bude řídit Jednacím řádem BR. K předloženému 
programu 1. řádného jednání nebyla vznesena žádná námitka, připomínka ani návrh 
na nový bod jednání.  
 
 
Předseda BR uzavřel úvod bez usnesení 
 
 
 

Ad 1.) Složení BR ORP, Statut a Jednací řád BR ORP, Statut a Jednací 
řád KŠ ORP BR 
 
V souladu s písm. a) odst. 2 §18 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a § 9 
nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obdrželi všichni 
přítomní členové BR ORP Ústí nad Orlicí Jmenovací dekrety.  
  
K zabezpečení její činnosti tajemník BR ORP předložil k projednání zřizovací listiny: 
1) Statut BR ORP Ústí nad Orlicí se 2 přílohami 
2) Jednací řád BR ORP Ústí nad Orlicí s 1 přílohou    
 
Starosta obce s rozšířenou působností dle odst. 3 §18 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území 
správního obvodu obce. K zabezpečení její činnosti tajemník BR ORP předložil 
k projednání zřizovací listinu: 
1) Statut a Jednací řád krizového štábu ORP Ústí nad Orlicí 
 
Projednávané zřizovací listiny byly zaslány všem členům BR ORP elektronicky 
společně s pozvánkou na jednání. 
Ke všem předloženým zřizovacím dokumentům nebyly vzneseny žádné připomínky, 
návrhy ani požadavky na doplnění. 
 
Předseda BR uzavřel bod 1) usnesením č. 1/BRUO/2022 
 
      

 
Ad 2.)  Stav připravenosti složek IZS a ORP   
 

Stav připravenosti byl doložen samostatnými zprávami zástupci složek IZS a ORP: 
a) HZS 
b) PČR 
c) ZZS 
d) Jednotky SDH 
e) ORP Ústí nad Orlicí   
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Všechny zprávy jsou v elektronické i písemné formě uloženy u tajemníka BR.  
 
Předseda BR uzavřel bod 2) bez usnesení   
 

 
Z důvodu plnění dalších služebních úkolů opustil jednání zástupce PČR plk. Mgr. 
Radomír Štantejský.   

 
 

Ad 3.) Koncepce zajištění akceschopnosti jednotek SDH a rozvoje 
krizového řízení města Ústí nad Orlicí 
 
Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádné změně ve složení BR, nebyla projednávána 
první část dokumentu, protože vyhodnocení bylo provedeno v měsíci červnu 2022 
při posledním 6. řádném jednání uplynulého volebního období.  
Celý dokument „Koncepce zajištění akceschopnosti jednotek SDH a rozvoje 
krizového řízení Města Ústí nad Orlicí“ pro volební období 2022 – 2026 byl zaslán 
elektronicky s pozvánkou k dnešnímu jednání.  
Zpracování a schválení tohoto dokumentu se ukázalo jako potřebné v horizontu 
střednědobého plánování a je nápomocno zejména při získávání dotačních 
prostředků.  
Nejdůležitější částí dokumentu jsou stanovené „Priority pro volební období 2022-
2026.     
 

- Místopředseda BR p. Preclík doporučil upravit některé slovní obraty  
 
Předseda BR uzavřel bod 3) usnesení č. 2/BRUO/2022 
 
 
  Ad 4.)  Pracovní plán BR na rok 2023 

 
V „Pracovním plánu…“ jsou navrženy dvě řádná jednání. V pořadí druhé řádné 
jednání je plánováno na měsíc duben 2023 a třetí řádné jednání na měsíc listopad 
2023. Pro obě jednání je navržen základní program. 
 
Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č. 3/BRUO/2022  
 
 
Ad 5.)  Návrh rozpočtu BR a KŘ na rok 2023 
 
Na rok 2023 je připraven návrh rozpočtu ve výdajové části ve výši 0,549 mil. Kč. Výdaje jsou 
navrženy v obdobné výši jako v letech minulých. Největší položkou je účelová finanční 
rezerva – dle čl. 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve výši 100 tis. Kč, 
revize JSVV v celkové výši 195 tis. Kč, nákup (obměna) 40 ks AKB pro JSVV ve výši 55 tis. 
Kč a investice do rozšíření JSVV o 2 koncové prvky ve výši 60 tis. Kč. 
V uplynulých letech se nám osvědčilo zbytečně nevázat finanční prostředky na kapitolu, ale 
v případě potřeby nezbytně nutné finanční zdroje převést z rezervy města. 
 
