BEZPEČNOSTNÍ RADA
Obce s rozšířenou působností

KLATOVY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOŽENÍ A ČINNOST
KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP KLATOVY
V souladu s § 13 nařízení vlády číslo 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5
zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), a na
základě změn uvedených ve Směrnici MV č.j.: PO-365/IZS-2004 ze dne 8. 10. 2004, schválila
Bezpečnostní rada ORP Klatovy svým usnesením č.: ze dne 30. 6. 2008 tento dokument jako přílohu
Statutu Bezpečnostní rady ORP Klatovy.

SLOŽENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU (dále jen KŠ)
I. Členové Bezpečnostní rady ORP Klatovy ( dle nař.vlády č.462/2000 Sb., § 9 )
Předseda BR ORP Klatovy – starosta města Klatov a 7 členů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

místostarosta MÚ Klatovy (zástupce předsedy BR)
tajemník MÚ Klatovy
ředitel ÚO Policie ČR Klatovy
ředitel ÚO HZS Plzeňského kraje - pracoviště Klatovy
vedoucí OS ZZS Plzeňského kraje - pracoviště Klatovy
vedoucí OŽP MÚ Klatovy a
pracovník OVV MÚ Klatovy – tajemník BR

Pozn: Předseda BR ORP Klatovy je zároveň předsedou KŠ ORP Klatovy.
Tajemník BR ORP Klatovy je zároveň tajemníkem KŠ ORP Klatovy.

Členové BR ORP Klatovy jsou zároveň členy KŠ ORP Klatovy.
II. Členové stálé pracovní skupiny krizového štábu
Činnost stálé pracovní skupiny řídí vedoucí stálé pracovní skupiny. Do funkce vedoucího Stálé
pracovní skupiny KŠ města Klatovy jsou jmenováni starostou města Klatovy vždy nejméně dvě
osoby z řad pracovníků MÚ Klatovy (z důvodu zajištění směnnosti a zastupitelnosti).
Pro krizový štáb ORP Klatovy byli do této funkce jmenováni:
- vedoucí OVV MěÚ Klatovy a
- určený pracovník OVV MěÚ Klatovy.
Pro případ řešení různých druhů krizových situací byly vytvořeny u jednotlivých odborů MěÚ
odborné skupiny krizového štábu. V době řešení krizové situace plní , mimo jiné, i specifické
úkoly dle nařízení předsedy KŠ, případně vedoucího stálé pracovní skupiny KŠ.
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Jsou to tyto odborné skupiny:
- Odborná skupina pro oblast školství a kultury – vedoucím je ved. OŠKCR.
- Odborná skupina pro oblast financování a právního zabezpečení - vedoucím je ved. FO.
- Odborná skupina pro oblast dopravy a silničního hospodářství – vedoucím je ved. OD.
- Odborná skupina pro oblast výstavby a místního rozvoje – vedoucím je ved. OVUP.
- Odborná skupina pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví – vedoucím je ved. OSVZ.
- Odborná skupina pro oblast životního prostředí – vedoucím je ved. OŽP.
- Odborná skupina pro oblast zabezpečení regulačních opatření – vedoucím je ved. ŽO.
Vedoucí jednotlivých odborných skupin KŠ zodpovídají za konkrétní složení odborné skupiny a za
zařazení jejich členů (pracovníků jednotlivých odborů MěÚ) do směn.
Členové stálé pracovní skupiny krizového štábu určeni v bodě I. a II. se dostaví při svolání KŠ na
jeho stálé pracoviště - přestupková místnost OVV MěÚ Klatovy, případně na záložní pracoviště KŠ
– budova ředitelství HZS PK - ÚO Klatovy, a to vždy po předchozím vyrozumění službou KOPIS
HZS Plzeňského kraje nebo stálou službou MěPo Klatovy, případně předsedou Bezpečnostní rady
ORP Klatovy.
III. Odborníci – podle druhu dané krizové situace

