Úkoly ORP a obce při řešení krizových situací
Starosta obce s rozšířenou působností
Pravomoc a působnost starosty ORP vymezuje zákon č.128/2000 Sb., o obcích. V souladu
s ustanovením § 18 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a §8 zákona č. 241/2000Sb., o
HOPKS, zajišťuje připravenost správního obvodu ORP na řešení krizových situací vč. oblasti
HOPKS. Při řešení krizových situací:
 řídí a kontroluje činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků
prováděná správními úřady s územní působností ve správním obvodu ORP,
 řídí BR ORP při přípravě na krizovou situaci,
 řídí KŠ ORP při řešení krizové situace,
 zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu ORP,
 plní úkoly stanovené hejtmanem JčK a orgány krizového řízení,
 vyžaduje od HZS JčK potřebné údaje,
 odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového
řízení určených MV.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Pravomoc a působnost OÚ ORP je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. V souladu s
ustanovením § 19 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém zřízení a §7 zákona č. 241/2000 Sb., o
HOPKS, se podílí na zajištění připravenosti správního obvodu ORP na řešení krizových situací.
Při řešení krizových situací:
 plní úkoly podle KP ORP,
 vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní HZS JčK,
 vede přehled možných zdrojů rizik,
 plní úkoly ORP v oblasti HOPKS,
 zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření.
Starosta obce
Pravomoc a působnost starosty obce je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. V souladu
s ustanovením § 21 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém zřízení zajišťuje připravenost obce na
řešení krizových situací. Při řešení krizových situací:
 řídí KŠ obce, pokud jej zřídil,
 zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce,
 plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení,
 plní úkoly a opatření uvedené v KP ORP,
 odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového
řízení určených MV,
 zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím
nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení,
 nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
 organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva.
Obecní úřad
Pravomoc a působnost OÚ je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. V souladu s
ustanovením § 21a zákona č. 240/2000Sb., o krizovém zřízení se podílí na zajištění připravenosti
správního obvodu obce na řešení krizových situací. Při řešení krizových situací:

organizuje přípravu obce na krizové situace,
 vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní vedené OÚ
ORP, v jehož správním obvodu se nachází,
 podílí se na zajištění veřejného pořádku,
 plní úkoly stanovené KP ORP,
 seznamuje PO a FO s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými
opatřeními a se způsobem jejich provedení.

