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Zápis  
 4. jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí 

ze dne 24. června 2021 
 

Program jednání: 

 Úvod  
1.           Zpráva o stavu plnění usnesení BR 
2. Plán činnosti BR na rok 2021 
3. Zpráva Covid - 19 
4. Projednání HP a schválení KP 
5. Protipovodňová ochrana 
6. Projednání Dílčího plánu obrany ORP Ústí nad Orlicí 
7.  Různé 

 7. 1.  Informace – revize hydrantové sítě, stav zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou 

 7. 2.  Hladinoměr „Cernovír“ 
 
Přítomni:                              Petr Hájek – předseda BR 

Ing. Josef Nykodým – tajemník BR 
Mgr. Tomáš Kopecký – člen BR 
plk. Ing. Libor Dušek – člen BR 

plk. Mgr. Radomír Štantejský  – člen BR 
MUDr. Milada Krejčová – člen BR 

Jiří Novák – člen BR 
 

Omluveni:  Jiří Preclík – místopředseda BR  
          Mgr. Gabriela Mánková – člen BR 

 
 

Hosté:     X 
 
 

začátek jednání: 09:00 hod 
 
konec jednání:  10:20 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 4. jednání bylo řádně svoláno (pozvánka odeslána elektronicky 
13.května 2021). Omluven Jiří Preclík – služební cesta, Mgr. Gabriela Mánková – 
čerpání plánované dovolené = BR je schopna jednání (usnášení).  

Přítomným členům sdělil, že se novým členem BR stala tajemnice MěÚ Mgr. 
Gabriela Mánková .  

Předseda BR předal slovo tajemníkovi BR Ing. Nykodýmovi. Jmenovaný 
připomenul, že celé jednání se bude řídit Jednacím řádem BR. K předloženému 
programu 4. řádného jednání nebyla vznesena žádná námitka, připomínka ani návrh 
na nový bod jednání.  
 
Předseda BR uzavřel úvod bez usnesení 
 
Výsledek hlasování: Pro:    7 

            Proti:    0 
    Nehlasoval   0 
    Zdržel se hlasování: 0 

 
 

Ad 1.) Zpráva o stavu plnění usnesení BR 
 
Stav plnění jednotlivých usnesení: 
BR č. 3 
usnesení č. 7/BRUO/2019 

a) Schválení Dílčího plánu obrany ORP ÚnO – splněno 
b) Periodické předkládání aktuálního stavu tohoto dokumentu – viz dnešní 

jednání bod č 7 
Usnesení č. 8/BRUO/2019 
      b)  BR ukládá tajemníku BR, VJ SDH a tajemníku PK prověřit možnost zřízení 
odběrného místa požární vody u tzv. „Mokrého provozu“ z důvodu čerpání vody při 
požáru.  

Termín: 4 jednání BR 
Nesplněno 

Tajemník BR zdůvodnil nesplnění usnesení vzniklou situací COVID-19 a požádal o 
prodloužení termínu.  
Předseda BR doporučil místní šetření a prioritní vyjádření HZS + JSDH k vybranému 
místu v závislosti na technických normách. Jako reálný by více vyhovoval prostor 
pod mostem na Tiché Orlici mezi městem a obcí Libchavy. 
   
Usnesení č. 9-12/BRUO/2019 splněna 
 
Mimořádné jednání BR č. 1+ 2 
Usnesení č. 13-14/BRUO/2020 splněna 
 

 

Předseda BR uzavřel bod 2) usnesením č. 15/BRUO/2021:  
 

Výsledek hlasování: Pro:    7 
            Proti:    0 
    Nehlasoval   0 
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    Zdržel se hlasování: 0 
      

 
Ad 2.)  Pracovní Plán BR na rok 2021 

 
V „Pracovním plánu…“ jsou navrženy 2 řádná jednání. V měsících červen a 
listopadu/prosinec by se uskutečnilo v pořadí čtvrté a páté jednání s navrženým 
programem.    
 
