Statut
Krizového štábu obce Záryby
Článek 1
Úvodní ustanovení
Krizový štáb obce (dále jen „KŠ“) je pracovním orgánem starosty obce k řešení krizových
situací podle § 18 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., k řešení krizových situací.
Článek 2
Činnost Krizového štábu
KŠ svou činnost vykonává v rozsahu stanoveném zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a
o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., k řešení krizových situací
a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 28 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů (krizový zákon). Z hlediska jednotnosti a funkčnosti krizového řízení dále
využívá metodická pravidla stanovena ve Směrnici Ministerstva vnitra č. 4 ze dne 8. října 2004, kterou
se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do
pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti.
KŠ se svolává v případech stanovených v §12 odst. 1 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k
provedení § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení vlády č. 431/2010 Sb., a používá se:
a) při řešení krizové situace a ke zmírnění jejích následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení
za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za
válečného stavu,
b) při koordinaci záchranných a likvidačních prací starostou obce v souvislosti s řešením mimořádné
události v případech stanovených právním předpisem,
c) při taktických a prověřovacích cvičeních organizovaných k ověření činností podle písm. a) nebo
b) které nařídí k tomu oprávněná osoba.
Starosta jako předseda KŠ využívá ke koordinaci záchranných a likvidačních prací KŠ.
Koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta provádět i bez využití krizového štábu, a to
na místě zásahu s případným využitím štábu velitele zásahu organizovaného a členěného podle
zvláštního předpisu.
Článek 3
Struktura a složení Krizového štábu

předseda krizového štábu - starosta obce
člen – zaměstnanec obecního úřadu
člen – zaměstnanec obecního úřadu

Článek 4
Jednání a zasedání Krizového štábu
KŠ svolává starosta operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení
krizové situace a k přijetí krizových opatření podle nastalé krizové situace spojených s nezbytným
omezením základních práv a svobod.
KŠ jedná podle jednacího řádu.
Společné schůze KŠ se zúčastňují i přizvaní občané obce, a to zejména velitel JPO obce a
zástupci větších firem v obci. Úkolem společné schůze KŠ je projednat návrhy a doporučení ve věcech
stanovených zvláštním právním předpisem předsedovy KŠ.
Článek 5
Zabezpečení činnosti Krizového štábu
Předseda KŠ zabezpečuje součinnost (komunikaci) KŠ s organizačními částmi orgánu krizového
řízení, organizuje činnost KŠ a pro plnění úkolů zabezpečuje ve spolupráci s ostatními členy KŠ
zejména následující činnosti:
a) navrhuje konkrétní složení odborné skupiny z předurčených pracovníků obce, zástupců JPO obce a
specialistů podle druhu krizové situace nebo mimořádné události a jejich svolání,
b) organizování práce a výkonu služby KŠ, zejména rozpis služeb, rozmístění pracovišť a pracovníků,
případné vybavení pracovišť potřebnou technikou a po stránce administrativně materiální,
c) komunikaci se styčnými představiteli spolupracujících orgánů a krizových štábů,
d) tvorbu a vyhlašování rozhodnutí předsedy KŠ a přípravu a odesílání hlášení a jiných potřebných
informací jiným krizovým štábům,
e) plnění funkce podatelny KŠ,
f) kontrolu zabezpečení KŠ a řízení technického a obslužného personálu pro výkon ostrahy pracoviště
KŠ, pochůzkové a kurýrní služby, zásobování energiemi, potravinami a vodou včetně provozu
elektrocentrál a jiných náhradních zdrojů energií, úklidu prostor,
g) organizování výjezdů členů KŠ na místa událostí,

Článek 6
Závěrečné ustanovení
Tento statut nabývá platnost dne 16.5.2011

Petr Mašek
starosta obce Záryby

