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STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Čl. I.
Úvodní ustanovení
Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), § 18 odst. 1. starosta obce s rozšířenou působností a ostatní orgány obce s rozšířenou
působností zajišťují připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností, na řešení
krizových situací. Starosta obce s rozšířenou působností dále dle odst. 3. zřizuje krizový štáb
obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který
je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce.

Článek II.
Použití, obsah činnosti a složení krizového štábu obce s rozšířenou působností
1. Krizový štáb obce s rozšířenou působností (dále jen „Krizový štáb ORP“) svolává starosta
obce s rozšířenou působností v případě že:
a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti
orgánu krizového řízení,
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení
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, nebo
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá
z podmínek uvedených v písmenech a) až e).
2. Krizový štáb ORP projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi
obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů Bezpečnostní rady
obce s rozšířenou působností a Stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou
působností (dále jen „Stálá pracovní skupina “). Stálá pracovní skupina při řešení krizové
situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje
podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.
3. Členy Krizového štábu ORP jsou:
a) členové příslušné Bezpečnostní rady ORP,
b) členové příslušné Stálé pracovní skupiny.
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4. Členy Stálé pracovní skupiny jsou:
a) tajemník Krizového štábu,
b) pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c) zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem
na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

Krizový štáb ORP
Stálá pracovní skupina

ORP ORP
Tajemník KŠ a BR
Pracovníci
Městského úřadu
ML

Bezpečnostní rada

Zástupci IZS

5. Stálá pracovní skupina je organizačně uspořádána do jedné pracovní skupiny,
řídícími pracovníky jsou tajemník krizového štábu a vedoucí směny.

6. Členy stálé pracovní skupiny jsou zaměstnanci Městského úřadu Mariánské Lázně určeni
jmenováním starostou obce s rozšířenou působností. Dalšími členy stálé pracovní skupiny
mohou být jmenováni zástupci složek IZS, místních občanských sdružení a další fyzické osoby.
Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a
likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání Krizového štábu ORP.
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Schéma organizačních vztahů při činnosti krizového štábu

Předseda Krizového
štábu ORP ML

Členové
Bezpečnostní rady

Vedoucí Stálé
pracovní skupiny
krizového štábu

Tajemník
KŠ

členové Stálé pracovní skupiny

+ zástupci složek integrovaného záchranného
systému a specialisté dle charakteru mimořádné
události, krizové situace

7. Koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta obce s rozšířenou působností
provádět bez využití Krizového štábu ORP, jeho role spočívá (i v případě využití krizového
štábu) v zabezpečování součinnosti, jednotnosti a souladu činností orgánů veřejné správy a
velitele zásahu složek integrovaného záchranného systému pro splnění daných úkolů a cílů.
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Článek III.
Aktivace Krizového štábu ORP a jeho pracoviště
1. Svolání Krizového štábu ORP se provádí na pokyn starosty obce s rozšířenou působností,
nebo na základě jeho delegovaného rozhodnutí o svolání tajemníkem Bezpečnostní rady a
Krizového štábu ORP, který současně stanoví čas a místo úvodní společné schůze krizového
štábu v případech uvedených v odst. 1 čl. II.
2. Tento pokyn (ústní, písemný nebo ověřený telefonický) realizuje Krajské operační a
informační středisko (dále jen KOPIS) integrovaného záchranného systému (pokud není
stanoveno jinak).
KOPIS:
a) neprodleně povolá řídící pracovníky stálé pracovní skupiny, popř. podle pokynů
vedoucího Krizového štábu ORP některé další osoby,
b) informuje členy bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností o aktivaci Krizového
štábu ORP, čase a místě, úvodní společné schůze a je-li vedoucím Krizového štábu ORP
vyžadována jejich osobní účast na úvodní společné schůzi,
c) oznámí nadřízenému operačnímu a informačnímu středisku integrovaného záchranného
systému svolání Krizového štábu ORP, přičemž za okamžik svolání se považuje
zahájení úvodní společné schůze,
d) hrozí-li nebezpečí z prodlení může dát podnět ke svolání Krizového štábu ORP také
řídící důstojník hasičského záchranného sboru kraje,
e) dále zabezpečuje příjem, vyhodnocování a předávání informací a hlášení v rámci obce
s rozšířenou působností, podle charakteru mimořádné události. Varování a vyrozumění,
udržování spojení se sousedními Krizovými štáby obcí, předávání rozhodnutí orgánů
krizového řízení k řešení mimořádné události, krizové situace a ke koordinaci
záchranných a likvidačních prací.
Časový limit pro přítomnost členů krizového štábu na určeném pracovišti krizového štábu
je 180 minut od vydání pokynu ke svolání.
3. Starosta obce s rozšířenou působností, jenž je předsedou Krizového štábu ORP rozhoduje
o svolání vybraných členů odborných skupin, zástupců složek integrovaného záchranného
systému nebo specialistů do stálé pracovní skupiny na návrh vedoucího stálé pracovní
skupiny Krizového štábu ORP. Jejich výběr a svolání provádí vedoucí stálé pracovní
skupiny podle druhu, charakteru a rozsahu mimořádné události nebo krizové situace.
4. Způsob provedení svolání Krizového štábu ORP a organizačního zajištění činnosti stanoví
starosta obce s rozšířenou působností na základě místních podmínek, možností obce a
složení Krizového štábu přílohou – „Zajištění, aktivace a základní úkoly krizového štábu“.
5. Svolání Krizového štábu ORP a jeho uvedení do pracovního stavu je nejméně jedenkrát za
rok zdokonalována nácvikem. Skutečné svolání Krizového štábu ORP při mimořádné
události, nebo krizové situaci je považováno za náhradu nácviku v daném kalendářním roce.
6. Pro společnou schůzi Krizového štábu ORP jsou stanoveny k použití účelově připravované
prostory Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje územního odboru Mariánské
5

Městský úřad Mariánské Lázně
Č. j.: BR 1-2/2019 SEK/19/1607/VB

Počet listů: 8

Lázně, jako hlavní krizové pracoviště, záložní pracoviště je určená zasedací místnost
Městského úřadu Mariánské Lázně na Ruské ulici č.74.
7. Technický a obslužný personál Krizového štábu ORP zajišťuje Městský úřad Mariánské
Lázně. Pokud je místem svolání Krizového štábu ORP pracoviště místní stanice Mariánské
Lázně Hasičského záchranného sboru je jím zajišťován i technický personál. Organizační a
administrativní podmínky pro činnost Krizového štábu ORP zajišťuje pracoviště krizového
řízení Městského úřadu Mariánské Lázně.
8. Tyto určené prostory pro práci Stálé pracovní skupiny umožňují:
a) nepřetržitý pracovní cyklus, včetně alespoň provizorního zázemí pro stravování,
odpočinek a základní hygienické potřeby členů,
b) osobní styk vedoucích se členy pracovní skupiny nebo s přizvanými specialisty,
c) překlenutí výpadku přívodu elektrické energie náhradním elektrickým zdrojem o
výkonu zajišťujícím alespoň provoz osvětlení a provoz komunikačních prostředků,
d) ochranu pracoviště před povětrnostními vlivy a jeho ostrahu.
Dále jsou vybaveny:
a) dostatečnou kapacitou podlahové plochy a dostatečným množstvím přípojek na rozvod
elektrické energie pro využívání administrativních, technických a komunikačních
prostředků,
b) zálohovaným komunikačním propojením (telefonní linky a přípojky nebo možnost
osobní komunikace)
c) zařízením umožňujícím pořízení zvukových záznamů z práce stálé pracovní skupiny.
9. Odborná příprava členů Krizového štábu ORP se zabezpečuje zejména v rámci
vzdělávacích programů ústředních orgánů státní správy organizovaných Ministerstvem
vnitra a hasičskými záchrannými sbory krajů v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti
krizového řízení.

