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vydaný 
 

 

v souladu s § 18 odst. 3 písm. a) a § 24b odst. 1, 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a k zabezpečení  

§ 12, 13 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 krizového štábu ORP 

1) Krizový štáb obce s rozšířenou působností Milevsko (dále jen krizový štáb ORP) je 

současně krizovým štábem pro území správního obvodu města. Je pracovním orgánem 

starosty města Milevska. Projednává možnost řešení mimořádných událostí, krizových 

situací nebo koordinaci záchranných a likvidačních prací na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Milevsko.  

2) Krizový štáb ORP plní zejména tyto úkoly: 

  analyzuje a hodnotí situaci na postiženém území a zpracovává návrhy na opatření 

  eviduje a sleduje účinnost nasazených sil a prostředků 

  organizuje ochranu obyvatelstva 

  dokumentuje činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací 

  zpracovává informace pro sdělovací prostředky 

  udržuje spojení s postiženým místem, s krizovým štábem kraje a krizovým štábem  

 sousedních obcí 

  připravuje návrhy na řešení vzniklých situací, které předkládá na jednání předsedovi  

 krizového štábu. 

Článek 2 

Složení krizového štábu ORP 

1) Složení krizového štábu ORP: 

a) základní skupiny, ve které jsou: 

 členové Bezpečnostní rady ORP Milevsko 

 stálí členové KŠ – vedoucí vybraných odborů 

b) stálé pracovní skupiny, ve které jsou: 

 vedoucí stálé pracovní skupiny (vedoucí směny) 

 vybraní pracovníci Městského úřadu Milevsko 

 zástupci základních složek IZS a přizvaní odborníci na druh řešené mimořádné 

události nebo krizové situace. 

2) Řídící pracovníci krizového štábu: 

a) předsedou krizového štábu je starosta obce s rozšířenou působností Milevsko 

b) zástupcem předsedy krizového štábu je místostarosta, který je zároveň členem 

Bezpečnostní rady ORP Milevsko 

c) tajemníkem krizového štábu je tajemník Bezpečnostní rady ORP Milevsko 

d) zástupcem tajemníka krizového štábu je v jeho nepřítomnosti tajemník povodňové 

komise ORP Milevsko. 

3) Základní organizační schéma krizového štábu a jeho personální obsazení jsou uvedeny 

v přílohách č. 1, 2. 
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4) Složení krizového štábu, jeho vnitřní organizaci, způsob jednání a úkoly jednotlivých 

odborů Městského úřadu Milevsko stanoví předseda krizového štábu ve zřizovacích 

dokumentech krizového štábu, kterými jsou Statut a Jednací řád. Jejich součásti je 

neveřejná příloha, která obsahuje údaje potřebné pro spojení a svolání členů krizového 

štábu. Tyto dokumenty jsou součástí krizového plánu. 

Článek 3 

Povinnosti členů krizového štábu ORP  

 

1) Předseda krizového štábu ORP: 

 rozhoduje o aktivaci krizového štábu ORP 

 řídí práci krizového štábu ORP 

 

2) Členové bezpečnostní rady ORP v rámci své působnosti: 

 se účastní společné schůze krizového štábu ORP 

 předkládají návrhy na řešení mimořádných událostí a krizových situací 

 zabezpečují provedení rozhodnutí a opatření předsedy krizového štábu ORP 

 

3) Členové stálé pracovní skupiny 

a) vedoucí stálé pracovní skupiny: 

 zabezpečuje činnost krizového štábu ORP ve spolupráci s tajemníkem krizového štábu 

ORP Milevsko 

 řídí technický a obslužný personál 

 organizuje činnost stálé pracovní skupiny 

 zabezpečuje organizaci a výkon služby ve stálé pracovní skupině 

 plní úkoly na základě rozhodnutí předsedy krizového štábu ORP Milevsko 

b) tajemník krizového štábu  ORP Milevsko: 

 zabezpečuje činnost krizového štábu ORP 

 zabezpečuje součinnost s krizovým štábem kraje 

 zabezpečuje součinnost s obcemi ve správním obvodu ORP 

 zabezpečuje přípravu společné schůze krizového štábu ORP 

 plní úkoly na základě rozhodnutí předsedy krizového štábu ORP 

c)   určení zaměstnanci města Milevska zařazení do Městského úřadu Milevsko: 

 plní úkoly na základě rozhodnutí předsedy krizového štábu ORP, vedoucího stálé 

pracovní skupiny nebo vedoucího příslušné odborné skupiny 

d)   zástupci složek IZS, odborníci, specialisté: 

 zajišťují součinnost mezi krizovým štábem ORP, složkou IZS nebo organizací, kterou 

v krizovém štábu ORP zastupují 

 zabezpečují zpracování odborných podkladů a stanovisek 

 plní další úkoly v souladu se zákony na základě rozhodnutí předsedy krizového štábu 

ORP nebo vedoucího stálé pracovní skupiny 
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Článek 4 

Svolání krizového štábu ORP 

1) Krizový štáb ORP je svoláván operativně na základě pokynu předsedy krizového štábu 

ORP k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení mimořádné události či krizové 

situace a přijetí krizových opatření. 

2)  Krizový štáb ORP svolává starosta ORP v případě, že 

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti  

            krizového štábu ORP Milevsko 

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti krizového štábu ORP  

            Milevsko nebo pro jeho část 

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací 

d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a  

            likvidačních prací 

e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek  

            integrovaného záchranného systému 

f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá  

            z podmínek uvedených v písmenu a) až e). 

 

3) Stálá pracovní skupina krizového štábu ORP (dále jen stálá pracovní skupina) při řešení 

krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a 

vlastní činnost je organizována ve směnách. Krizový štáb ORP Milevsko má zřízené dvě 

směny.  

 

4) Z důvodu ověření funkčnosti krizového štábu se nejméně 1x ročně provede jeho cvičné 

svolání nebo odborná příprava, pokud v tomto roce nedošlo k reálnému svolání z důvodu 

mimořádné události nebo krizové situace. 

 

Článek 5 

Pracoviště krizového štábu ORP 

1) Pracoviště krizového štábu ORP bude zřízeno v budově Městského úřadu Milevsko,  

nám. E. Beneše 420 – zasedací místnost odboru sociálních služeb. 

 

2) Na základě rozhodnutí předsedy krizového štábu ORP může být použito pro činnost 

krizového štábu ORP záložní pracoviště v budově HZS Jčk, Požární stanice Milevsko, 

Kpt. Nálepky 332. 
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Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1) Statut krizového štábu ORP, jeho změny a doplnění schvaluje starosta města Milevska. 

2) Statut krizového štábu je, mimo příloh, přístupný veřejnosti na internetových stránkách 

města a v listinné podobě na pracovišti krizového řízení Městského úřadu Milevsko. 

3) Za pravidelnou aktualizaci příloh Statutu krizového štábu odpovídá pracovník krizového 

řízení Městského úřadu Milevsko.  

4) Zrušuje se Statut krizového štábu ORP Milevsko ze dne 7. prosince 2011. 

5) Tento statut nabývá účinnosti dnem 17. prosince 2018. 

 

 

 

Milevsko 17.12.2018 

            Ing. Ivan Radosta 

        starosta města Milevska
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Příloha č. 1 

Počet listů:1 

 
 


