OBEC ZÁRYBY
Jednací řád
Krizového štábu obce Záryby
Článek 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád upravuje zásady jednání Krizového štábu (dále jen KŠ) v souladu s ustanovením
Článku 4 Statutu Krizového štábu.
Článek 2
Svolání krizového štábu
KŠ je pracovním orgánem starosty (dále jen „předseda KŠ“).
Svolání KŠ a uvedení do pracovního stavu (dále jen „aktivace“) se provádí na pokyn předsedy
KŠ, který současně stanoví čas a místo úvodní společné schůze KŠ v případech uvedených ve zvláštním
právním předpise. O přizvání vybraných členů odborných skupin, zástupců složek integrovaného
záchranného systému nebo specialistů do stálé pracovní skupiny rozhodne předseda KŠ.
Hrozí-li nebezpečí z prodlení může dát podnět ke svolání KŠ také řídící důstojník Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje, který může vyzvat KŠ k okamžitému zahájení přípravy
koordinace záchranných a likvidačních prací a řídí její činnost až do dalšího rozhodnutí starosty.
Článek 3
Zasedání KŠ
KŠ zasedá operativně podle rozhodnutí předsedy KŠ (dále jen „zasedání“).
Pokud předseda KŠ rozhodne, že KŠ bude zasedat nepřetržitě, jednotliví členové KŠ mohou být, s
předchozím souhlasem předsedy KŠ, při zasedání zastupováni jinými pověřenými občany obce.
KŠ projednává a schvaluje krizová opatření jako kolektivní orgán. O přijetí krizových opatření se
rozhoduje zpravidla hlasováním.
Nesouhlasná stanoviska nemohou být přehlasována a jsou zaznamenávána. Přijímaná opatření v
těchto případech musí být korigována s respektováním úkolů a nařízení od nadřízených orgánů územní
státní správy a organizačních složek státu, opětovně projednána a schválena. Členové KŠ následně
zabezpečí provedení opatření předsedy KŠ za pomoci vybraných občanů obce.
Ukládat úkoly předsedou KŠ orgánům územní státní správy, organizačním složkám státu nebo
jiným orgánům územní samosprávy bez jejich vědomí nebo souhlasu osoby, která je přímo řídí nelze.
Článek 4
Dokumentace a záznamy
Ze společného zasedání KŠ se pořizuje zvukový záznam, který se ukládá společně se
zpracovanými dokumenty včetně písemného zápisu. V zápise se uvádí jmenný seznam účastníků
jednání, kdo jednání řídil, v přílohách schválené dokumenty a přijímaná krizová opatření. V případě, že
dojde k přijímání krizových opatření hlasováním uvede se výsledek hlasování a přesné znění přijatého
opatření.
Všechny projednané návrhy a schválené dokumenty na společném zasedání krizového štábu se archivují
po dobu nejméně pěti let.
Účastníci společného zasedání KŠ mají právo k zápisu uplatnit písemné výhrady, které se stávají
nedílnou součástí zápisu.

Zápis o jednání KŠ schvaluje předseda KŠ a takto schválený zápis bude doručen všem členům
KŠ případně i ostatním účastníkům jednání.
Zpráva o řešení mimořádné události nebo zpráva o hodnocení krizové situace jsou projednány a
ukončeny na nejbližší schůzi zastupitelstva obce po skončení mimořádné události nebo krizové situace.
Článek 5
Informace
Oficiální tiskové informace za KŠ o vývoji krizové situace a přijatých opatřeních podává
předseda KŠ nebo jím určený pracovník.
Za obsah hlášení a informací předsedy KŠ předsedům jiných krizových štábů odpovídá předseda KŠ,
který může písemně pověřit některého člena KŠ ke schvalování těchto hlášení v zastoupení.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
Tento jednací řád nabývá platnost dne 16.5.2011
Petr Mašek
starosta obce Záryby
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