
BR/2016-13
Výtisk číslo: 6
Počet listů: 7
Přílohy: 0

Schvaluji: _______________________________
Starosta a předseda bezpečnostní rady

Bc. Jan Picka

Zápis z 2. jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov 
konané dne 7. 12. 2016

přítomni: Bc. Jan Picka, Renata Oulehlová, Mgr. Simona Randová, plk. Mgr. Martin Mulač, plk. Mgr. 

Petr Macháček, Mgr. Robert Doubek

hosté:

omluveni:

Jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov (dále jen BR ORP Sokolov) zahájil a dále řídil starosta a předseda
BR ORP Sokolov Bc. Jan Picka. V úvodu jednání přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
Jednání BR ORP Sokolov bylo zahájeno ve 13:00 hodin. 

Programem jednání byly body:

1. Zpráva o kontrole usnesení BR ORP č. 1/2016
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

2. Zpráva o aktualizaci „Krizového plánu ORP Sokolov“
Předkládá: plk. Mgr. Martin Mulač – ředitel HZS KVK ÚO Sokolov

3. Zpráva o zpracování operačního plánu „Způsob plnění regulačních opatření obce 
s rozšířenou působností Sokolov“
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

4. Zpráva o zpracování operačního plánu pro řešení krizové situace „Narušení dodávek ropy 
a ropných produktů velkého rozsahu“
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

5. Informace o kontrolách 
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov
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6. Návrh objemu finančních prostředků z rozpočtu ORP Sokolov na krizové řízení 
a ochranu obyvatel v roce 2017
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

7. Projednání návrhu Pracovního plánu BR ORP Sokolov na rok 2017
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

8. Personální změny v BR ORP Sokolov 
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník bezpečnostní rady

9. Různé
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1) Zpráva o kontrole usnesení BR ORP č. 1/2016

Tajemník BR ORP Sokolov Mgr. Robert Doubek k bodu 1 „Zpráva o kontrole usnesení z 1. jednání BR ORP 
Sokolov“ uvedl, že byli usnesením č, 1-6-2016 uloženy dva úkoly členům BR:

1. řediteli Územního odboru Sokolov Hasičského záchranného sboru kraje na základě zpracovaného 
přehledu možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení Karlovarského kraje aktualizovat Krizový plán ORP 
Sokolov. 

Informace o plnění tohoto úkolu byla zařazena jako bod 2 jednání BR, který přednese zástupce HZS KVK 
Ing. Lukeš.

2. tajemníkovi BR ORP Sokolov Mgr. Doubkovi byl usnesením 1-9-2016 stanoven úkol připravit podklady 
pro rozhodnutí rady města týkající se zprovoznění tzv. „Krizového bytu“. 

Tajemník BR informoval členy BR, že podklady byly připraveny v termínu do 31. 8. 2016. Vedením byl 
tento materiál odsouhlasen a následně měl být připraven pro jednání rady města. Před tímto úkonem byl 
celý materiál předán ke kontrole Ing. Mgr. Simetovi, který v podkladech našel právní vady. Na odstranění 
těchto vad se v současné době pracuje. K problematice bude svolána ještě pracovní schůzka. Termín byl 
prodloužen do konce března 2017.

Bez připomínek.

BR ORP Sokolov zprávu projednala a přijala usnesení č. 2-1-2016 v navrhovaném znění.

2) Zpráva o aktualizaci „Krizového plánu ORP Sokolov“

Ředitel HZS KVK ÚO Sokolov Mgr. Mulač předal slovo ohledně aktualizace KP ORP Sokolov panu Ing. 
Miroslavu Lukešovi – zástupci HZS KVK, který byl garantem za aktualizaci KP. Pan Lukeš poděkoval za 
možnost na BR vystoupit a prezentovat změny, které v rámci aktualizace KP proběhly. Úvodem poděkoval 
Mgr. Doubkovi za pomoc při zpracování KP, za poskytování dat z území ORP. Ke krizovému plánu uvedl, 
že z nové analýzy rizik, kterou BR ORP schválila v květnu 2016, vyplynulo šest hlavních rizik, při kterých 
může být na území kraje vyhlášen krizový stav. Jedná se o rizika: Přirozená povodeň, Zvláštní povodeň, 
Přívalové srážky s přívalovou povodní, Dlouhodobé sucho, Vichřice a tzv. Blackout – Narušení dodávek 
elektrické energie velkého rozsahu. Ing. Lukeš upozornil na zásadní změny ve struktuře a obsahu KP ORP 
Sokolov. Uvedl, že KP ORP Sokolov byl aktualizován ve všech svých částech, zásadních změn doznal 
zejména v těchto oblastech:

1. Nově pojatý popis zásad organizace krizového řízení formou výpisu zásadních údajů ze Statutu a 
jednacího řádu Krizového štábu ORP Sokolov do jednotného dokumentu v části A1. Statut a jednací řád 
je ve svém plném znění uložen v části C4.3.

