
 Bezpečnostní rada 

  obce s rozšířenou působností Milevsko 
 _______________________________________________________________ 

 

   

 

 

Milevsko 25. června 2018 

          

 

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  
 

z jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Milevsko, které se konalo 

v pondělí 25. června 2018  

 

 

Program: 

 
1. Zahájení, kontrola plnění usnesení BR ORP Milevsko z listopadu 2017. 

2. Souhrnná aktualizace Vnějšího havarijního plánu Tomegas, s.r.o, úložiště  

propan-butanu a plnírna lahví Branice. 

3. Informace o aktualizaci Havarijního plánu Jihočeského kraje se stavem k 31.10.2017. 

4. Zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS umístěných ve správním obvodu města 

Milevska.  

5. Informace o objemu a čerpání finančních prostředků ve schváleném rozpočtu města 

Milevska na rok 2018 vyčleněných na ochranu obyvatelstva, činnost v oblasti krizového 

řízení. 

6. Program pro nácvik svolání Krizového štábu ORP Milevsko.  

7. Různé, náměty, připomínky. 

8. Úkoly, usnesení, závěr. 
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Jednání: 

1. Zahájení, kontrola plnění usnesení Bezpečnostní rady ORP Milevsko 

z listopadu 2017 

Starosta města zahájil zasedání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Milevsko  

(též „BR ORP“) přivítáním členů BR ORP. Tajemník BR ORP Milevsko konstatoval splnění 

úkolů usnesení č. 11/17 a usnesení č. 12/17 bod I.) z listopadu 2017. 

2. Souhrnná aktualizace VHP Tomegas, s. r. o., úložiště propan-butanu 

a plnírna lahví Branice  

Usnesení č. 1/18 

I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko projednala a posoudila  

souhrnnou aktualizace Vnějšího havarijního plánu Tomegas, s. r. o, úložiště propan-butanu  

a plnírna lahví Branice. 

II. doporučuje starostovi obce s rozšířenou působností Milevsko schválit souhrnnou  

aktualizaci Vnějšího havarijního plánu Tomegas, s. r. o, úložiště propan-butanu a plnírna 

lahví Branice bez dalších připomínek. 

 

 

3. Informace o aktualizaci Havarijního plánu Jihočeského kraje se 

stavem k 31.10.2017 

Usnesení č. 2/18 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení bere na vědomí 

Informaci o aktualizaci Havarijního plánu Jihočeského kraje. 

 

4. Zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS umístěných ve správním 

obvodu města Milevska 

Usnesení č. 3/18 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí Zprávu o činnosti a 

připravenosti Městské policie Milevsko na územní města Milevska. 

 

5. Informace o objemu a čerpání finančních prostředků ve schváleném 

rozpočtu města Milevska na rok 2018 vyčleněných na ochranu 

obyvatelstva a činnost v oblasti krizového řízení. 

Usnesení č. 4/18 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení bere na vědomí 

informaci o objemu čerpání finančních prostředků ve schváleném rozpočtu města Milevska 

vyčleněných na ochranu obyvatelstva a činnost orgánů v oblasti krizového řízení 

k 31.05.2018.  

  

6. Odborné školení Krizového štábu ORP Milevsko 

Usnesení č. 5/18 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko doporučuje provedení nácviku 

svolání Krizového štábu ORP Milevsko v měsíci listopadu 2018. 
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7. Různé, náměty, připomínky 

I. Bezpečnostní rada ORP Milevsko po posouzení doporučuje starostovi města schválit 

9. doplněk Statutu KŠ ORP Milevsko, 

II. Bezpečnostní rada ORP Milevsko bere na vědomí informace o kontrolní činnosti  

u obcí ve správním obvodu ORP Milevsko (Okrouhlá, Přeborov) a k přívalovým dešťům 

v květnu 2018 na území ORP Milevsko. 

 

 

 

 

 

Bc. Jiří Batysta                                                  Ing. Ivan Radosta 

tajemník Bezpečnostní rady 

ORP Milevsko 

předseda Bezpečnostní rady 

ORP Milevsko 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