 
Předseda BR uzavřel bod 2) usnesením č. 16/BRUO/2021:  

 
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
 

Ad 3.) Zprávy COVID - 19 
 
Dílčí shrnutí několika základních údajů.  
Data o výskytu onemocnění COVID-19, provedených testech, diagnostikovaných 
případech, hospitalizovaných a vyléčených pacientech jsou sbírána v tzv. Informačním 
systému infekční nemoci (ISIN). Většina dat je publikována formou datových sad, které 
lze využít jak pro informování široké veřejnosti, tak i tvorby vlastních analýz či webových 
vizualizací a aplikací. Kromě nich jsou k dispozici i datové sady na úrovni krajů, měst a 
obcí. K nim mají přístup určení zástupci krajských úřadů, krajských hygienických stanic 
a obcí s rozšířenou působností (ORP), aby byli informováni o aktuální situaci v daném 
místě a mohli na jejich základě přijímat další rozhodnutí. 
Tzv. 2 vlna byla podstatně náročnější a smrtnější. Pro Vaší informaci několik finančních 
údajů týkající se města UO (ORP): 
25 ks bezdotykový digitální teploměr = 39.200 Kč;  
25.120 ks roušky = 144.400 Kč; 
840 ks respirátor = 34.600 Kč 
1,8 m3 dezinfekce = 182.000 Kč; 
Ochranné rukavice = 84.400 Kč; 
16 Ks ochranný štít = 3.200 kč; 
5 ks dezinfekční stojan = 33.800 Kč; 
Ubytování pozitivních osob (2 měsíce) = 10.000,- Kč 
---------------------------------------------------------------------------- 
Celkem (hlavní náklady) = 531.600 Kč v roce 2020 
 
Podrobnou analýzou nouzového stavu se bude zabývat řada institucí a odhadem bude 
k dispozici cca za 2-3 roky. Prvotní (tzv. rychlá) analýza již poukázala na řadu 
nedostatků a chyb. Především jde o to, z jaké strany na pandemii hodnotící nahlíží. 
Finální výstupy budou mít zcela jistě velký vliv na tvorbu a úpravu tzv. krizových zákonů 
a následně na tvorbu předepsaných dokumentů na všech úrovních společnosti.  
Z hlediska krizového řízení na úrovni ORP největším problémem byl stav, kdy se 
nepostupovalo v souladu s krizovými zákony. Řada rozhodnutí byla ovlivněna spíše 
politicky. Vydávat Rozhodnutí nebo Nařízení bez provázanosti a patřičné pravomoci 
nese pouze problémy a další komplikace. 
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Přetrvávajícím problémem v současnosti je např. Rozhodnutí ředitele KHS MUDr. 
Vykydala čj. KHSPA 25146/2020/Ř-Pce ze dne 30.10.2020. Tímto Rozhodnutím máme 
vyčlenit objekt pro izolaci osob bez přístřeší (nebo osob bez přístřeší) u nichž bylo 
diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány a nejsou schopny 
zajistit svojí potřebu bydlení a zajistit provoz nemovitosti, včetně poskytování nezbytné 
péče a zásobování dle tohoto rozhodnutí, počínaje dnem 10.11. 2020 do odvolání a to 
pro občany ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí. Po oslovení všech provozovatelů 
ubytování se nepodařilo najít žádný vhodný objekt. Pokud by se i našel, tak po uzavření 
všech provozoven by náklady na provoz pro max. cca 10 osob byly značné náklady. 
Nikdo nebyl ochoten a zákonná pravomoc starostovi „určit provozovnu“ nebyla 
poskytnuta. Dočasně se podařilo za finanční a materiální pobídky tento úkol zajistit v AC 
Žamberk do měsíce února 2021 a dodatkem ke smlouvě prodloužit do konce měsíce 
dubna 2021. Od 1. května 2021 nemáme žádný vhodný prostor a nepodařilo se tak 
Rozhodnutí zabezpečit. Dne 17.5.2021 jsem telefonicky řešil problém s ředitelem KHS 
(p. MUDr. Vykydalem), ale bez kladného výsledku. Prověřil jsem stav u jiných ORP 
(Holice, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Lanškroun,..) a situace je obdobná.         
 
Předseda BR uzavřel bod 3) bez usnesením:  
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
   

Ad 4.)  Projednání HP a schválení KP 
 

Havarijní plán: 
- nová mapa čerpací stanice 
- aktualizace kontaktů 
- upravena karta u podlimitního objektu Agro-čerpací stanice 
- upravena karta podlimitního objektu – Aquapark UO 
- upravena karta podlimitního objektu – Contipro 

 
Krizový plán: 
Všem členům byla zaslána souhrnná aktualizovaná verze cestou Úschovny. Zákon 
stanoví provést 1x5 let souhrnnou aktualizaci a následně provést opětovné 
schválení. 
Zvláštní důraz bych položil na část C4. V této části jsou zřizovací dokumenty pro BR 
a KŠ. Dokumenty byly doplněny na základě posledního nouzového stavu o možnost 
telekonferenčního nebo videokonferenčního jednání a několik drobných 
(zvýrazněných) úprav textu.  
 