2. Kompletní přehled zdrojů rizik na území ORP Sokolov v části A2.
3. Zpracování konkrétních postupů starosty ORP při realizaci krizových opatření, včetně návaznosti na 

opatření hejtmana kraje, formou „Karty krizového opatření“ v části B1.
4. Zapracování výsledků „Analýzy ohrožení Karlovarského kraje“ do části B5 - Rozpracování typových 

plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze 
ohrožení. Konkrétně jsou opatření nově připravena pro krizové situace vzniklé následkem povodně, 
zvláštní povodně, přívalové povodně, extrémního větru, narušení dodávek elektrické energie velkého 
rozsahu a dlouhodobého sucha. Pro každou z výše uvedených krizových situací je zpracován dokument 
popisující možná místa výskytu, předpokládané dopady a využitelné síly a prostředky k řešení následků 
krizové situace. V kartě opatření je uveden konkrétní postup starosty ORP během krizové situace.

5. Zcela nově jsou v krizovém plánu ORP Sokolov v části C5 umístěny „Výpisy z Havarijního plánu 
Karlovarského kraje“, které mohou zásadně pomoci starostovi ORP při řešení následků krizových 
situací i rozsáhlých mimořádných událostí. Výpisy jsou připraveny v těchto oblastech:
a. Varování, vyrozumění a informování obyvatelstva – výpis obsahuje základní způsob varování 

a informování obyvatelstva, přehled koncových prvků varování, způsoby informování obyvatelstva, 
přehledy obcí s místními rozhlasy, odpovědnost za varování a informování obyvatelstva, přehled 
signálů a textů pro informování obyvatelstva.
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b. Evakuace obyvatelstva – výpis obsahuje zásady provádění evakuace, seznam evakuačních středisek, 
předpokládané počty evakuovaných osob z ohrožených obcí pro případ havárie na VD, karty 
organizace evakuačních opatření pro nejhorší variantu krizové situace, tj. odděleně pro havárii na 
VD Jesenice (platí i pro VD Skalka), na VD Tatrovice a na VD Horka a další informace, např. 
skladbu evakuačního zavazadla, specifika evakuace ze sociálních a zdravotnických zařízení či 
pokyny pro majitele domácích zvířat.

c. Nouzové přežití obyvatelstva – výpis obsahuje zejména postupy zajištění nouzového přežití 
obyvatelstva ve vyjmenovaných oblastech, seznamy materiálu nouzového přežití u HZS KK a u 
ORP, zajištění nouzových služeb obyvatelstvu a zásady pro organizování humanitární pomoci.

d. Seznam dohod IZS – příloha obsahuje přehled dohod IZS sjednaných na úrovni MV-GŘ HZS ČR a 
na úrovni HZS KK. Plné znění dohod je uloženo na KOPIS HZS KK.

Aktualizovaný dokument předkládaný členům bezpečnostní rady ORP Sokolov je výsledkem společné práce 
HZS kraje jako zpracovatele krizového plánu ORP a pracovníka zodpovědného za problematiku krizového 
řízení na odboru životního prostředí městského úřadu. Je dokumentem, který především poskytuje starostovi 
ORP a jeho pracovnímu orgánu – KŠ ORP, souhrn zcela konkrétních opatření a postupů k řešení krizových 
situací, tedy souhrn plánovacích, metodických a informačních dokumentů, použitelných při rozhodovací, 
řídící a koordinační činnosti starosty ORP při krizové situaci.

Bez dotazů a připomínek.

BR ORP projednala a vzala na vědomí materiály k bodu 2 a přijala usnesení č. 2-2-2016 v navrhovaném 
znění.

3) Zpráva o zpracování operačního plánu „Způsob plnění regulačních opatření obce s rozšířenou 
působností Sokolov“

Tajemník BR ORP Sokolov seznámil členy BR s aktualizací další části KP ORP Sokolov, kterou je operační 
plán B3.1 „Způsob plnění regulačních opatření obce s rozšířenou působností Sokolov“. Tento plán je částí, 
která se zabývá hospodářskými opatřeními pro krizové stavy (dále jen „HOPKS“ dle zákona 241/2000 Sb. 
o HOPKS. Zásadní změnou v tomto plánu bylo oddělení části týkající se narušení dodávek ropy a ropných 
produktů, ze které byl zpracován nový samostatný operační plán B3.2, který bude projednán v bodě 4 
jednání BR. V rámci aktualizace operačního plánu došlo pak už jen k aktualizaci dílčích částí operačního 
plánu.