Článek IV.
Dokumenty Krizového štábu ORP
1.

Při společné schůzi Krizového štábu ORP se vždy pořizují, projednávají a doporučují ke
schválení vedoucímu Krizového štábu ORP základní dokumenty:
a) návrhy nařízení obce, výjimečně i obecně závazné vyhlášky obce v přenesené i v
samostatné působnosti obce,
b) návrhy rozpracování opatření vyššího stupně veřejné správy,
c) návrh doporučených opatření pro řešení krizové situace nebo při řešení mimořádných
událostí,
d) zápis probíhající společné schůze Krizového štábu ORP,
e) informace pro tisk a sdělovací prostředky nebo její návrh.
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2.

Pro zpracování dokumentů uvedených v čl. IV. se využívají vzorové dokumenty z
krizových plánů (tzv. předurčená dokumentace) zpracované v písemné nebo
elektronické podobě.

3.

Ze společné schůze Krizového štábu ORP se pořizuje zvukový záznam, který se ukládá
společně se zpracovanými dokumenty.

4.

Pravidla vedení a pořizování dokumentace stanoví Jednací řád. Při nakládání s
dokumenty uvedenými v čl. IV. se postupuje podle zvláštních právních předpisů. Pokud
dokumenty obsahují utajované informace, nebo zvláštní skutečnosti, řídí se zpracování
dokumentů a manipulace s nimi zvláštními právními předpisy.

5.

Účastníci společné schůze Krizového štábu ORP mají právo k zápisu uplatnit písemné
výhrady, které se stávají nedílnou součástí zápisu.

Článek V.
Pracoviště a organizační poznámky
1.

Městský úřad Mariánské lázně k zabezpečení úkolů Krizového štábu ORP, vytváří hlavní
a záložní krizová pracoviště. Hlavní pracoviště je na Požární stanici HZS Mariánské lázně,
U pily 852. Záložní pracoviště je v budově Terezián, Městského úřadu Mariánské Lázně,
Ruská 74 v prostoru zasedací místnosti v přízemí budovy.
2. Pokud starosta obce s rozšířenou působností využívá pro společnou schůzi Krizového
štábu ORP, pracoviště hasičského záchranného sboru, je komunikační zabezpečení
krizového štábu zajišťováno tímto územním odborem HZS.
3. Svolané krizové štáby veřejné správy spolupracují a udržují spojení. K jejich předávání
jsou využívána operační a informační střediska integrovaného záchranného systému.
4. Předseda krizového štábu vyšší úrovně územní veřejné správy, pokud je svolán stanoví
podle potřeby intervaly, ve kterých vyžaduje hlášení od předsedů krizových štábů
nižších úrovní územní veřejné správy. Pokud předseda krizového štábu vyšší úrovně
územní veřejné správy nestanoví intervaly zasílání hlášení, odesílají se hlášení vedoucímu
krizového štábu na vyšší úrovni územní veřejné správy se stavem situace v 6.00 hod. a v
18.00 hod. do jedné hodiny od těchto termínů.

Součástí Statutu jako zřizovacího dokumentu jsou přílohy, které jsou trvale aktualizovány a
slouží jen pro potřeby Krizového štábu ORP.
Přílohy
1. Jednací řád.
2. Zajištění, aktivace a základní úkoly Krizového štábu ORP.
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Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
Zrušuji:
Statut krizového štábu města Mariánské Lázně a Jednací řád činnosti krizového štábu určené
obce Mariánské Lázně, č. j.: BR 8-3/2015 ze dne 1.12. 2015.

Účinnost:

Tento Statut krizového štábu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně pro území
správního obvodu obce s rozšířenou působností nabývá účinnosti dne 11. 9. 2019.

V Mariánských Lázních dne 11. září 2019

Ing. Martin Kalina
Předseda bezpečnostní rady, krizového štábu a starosta obce s rozšířenou působností
Mariánské Lázně
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