Dalšími členy stálé pracovní skupiny jsou v závislosti na druhu a typu krizové situace tzv. odborníci.
Jsou to zejména zástupci složek IZS a organizací potřebných k řešení dané krizové situace (viz.
organizační schéma Krizového štábu ORP Klatovy – příloha č.1).
Uvedení zástupci můžou být do stálé pracovní skupiny povolány předsedou krizového štábu ORP.
Možné krizové situace:
Podle druhu - kategorie krizové situace, viz. bod A až D, může s ohledem na rozsah dané události
povolat předseda KŠ ORP Klatovy tyto zástupce odborných subjektů:
A. Živelné pohromy – povodně, přívalové deště, sněhová kalamita, orkány a pod.:
Předseda KŠ může povolat tyto odborníky:
zástupce KVV Plzeň (v případě nasazení vojsk AČR),
ředitele SÚS Plzeň – středisko Klatovy,
ředitele TS města Klatovy,
ředitele Odpadového hospodářství města Klatovy,
ředitele fm. Vodospol s.r.o. Klatovy,
ředitele fm. Šumavské vodovody a kanalizace a.s.,
ředitele oblastního spolku ČČK Klatovy,
vedoucího Vodní záchranné služby ČČK – se sídlem v Klatovech,
pracovníka Kynologického klubu Klatovy,
vedoucího pracoviště Západočeské plynárenské a.s. v Klatovech,
velitele SDH města Klatov – (příp. velitele dalších SDH na území ORP Klatovy),
ředitele Klatovské teplárny a.s.,
. pracovníka KHS Plzeň pracoviště Klatovy,
. pracovníka KVetS Plzeň - inspektorát Klatovy, případně zástupce dalších potřebných
orgánů a organizací.
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B. Požáry – velkého rozsahu
Kromě zástupců orgánů a organizací pro tuto krizovou situaci uvedených v Požárním poplachovém
plánu (uložen u HZS ÚO Klatovy), může předseda krizového štábu povolat tyto odborníky:
ředitele OS ZZS Klatovy,
velitele posádky Klatovy,
ředitele Technických služeb města Klatov,
ředitele Odpadového hospodářství města Klatov,
pracovníka KHS Plzeň – územní pracoviště Klatovy,
ředitele SÚS Plzeň - středisko Klatovy,
pracovníka KVetS - inspektorát Klatovy,
případně zástupce dalších potřebných orgánů a organizací.
C. Technologické havárie – velké úniky škodlivin, havárie energovodů:
S ohledem na druh a rozsah havárie může předseda KŠ povolat k řešení krizové situace tyto
odborníky:
- vedoucího fm. Transgas a.s. kompresní stanice Strážovice,
- vedoucího pracoviště Západočeské plynárenské a.s. v Klatovech,
pracovníka KHS Plzeň – územní pracoviště Klatovy,
ředitele TS města Klatov a ředitele odpadového hospodářství města Klatov,
zástupce KVV Plzeň (jen v případě nasazení vojsk AČR),
vedoucího Kynologického klubu Klatovy,
vedoucího pracoviště ZČE a.s. v Klatovech,
ředitele Klatovské teplárenské a.s.,
případně zástupce dalších potřebných orgánů a organizací.
D. Epidemie, nákazy – cholera, tyfus…, ptačí chřipka, kulhavka-slintavka atd.:
Kromě činnosti Nákazové komise může za vedoucího pracoviště KVetS Plzeň - inspektorát Klatovy
v součinnosti s vedoucím pracoviště KHS Plzeň se sídlem v Klatovech, předseda KŠ dále povolat na
pracoviště KŠ následující odborníky:
pracovníka KVV Plzeň (v případě nasazení jednotek AČR),
ředitele Klatovské nemocnice a.s., Klatovy,
ředitele fm. Asavet spol. s.r.o. Biřkov,
ředitele fm. Šumavské vodovody a kanalizace a.s.,

-

případně zástupce dalších orgánů a organizací zabývajících se likvidací následků vzniklé nákazy či
epidemie.
Dále je nutné počítat s povoláním zástupců:



humanitárních a dobrovolných organizací a spolků (i ze zahraničí)
škol a školských zařízení - překladatelé, výchovní pracovníci

-4 škol s výukou cizího jazyka - tlumočníci, překladatelé
 psychologických a psychiatrických poraden a pod.
 církve a církevních spolků
 judikatury a
 dalších orgánů a organizací, podle druhu vývoje krizové situace.

Poznámka:
- Případné změny ve složení a organizační struktuře Krizového štábu ORP Klatovy budou vždy
předmětem jednání Bezpečnostní rady ORP Klatovy.
- Aktualizaci veškerých údajů potřebných k činnosti krizového štábu provádí tajemník
krizového štábu průběžně.