Předseda BR uzavřel bod 5. bez usnesení 
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6.  Plán kontrol v roce 2023 
 
Na základě písm. h) §8 NV č. 462/2000 Sb., předkládám návrh Plánu kontrolní 
činnosti. Ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí je celkem 16 obcí včetně ORP 
Ústí nad Orlicí, kontroly jsou naplánovány tak, aby se na každou obec dostalo 
minimálně 1x ve volebním období. Protože je ale po komunálních volbách, čeká 
starosty obcí plánované školení pravděpodobně v měsíci květen 2023. Z tohoto 
důvodu budou kontroly provedeny až v podzimních měsících (říjen-listopad 2023) 
 
Předseda BR uzavřel bod 6.  usnesením č. 4/BRUO/2022 
 
 
 

7.  Různé - Informace    
 
7.1. Informace JSVV revize a servis  
 
Na přelomu měsíců září/říjen 2022 byla provedena první revize a pozáruční servis 
JSVV. Kontrolována byla 1 hlavní a 3 pobočné ústředny a všech 185 koncových 
prvků. Celkem bylo vyměněno 42 ks baterií (bez kapacity č. 5, 8, 16, 17, 18, 21, 24, 
25, 30, 43, 46, 48, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 74, 77, 82, 93, 97, 103, 114, 
118, 119, 120, 125, 136, 137, 138, 139, 148, 160, 166, 175,177), výměna 9 ks 
koncových stupňů, 9 ks digitálních přijímačů, 1x repro a vyměněna 1 prutová anténa 
u pobočné ústředny v Knapovci. K revizi nebyly dodány 2 ks koncových prvků (č. 
135 a 180). Oba prvky jsou uloženy u f. Tepvos z důvodu opravy VO.  
U koncových prvků č. 5, 19 a 69 je nutné zajisti prořezávku stromů (zarostlé).     
Současně bylo projednáno v důsledku přemístění sídla MěP na ul. Dělnická i 
přeložení hlavní ústředny. Firmě ISS byly předloženy základní požadavky pro 
připojení a f. Empemont  následně provede zprovoznění.  Dále byla (technicky) 
projednána možnost přemístění pobočné ústředny v Knapovci z budovy požární 
zbrojnice na budovu MŠ z důvodu lepšího pokrytí signálem a k zabezpečení 
vyrozumění jednotky SDH Černovír přemístění pobočné ústředny ze ZŠ Kerhartice 
na novou věž požární zbrojnice Černovír – rozlišení poplachu pro JPO III. Návrh 
cenové nabídky – viz. příloha.     
 
7.2. Informace - zpráva o stavu migrace (Ukrajina) 
 
V letošním roce v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině řešíme „uprchlickou krizi“ 
v celé ČR. Jedná se zejména o velké množství žen, dětí a seniorů. Od konce měsíce 
března 2022 je vedena statistika počtů ve městě. Od počátku měsíce srpna 2022 je 
databáze rozšířena o počty v rámci správního území ORP Ústí nad Orlicí a o počty 
v rámci celého Pardubického kraje. Největší zátěž – množství pomoci, leží na 
Odboru sociálních služeb. Problematikou se dále zabývá Odbor školství a Odbor 
správy majetku MěÚ Ústí nad Orlicí.  
Od 2. 3.2022 je v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje 
zřízeno Krajské asistenční centrum na pomoc Ukrajině (KACPU). Od středy 16. 11. 
2022 bude toto KACPU přestěhováno do Pernerovy ulice 168 (sídlí zde Odbor 
azylové a migrační politiky MV. Provozní doba zůstane zachována. Informace na 
webu Pardubického kraje.  
Od 1. 11. 2022 byl navýšen příspěvek na ubytování o 100 Kč.  
Lex Ukrajina se nestihne projednat, proto bude platit až od 1. 3.2023.  
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7.3. Informace - AČR 
 
Dlouhodobě kritizované vztahy s AČR (KVV Pardubice) doznaly za poslední rok 
výrazného posunu a změny k lepšímu. Před rokem velmi dobře připravené 
zaměstnání v Pardubicích a v letošním roce (r. 2022) ukázkové zaměstnání 
v Poličských strojírnách zaměřenou na činnost roty aktivních záloh.  
Stále nedošlo k posunu v oblasti požadavku na věcné prostředky, ale příslib je na 
rok 2023. Na říjen roku 2023 je plánováno společné zaměstnáním ve formě ukázky 
odvodního řízení, které by se mělo uskutečnit zde v Ústí nad Orlicí (viz. Požadavek 
KVV)  
Ředitel KVV Pardubice naplánoval na jarní měsíce součinnostní dohovory u všech 
ORP Pardubického kraje. Tyto součinnostní dohovory plánuje 1x za 2 roky, ale 
z důvodu voleb a změn u některých starostů by je chtěl realizovat. Termín bude 
zaslán.     
 
7.4. Informace – revize hydrantové sítě, stav zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
Informaci zpracoval ředitel divize Vodohospodářských služeb f. Tepvos spol. s. r. o. 
p. Michal Kaválek DiS. 
 