 
Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č. 17/BRUO/2021:  

 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 
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Ad 5.)  Protipovodňová ochrana 
 

Od poslední BR došlo k těmto mimořádným událostem a byly povodňovou komisí 
(vodoprávní úřad) provedeny preventivní úkony: 

1) 29.6.2020 došlo na tocích v ORP z důvodu silných bleskových srážek k vybřežení 
některých drobných toků, k aktivaci složek protipovodňové ochrany a nasazení IZS. 
Jednalo se zejména o přítoky Knapoveckého potoka, Libchavský potok a řeka 
Třebovka a Tichá Orlice, kde byly překročeny SPA 1 u T. Orlice i SPA 2. Díky 
všeobecnému úsilí se podařilo úspěšně zabránit škodám na majetku a zdraví. 
S detailním průběhem je možné se seznámit v přiložené zprávě z povodňové situace 
pro Krajský úřad Pardubického kraje. 

2) 13-15.10.2020 došlo na tocích v ORP z důvodu silných bleskových srážek k výstraze 
CHMU a následnému dosažení SPA 1 a krátce 2 na řece Třebovce bez vybřežení. 
Řeka Tichá Orlice a  lokální toky zaznamenaly zvýšení hladin, nicméně pod 1 SPA. 
Probíhal tedy pouze monitoring hlásnou službou. Vzhledem k povaze nebezpečí byla 
zpráva zaslána jen informativně dotčeným (KU, Povodí Labe a vedení města UO) 
emailem, který je přiložen. 

3) 3) 25.5.2021 byla provedena každoroční plánovaná jarní povodňová prohlídka toků za 
přítomnosti vodoprávního úřadu, tajemníka povodňových komisí a zástupce Povodí 
Labe. Byly zjištěny drobné závady, které se běžně vyskytují a jsou vždy po prohlídce 
s majiteli a nájemci pozemků v záplavových územích řešeny (vyzváni pod sankcí 
k nápravě v určeném termínu). Zpráva z prohlídky je přiložena 

 
Předseda BR uzavřel bod 5) bez usnesení:  

 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 
 

  
 
Ad 6)  Dílčí plán obrany ORP Ústí nad Orlicí 
 
V listopadu 2020 nám byl zaslán pod čj.: MO 334919/2020-6621 Požadavek na 
určení věcných prostředků pro splnění úkolů OS ČR při zajišťování obrany ČR. 
Dokument byl zaevidován pod čj. MUUO/39773/2020/KR/NK. Cestou vedoucího 
odboru dopravy byla vyžádána součinnost a požadavek na vyjádření, zda jsme 
schopni tento požadavek zajistit. Již v minulosti se objevily problémy 
s identifikačními údaji mezi resortem MO a evidencí motorových vozidel (jsou 
rozdílné). Obdrželi jsme i několik převodových pomůcek, ale zadané parametry dle 
vyjádření p. Bartoše nestačí. Zástupce KVV Pardubice přislíbil osobní pomoc, přesto 
se do dnešního dne nic nestalo. Požadavek je zapracován do DPO, ale jeho 
skutečné naplnění je zatím nesplněné.  
Období pandemie nepřineslo ani výsledek v oblasti organizace (zabezpečení) 
odvodního řízení. Doposud se nikdo k tomuto úkolu nevyjádřil a není ani 
akceptován. Nadále tedy v tomto dokumentu není téměř nic k tomuto úkolu.   
Dokument byl již schválen, ale nadále přetrvává jeho stav – tzn. rozpracování.  
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Na poradě TBR dne 17.6.2021 byly stanoveny úkoly k dopracování karet NSKR 
(Národní systém reakce na krize) a vydány úkoly podle „Výpis Plánu OPSÚ ČR“   
(aktualizace objektů OMN - Objekty možného napadení). Bylo rozhodnuto, že 
Požadavek na určení věcných prostředků bude pro potřeby KVV Pardubice zatím 
hlášen formou „ORP zabezpečuje x nezabezpečuje). Případné předání sestav bude 
dobrovolné. KVV Pardubice zabezpečí proškolení určeného úředníka za ORP do 
konce roku 2021. Další úkoly dle Zápisu z pracovní porady s TBR ORP ze dne 
17.6.2021.   
 
