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STATUT BEZPEČNOSTNí RADY

E

OBCE S RozšíŘENOU PŮSOBNOSTí PARDUBICE

PI

V souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. h) a § 106 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 3 zákona Č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "krizový zákonU) a ustanovením § 8 a 9 nařízení vlády Č. 462/2000 Sb., k provedení
§ 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona Č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

KO

vydávám

Statut

Bezpečnostní

rady obce s rozšířenou
Pardubice

působností

Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Pardubice (dále jen "bezpečnostní
rada") je zřízena v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 3 krizového
zákona, jako poradní orgán starosty obce s rozšířenou působností pro přípravu na
krizové situace na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.
2.

Funkční

období členů bezpečnostní rady je shodné s funkčním obdobím obecní
samosprávy. Členství v bezpečnostní radě končí také ukončením výkonu funkce,
pracovního nebo služebního poměru člena bezpečnostní rady.

3.

Bezpečnostní

radu svolává předseda bezpečnostní rady podle plánu práce na kalendářní
rok (dále jen "pracovní plán"), a to nejméně dvakrát ročně nebo v případě naléhavé
potřeby mimořádně na základě žádosti člena bezpečnostní rady.

4. Členy bezpečnostní rady na pokyn předsedy bezpečnostní rady vyrozumívá tajemník
bezpečnostní rady, pokud předseda bezpečnostní rady nerozhodne jinak.
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Článek 2

Obsah

1.

Bezpečnostní

a)

přehled

s

činnosti bezpečnostní rady

rada projednává a posuzuje zejména:
zdrojů

možných

rizik a analýzu ohrožení ve správním obvodu obce

rozšířenou působností,
připravenosti

b) stav

mimořádných

správního obvodu obce s
událostí nebo krizových situací;

c) krizový plán obce s

rozšířenou

působností

na

řešení

rozšířenou působností,

d)

vnější

e)

finanční zabezpečení

havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s

rozšířenou působností,

připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné
události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností,

f)

stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností,

g)

způsob

PI
E

seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného
ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými
krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

h) návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti
kraje u obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a závěrů těchto
kontrol,
i)

závěrečnou

zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s
a návrh způsobu odstranění zjištěných

j)

KO

rozšířenou působností, přijatých opatřeních
nedostatků,

další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s
rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

2. Pracovní plán na kalendářní rok projednává
bezpečnostní rady.

bezpečnostní

rada a schvaluje

předseda

Článek 3

Složení

1.

Bezpečnostní

2.

Předsedou bezpečnostní

rada má nejvýše 8

bezpečnostní rady

členů.

rady je primátor statutárního
jmenuje a odvolává její členy - viz Příloha č. 2 a č. 3.

3. Složení

bezpečnostní

města

Pardubic, který

písemně

rady:

a)

předseda

b)

místopředseda

c)

člen

a tajemník - vedoucí

d)

člen

- tajemník magistrátu

- primátor,
- 1.

náměstek

primátora,

oddělení

krizového

řízení

magistrátu

města,

města,

e) člen - příslušník Policie České republiky určený ředitelem Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje,
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člen - příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky určený ředitelem
Hasičského

záchranného sboru Pardubického kraje,

g)

člen

h)

člen - pracovník Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje
Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

-

ředitel Městské

policie Pardubice
určený ředitelem

4. Jednání bezpečnostní rady se účastní jako host příslušník Armády České republiky,
určený ředitelem Krajského vojenského velitelství Pardubice.
5. Jmenný seznam členů bezpečnostní rady,
uveden v neveřejné Příloze Č. 1.

včetně údajů

nezbytných pro spojení, je

Článek 4

Sekretariát

bezpečnostní

rady

2. Náklady na

PI
E

1. Činnost bezpečnostní rady zabezpečuje sekretariát. Funkci sekretariátu bezpečnostní
rady vykonává oddělení krizového řízení magistrátu města, které plní i úkoly pracoviště
krizového řízení dle ustanovení § 19 odst. 2) krizového zákona.
činnost bezpečnostní

3. Sekretariát:
a)

shromažďuje

b)

administrativně

rady jsou hrazeny z

podklady a informace
a

potřebné

pro

KO
evidenci

kontrolu jejich
bezpečnostní

f)

odpovídá

za

bezpečnostní

g)

zajišťuje

jednání
h)

na

plnění;

rady,

rady,

rady sestavuje návrh pracovního plánu

d) sestavuje návrh konkrétního programu jednání
zabezpečuje

činnost bezpečnostní

organizačně zabezpečuje činnost bezpečnostní

c) ve spolupráci se členy bezpečnostní
bezpečnostní rady na kalendářní rok,
e)

rozpočtu města.

bezpečnostní

úkolů

uložených usneseními
o stavu plnění uložených úkolů

rady,

bezpečnostní

zajišťuje

rady,
informuje

předsedu

účastníkům

jednání

pravidelně

rady,

včasné

rozeslání

pozvánek

a

podkladů

rady,

základě pokynů předsedy bezpečnostní

bezpečnostní

rady

přizvání

dalších osob na

rady,

zajišťuje

úkoly týkající se bezpečnostní rady v oblasti ochrany utajovaných informací
a režimu evidence, manipulace a ukládání dokumentů obsahujících zvláštní
skutečnosti,

í)

ve spolupráci s operačním střediskem Městské policie Pardubice,
předsedu bezpečnostní rady o vzniku a dalším průběhu závažné mimořádné události
nebo krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, pokud by
tato mohla mít vliv na bezpečnost,

j)

vede evidenci písemností bezpečnostní rady a evidenci písemných a zvukových
záznamů z jednání bezpečnostní rady.

informuje,

4. Sekretariát bezpečnostní rady řídí, a za jeho činnost odpovídá, tajemník bezpečnostní
rady obce s rozšířenou působností, kterým je vedoucí oddělení krizového řízení
magistrátu města.
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Článek 5

Jednací

řád bezpečnostní

rady

další podrobnosti jednání bezpečnostní rady stanoví Jednací řád
rady obce s rozšířenou působností Pardubice, vydaný nařízením primátora
statutárního města Pardubíc Č. 2 / 2011.

1. Pravidla

a

Bezpečnostní

Článek 6
Závěrečná

ustanovení

1. Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Pardubice byl projednán a
schválen usnesením bezpečnostní rady Č. 2 ze dne 2. května 2011. Nabývá účinnosti
dnem 3. května 2011.
2. Statut

bezpečnostní

rady je

přístupný veřejnosti na
Bezpečnostní

rady statutárního

města

KO

PI

E

3. Tímto nařízením se ruší Statut
19. prosince 2006.

internetových stánkách

MUDr. Štěp nka Fraňková
primátorka ěsta
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