REVIZE HYDRANTOVÉ SÍTĚ  tabulka - viz. příloha 
 
STAV PODZENÍCH VOD - Kvalita vody je stabilní, dochází pouze k hygienickému 
zabezpečení chlórováním při dolní hranici nutného obsahu Cl, tedy do 0,3 mg /l. 
Voda má oproti požadovaným hodnotám snížený obsah hořčíku a doporučujeme 
nedostatek nahrazovat občasným pitím minerálky s obsahem magnézia. 
Množství spodní vody se díky častým srážkám daří doplňovat. Přesná čísla by bylo 
nutno zjistit hydrogeologickým měřením. Podrobnější informace má určitě pan RNDr. 
Šeda z FINGEO Choceň (603 538 605). 
Pro zajištění dostatečného množství vody byl zprovozněn nový vrt KN-2 v Knapovci 
a byl zprovozněn vrt UO-4, který zajišťuje dostatek vody pro Ústí nad Orlicí. 
 
NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU - V současné době máme k dispozici 
jednu nástavbu s cisternou na pitnou vodu o objemu 2,5 m3.  Pro náhradní 
zásobování v případě lokálních oprav v jednotlivých úsecích ulic, popř. pro  školy či 
školky, dostačující. Pro případ poruchy vodovodu většího rozsahu, nedostačující. V 
některých  případech, při dovozu vody do Knapovce, byly využity cisterny z VaKu 
Jablonné n. O., která je plněna pouze pitnou vodou.  Pořízení cisterny 6 m3 je ve 
stádiu úvahy a případného schválení do investic roku 2030. 
 
7.5. Informace – legislativa krizových zákonů 
 
Při jedné z videokonferencí jsme řešili i nesoulad některých zákonů. Sám jsem se 
zúčastnil v říjnu konference „Je a bude bezpečno“ v Praze. Bylo zmiňováno 
programové prohlášení vlády v oblasti bezpečnosti – viz. vybrané odstavce: 
 

 Do konce roku 2023 připravíme revizi legislativy pro krizové řízení a kritickou 
infrastrukturu a případně upravíme také kompetenční zákon. Nastavíme 
efektivní krizové řízení spočívající v revizi typových plánů pro zvládání 
krizových situací, v analýze současných bezpečnostních hrozeb, přípravě na 
krizové situace (pandemie, povodně, sucha, blackouty, průmyslové havárie, 
kybernetické útoky, měkké cíle…) a jasném posílení funkce a činnosti 
krizových orgánů, zejména Ústředního krizového štábu. 
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 Budeme hledat možnosti, jak zlepšit stávající systém integrovaného 

záchranného systému (např. začleněním horské služby, dalších 
záchranářských organizací a státních hmotných rezerv). 

 
 Nadále budeme přispívat ke zlepšení materiálního vybavení sborů 

dobrovolných hasičů, a to i prostřednictvím převodu použité zásahové 
techniky od profesionálních hasičských sborů 

 
 Do konce roku 2023, v rámci reformy krizové legislativy, podpoříme kvalitní a 

funkční spolupráci mezi složkami IZS a obecní policií, se zaměřením na její 
specifické postavení jako orgánu samosprávy. 

 
 S pomocí nového moderního zákona do konce roku 2023 legislativně přesně 

vymezíme fungování soukromých bezpečnostních agentur, obdobně jako ve 
většině států EU. 

 
7.6. Informace – Covid – 19 
 
V posledních dvou letech nás potrápila pandemie COVID-19. Poslední nouzový stav 
skončil 30. května 2022. Vývoj v letních měsících byl pozitivní a tak snad máme tuto 
nepříjemnost již za sebou. S nástupem podzimních měsíců sice došlo k nárůstu 
případů, ale nedošlo k žádným dramatickým stavům. V současnosti postupně končí 
svojí činnost řada testovacích míst. V útlumu je i řada očkovacích míst pro nezájem 
o očkování. Z posledních údajů – došlo k prokázání nákazy v sobotu 5.11.2022 u 
144 osob v ČR a v neděli dokonce u 85 osob v ČR, což je nejnižší počet od 
července 2022.  
Informace o fungování odběrových míst nemocnic Pk lze získat každý všední den od 
07,00 hod. do 15,30 hod. na telefonické lince 607 090 808.  
Základní informace k organizování očkování v Pardubickém kraji jsou uvedeny na 
webových stránkách pardubického kraje. Očkování je realizováno ve všech 5 
nemocnicích Pardubického kraje (Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, 
Litomyšl) a v současnosti omezeně na dalších 21 místech.         
 
Předseda BR uzavřel bod 7. 1. – 7. 6. bez usnesení     
 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne: 14. listopadu 2022           
 
Zpracoval:   
 

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

                        
 
Schválil:                    

 
Petr Hájek, v. r.  

předseda bezpečnostní rady 
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Zpracováno v jediném výtisku 
Počet stránek:   8 
Počet příloh:    16; celkem listů: 58    
Celkový počet listů:   66 listů                   
 

V listinné formě uloženo na pracovišti krizového řízení. 
Členům BR zasláno v elektronické podobě bez příloh dne: 15. listopadu 2022 