Bez dotazů a připomínek.

BR ORP projednala a vzala na vědomí materiály k bodu 3 a přijala usnesení č. 2-3-2016 v navrhovaném 
znění.

4) Zpráva o zpracování operačního plánu pro řešení krizové situace „Narušení dodávek ropy 
a ropných produktů velkého rozsahu“

Členové BR ORP Sokolov byli tajemníkem BR seznámeni s částí B3.2 KP ORP Sokolov, kterou je operační 
plán B3.2 „Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu“. Tento plán je zcela nový a vznikl 
vyjmutím a doplněním části plánu B3.1 Plnění regulačních opatření obce s rozšířenou působností Sokolov. 
I tato část je součástí HOPKS, připravovaných dle zákona 241/2000 Sb. Tato nová část byla zpracována 
v souladu s metodikou Správy státních hmotných rezerv a součinností s oddělením bezpečnosti a krizového 
řízení KÚ KVK. Podle tohoto plánu by se postupovalo při vyhlášení stavu ropné nouze vládou ČR. Tento 
stav může být vyhlášen samostatně bez nutnosti vyhlášení některého z krizových stavů.

K uvedenému plánu k příloze č. 2 byl místopředsedkyní BR vznesen dotaz, proč jsou některé stanice BČS 
v tabulce označeny červeně. Tajemník BR na dotaz odpověděl tím, že červeně označené BČS jsou takové, 
které nejsou připraveny k připojení náhradního elektrického zdroje, který by při výpadku el. energie 
zajišťoval jejich další provoz. 

Bez dalších dotazů a připomínek.

BR ORP projednala materiály k bodu 4 a přijala usnesení č. 2-4-2016 v navrhovaném znění.
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5) Informace o kontrolách 

Mgr. Robert Doubek informoval přítomné o kontrole KÚ KV kraje u MěÚ Sokolov, Odboru životního 
prostředí – na pracovišti krizového řízení, která proběhla dne 8. listopadu 2016. Kontrola byla zaměřena na 
výkon státní správy v přenesené působnosti, jejímž cílem bylo provést kontrolu plnění úkolů dle krizové 
legislativy. Ze strany obou kontrolujících orgánů nebyly zjištěny v činnosti MěÚ, OŽP, na pracovišti 
krizového řízení žádné nedostatky. Dále informoval o kontrole Města Horní Slavkov, která byla provedena 
dne 1. listopadu 2016 v součinnosti HZS KV Kraje a MěÚ Sokolov, Odboru životního prostředí – pracoviště 
krizového řízení. Předmětem kontroly bylo prověření, zda jsou Městem Horní Slavkov plněny úkoly, které 
jim vyplývají ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Kontrolou bylo zjištěno, že úkoly dle krizového zákona jsou plněny. Mimo 
kontrolní zápis bylo doporučeno, aby byla prostřednictvím internetových stránek města zvýšena 
informovanost obyvatel o možných zdrojích rizik a ochraně obyvatel. 

Bez dotazů a připomínek.

BR ORP projednala materiály k bodu 5 a přijala usnesení č. 2-5-2016 v navrhovaném znění.

6) Návrh objemu finančních prostředků z rozpočtu ORP Sokolov na krizové řízení a ochranu 
obyvatel v roce 2017

Tajemník BR ORP Sokolov Mgr. Robert Doubek sdělil přítomným, že na rok 2017 je na ochranu obyvatel 
požadována celková částka ve výši 860.200,-Kč. Z toho je 300.000,-Kč určeno jako rezerva na mimořádné 
události a krizové situace a 560.200,-Kč je částka na ostatní výdeje spojené s činnosti pracoviště krizového 
řízení. Proti roku 2016 je návrh rozpočtu vyšší o 170.000,-Kč. Součástí rozpočtu je i požadavek na částku ve 
výši 242.000,-Kč, která by měla pokrýt náklady spojené se zpracováním digitálního povodňového plánu 
města Sokolov, což ne je nejvyšší položka rozpočtu KŘ. Na zpracování povodňového plánu města bude 
v roce 2017 podána žádost o dotaci z rozpočtu KV kraje.

Detailní rozpis na jednotlivé položky na rok 2017 a porovnání s rozpočty z let 2012 – 2016 je v příloze 
tohoto návrhu usnesení. 

Bez připomínek.

BR ORP projednala materiály k bodu 4 a přijala usnesení č. 2-6-2016 v navrhovaném znění.