Předseda BR uzavřel bod 6) bez usnesení:  
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
 

   Ad 7. 1. Informace – revize hydrantové sítě, stav zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou 
 
a) Revize hydrantové sítě 
 
Předložena tabulku s výsledky zkoušek vybraných hydrantů za rok 2020. Chtěl bych 
upozornit na změnu stavu v kolonce „Umístění výtoku“ – kdy před cca 8 lety jsme 
měli cca 5-7 nadzemních hydrantů (asi 10%), dnes je nadzemních cca 25 ks (asi 
50%). Má to zásadní vliv na jejich využitelnost. Viz příloha č. 1. 
 
b) Stav spodních vod 
 
Předložena Zpráva o stavu spodních vod v oblasti Ústí nad Orlicí. Viz příloha č. 2. 
 
 
Předseda BR uzavřel bod 7. 1. bez usnesení 
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
 

 
   Ad 7. 2.)  Hladinoměr „Černovír“ 

 
Po podzimních deštích jsem obdržel od povodňové komise dva úkoly.  
1) zabezpečit pro jednotku SDH Černovír 2ks přenosné dopravní značky B 2 
s podstavcem (zákaz vjezdu). Vyřešila se tím situace – stav, kdy naše Městská 
policie musel tyto dopravní značky dovézt a instalovat vždy, když nastalo vybřežení 
Tiché Orlice. V tuto chvíli jsou dopravní značky uloženy na PZ Černovír. Objednávka 
byla realizována firmou Tepvos, zaplaceny byly z rozpočtu krizového řízení.  
 
2) poptat nabídkovou cenu na zřízení hladinoměrného čidla umístěného na most 
přes Tichou Orlici u Černovíru. Oslovil jsem firmu KOCMAN envimonitoring s.r.o. 
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Brno. Tato firma již v rámci dotačního programu zřídila tuto monitorovací jednotku na 
Knapoveckém potoce u Horního Houžovce. Cenovou nabídku vidíte na obraze.  
Dále mě poslal p. Průcha (zástupce firmy) tuto další nabídku – cituji (e-mail 
24.2.2021): 
 
Zároveň jsem se koukal na měrné body ve Vašem okolí. V průběhu OP ŽP bylo v povodí nad Vámi 
realizováno relativně dost hlásných profilů kat. C a srážkoměrů, dokážeme je pro Vás integrovat buď 
do stávající aplikace (tam, kde je nyní H Horní Houževec a případný nový profil Černovír), nebo o 
komplexní systém nad mapovými podklady. Namátkou se jedná o profily v Libchavech, České Třebové, 
Verměřovicích, srážkoměry v Letohradu, Písečné, na žamberecku…  Také můžete být i příjemci 
alarmových zpráv z těchto bodů. Pokud o tuto integraci máte zájem, připravím Vám více podkladů.   
   
Otvírám tímto prostor k diskuzi, jak budeme pokračovat.   
 
Z volné diskuse členů BR vyplynul jednotný názor, že cenová nabídka ve výši cca 75 
tis. Kč není akceptovatelná vzhledem k využití. Tajemník BR požádá o rozpracování 
nabídky p. Průchy a zaslání cenové kalkulace na tuto dodatečnou nabídku (pouze 
informativně). Vzhledem k množství měrné techniky v okolí města Ústí nad Orlicí 
s největší pravděpodobností nebude tento záměr realizován.  
 
Předseda BR uzavřel bod 7.2.) bez usnesení:  
 
Výsledek hlasování:                           Pro:    7 

              Proti:    0 
      Nehlasoval:   0 
      Zdržel se hlasování: 0 

 
V Ústí nad Orlicí dne: 25. června 2021           
 
Zpracoval:   
 

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

                        
 
Schválil:                 

 
Petr Hájek, v. r.  

předseda bezpečnostní rady 
 
 
 
 
Zpracováno v jediném výtisku 
Počet stránek:   8 
Počet příloh:    9; celkem listů: 25,  
Celkový počet listů:   32 stran                   
 

V listinné formě uloženo na pracovišti krizového řízení. 
Členům BR zasláno v elektronické podobě bez příloh dne: 28. června 2021 


