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S T A R O S T A  M Ě S T A  M I L E V S K A  

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111, fax: 382 521 879 
                  

 

 

         Příloha č. 1 

         K č.j.: BO/24/2011-19337 

         Výtisk jediný 

         Počet listů: 2 

 

 

STATUT 

BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU 

PŮSOBNOSTÍ MILEVSKO 
 

 

vydaný 
 

 

 k zabezpečení § 8 nařízení vlády č.  462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 

odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády a krizový zákon). 

 

 

 

Článek 1 

Působnost bezpečnostní rady ORP 

 

1) Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko (dále jen bezpečnostní rada 

ORP) je poradním orgánem zřizovatele pro přípravu na krizové situace. Projednává a 

posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).  

 

2) Bezpečnostní rada ORP projednává a posuzuje na základě § 8 nařízení vlády 

 

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení, 

b) krizový plán ORP, 

c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou ORP, 

d) finanční zabezpečení připravenosti ORP na mimořádné události nebo krizové situace a 

jejich řešení ve správním obvodu ORP, 

e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu ORP, 

f) stav připravenosti základní složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve 

správním obvodu ORP, 

g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení 

ve správním obvodu ORP, s připravenými krizovými opatřeními a se způsoby jejich 

provedení, 
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h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu ORP na 

krizové situace a jejich řešení. 

 

 

Článek 2 

Složení bezpečností rady ORP 

 

1) Bezpečnostní rada ORP má 8 členů a jejími členy jsou na základě § 24 odst. 3 krizového 

zákona a § 9 nařízení vlády 

 

a) předseda bezpečnostní rady ORP 

▪ starosta města Milevska 

b) členové bezpečnostní rady ORP 

▪ místostarosta města Milevska, který je zároveň místopředsedou bezpečnostní rady 

ORP 

▪ tajemník Městského úřadu Milevsko 

▪ příslušník Policie České republiky určený ředitelem krajského ředitelství Policie 

České republiky 

▪ příslušník hasičského záchranného sboru kraje určený ředitelem hasičského 

záchranného sboru kraje 

▪ zaměstnanec města Milevska zařazený do Městského úřadu Milevsko, který je 

zároveň tajemníkem bezpečnostní rady ORP 

▪ ředitel Městské policie Milevsko 

▪ velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Milevska – Milevsko 

 

 

Článek 3 

Členové bezpečnostní rady ORP  

 

1) Členové bezpečnostní rady ORP jsou písemně jmenováni starostou města Milevska. 

 

2) Členství v bezpečnostní radě ORP zaniká ukončením funkce, pracovního či služebního 

poměru, případně písemným odvoláním člena bezpečnostní rady starostou města. Členství 

v bezpečnostní radě ORP zaniká všem členům s ukončením volebního období starosty 

města Milevska. Usnesení předchozí BR ORP přitom zůstávají v platnosti. 

 

3) Členství v bezpečnostní radě ORP je bez nároku na finanční odměnu. 

 

4) Členové bezpečnostní rady ORP jsou oprávněni se seznamovat s utajovanými 

informacemi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů a se zvláštními skutečnostmi 

v oblasti krizového řízení v souladu s § 27 krizového zákona, na základě určení ke styku 

s utajovanými informacemi a zvláštními skutečnostmi v oblasti krizového řízení v souladu 

s § 5 nařízení vlády. 

 

5) V souladu s § 13 a § 14 nařízení vlády jsou členové bezpečnostní rady ORP členy 

krizového štábu ORP  a tajemník bezpečnostní rady ORP tajemníkem krizového štábu 

ORP.  
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Článek 4 

Svolání bezpečnostní rady ORP 

 

1) Bezpečnostní radu ORP svolává předseda bezpečnostní rady ORP, v případě 

nepřítomnosti předsedy svolává bezpečnostní radu ORP její místopředseda nebo 

předsedou určený další člen bezpečnostní rady ORP (dále jen svolávající) 

 

a) podle schváleného plánu činnosti bezpečnostní rady ORP na kalendářní rok, 

b) v případě potřeby na základě písemné žádosti člena bezpečnostní rady ORP, 

c) v případě potřeby řešení naléhavých úkolů. 

 

2) Členy bezpečnostní rady ORP vyrozumívá na pokyn svolávajícího tajemník bezpečnostní 

rady ORP, pokud svolávající nerozhodne jinak. 

 

 

Článek 5 

Jednání bezpečnostní rady ORP 

 

1) Příprava a jednání bezpečnostní rady ORP se řídí Jednacím řádem Bezpečnostní rady obce 

s rozšířenou působností Milevsko. 

 

2) Závěry z jednání bezpečnostní rady ORP jsou přijímány formou usnesení bezpečnostní 

rady ORP. Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny její členy. 

 

 

Článek 6 

Zabezpečení činnosti bezpečnostní rady ORP 

 

1) Činnost bezpečnostní rady ORP zabezpečuje tajemník bezpečnostní rady ORP. 

 

2) Tajemník bezpečnostní rady ORP 

 

a) informuje předsedu bezpečnostní rady ORP o vzniku závažné mimořádné události nebo 

krizové situace na území správního obvodu ORP, 

b) shromažďuje podklady a informace potřebné pro činnost bezpečnostní rady ORP, 

c) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost bezpečnostní rady ORP, 

d) navrhuje plán činnosti bezpečnostní rady ORP na příslušný kalendářní rok, 

e) navrhuje program jednání bezpečnostní rady ORP, 

f) zabezpečuje evidenci úkolů uložených bezpečnostní radou ORP, zajišťuje jejich kontrolu 

a o stavu plnění uložených úkolů pravidelně informuje předsedu bezpečnostní rady ORP, 

g) připravuje a rozesílá pozvánky a podklady účastníkům jednání bezpečnostní rady ORP, 

h) zajišťuje na základě pokynů svolávajícího přizvání dalších osob na jednání bezpečnostní 

rady ORP, 

i) zajišťuje úkoly týkající se bezpečnostní rady ORP v oblasti ochrany utajovaných 

informací nebo zvláštních skutečností a režimu evidence, manipulace a ukládání 

dokumentů obsahujících utajované informace nebo zvláštní skutečnosti, 

j) vede evidenci písemností bezpečnostní rady ORP a pokud svolávající rozhodne o pořízení 

zvukových záznamů vede také evidenci zvukových záznamů z jednání bezpečnostní rady 

ORP.  
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Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Statut bezpečnostní rady ORP, jeho změny a doplnění schvaluje starosta města Milevska. 

 

2) Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení. 

 

 

 

V Milevsku dne 23. června 2011 

 

 

 

 

 Bc. Zdeněk Herout 

 starosta města Milevska 

 