7) Projednání návrhu Pracovního plánu BR ORP Sokolov na rok 2017

Pracovní plán Bezpečnostní rady ORP Sokolov na rok 2017 je BR ORP Sokolov předkládán ke schválení 
v souladu s Nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ze dne 22. listopadu 2000. V tomto nařízení 
je v § 8 stanoven obsah činnosti Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působnosti a v § 14 odst. 3 je uvedeno, 
že jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se uskutečňuje nejméně dvakrát ročně. Konkrétní 
pracovní plán Bezpečnostní rady ORP Sokolov na rok 2017 je zpracován v příloze.

Bez dotazů a připomínek.

BR ORP projednala materiály k bodu 4 a přijala usnesení č. 2-7-2016 v navrhovaném znění.

8) Personální změny v BR ORP Sokolov 

Tajemník BR ORP informoval členy BR o změnách ve složení BR ORP Sokolov:

 na základě výsledků personálního auditu provedeného u MěÚ Sokolov rozhodla Rada města usnesením 
č. 446/17RM/2016 – Změna organizační struktury městského úřadu ze dne 16. 8. 2016, o zrušení 
pracovního místa na úseku krizového řízení. V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (Krizový zákon) a § 9 nařízením vlády č. 462/2000 Sb. 
byla starostou ORP Sokolov Bc. Janem Pickou odvolána paní Kamila Pekárová z funkce členky BR 
ORP Sokolov.
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 v souvislosti s výsledkem voleb do krajského zastupitelstva odchází z funkce velitele MP Sokolov Mgr. 
Petr Kubis. Vzhledem k tomu, že je předpoklad účasti Mgr. Kubise v krizových orgánech kraje, byl 
starostou ORP Sokolov Bc. Janem Pickou v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (Krizový zákon) a § 9 nařízením vlády č. 462/2000 Sb. odvolán
z funkce člena BR ORP Sokolov.

Bezpečnostní rada ORP Sokolov má nyní 6 stálých členů.

Bez dotazů a připomínek.

BR ORP vzala materiály k bodu 4 na vědomí a přijala usnesení č. 2-8-2016 v navrhovaném znění.

9) Různé

Tajemník BR informoval členy BR o provedení aktualizace Statutu a jednacího řádu Krizového štábu ORP 
Sokolov a Statutu a jednacího řádu Bezpečnostní rady ORP Sokolov. Aktualizace souvisela s personálními 
změnami a dále s aktualizací Krizového plánu ORP Sokolov. Ze statutu a jednacího řádu KŠ ORP Sokolov 
byla vyjmuta Příloha č. 5, kterou byl vzor hlášení krizového štábu. Tento vzor je součástí tiskopisů, které 
jsou zahrnuty do krizového plánu a není třeba jej mít i ve statutu.

BR vzala tuto informaci na vědomí bez připomínek

Předseda BR poděkoval Mgr. Doubkovi a vznesl dotaz, zda i ostatní členové BR mají nějaké připomínky 
k projednání v BR. 

Místopředsedkyně BR paní Oulehlová vznesla dotaz na Mgr. Mulače, zda cisterna, která projížděla přes 
kruhový objezd u MěÚ, souvisí s řešeným problémem vjezdu vozidel s nebezpečnými látkami do města 
i přes zákazové dopravní značení. Mgr. Mulač odpověděl, že není tak časté, že cisterny jezdí až takto přes 
centrum, ale že to je to, na co upozorňuje. P. Mulač se zeptal, zda se k Mgr. Macháčkovi dostala informace 
o tomto problému, který byl několikrát řešen i na koordinační poradě. P. Mulač zdůraznil, že v případě 
havárie takového vozidla by nastal velký problém s likvidací takové události, a že by měla velký dopad na 
obyvatele města, kdy by musel a být nařízena evakuace. Dále uvedl, že dopravní inspektorát se sice snaží 
posílat k chemickým závodům hlídky, ale výslednost je velmi nízká. Pan Mulač dále uvedl, že za rok 2016 
bylo HZS řešeno osm úniků NL z cisteren na trase z chemických závodů, a že naštěstí šlo vždy jen o malé 
úniky, kdy např. došlo k poškození těsnění. Místopředsedkyně BR pak vznesla další dotaz, jestli by bylo 
nutné při havárii cisterny nařídit evakuaci obyvatel, na což pan Mulač odpověděl, že by samozřejmě záleželo 
na tom, co by bylo v cisterně přepravováno za NL. 

Starosta pak krátce připomněl, že se na koordinační poradě hovořilo i o zesílení dopravního značení, ale že 
ani toto by asi problém neřešilo. Do diskuse se poté zapojil i Mgr. Macháček, kdy požádal p. Mulače, zda by 
bylo možné zlepšit informovanost o podobných výjezdech vůči PČR. Pan Mulač dále sdělil, že PČR na 
uvedených výjezdech spolupracuje při zajištění dopravy a dále řekl, že ke každému takovému výjezdu bude 
přizván DI PČR a že by se takový únik z vozidla měl řešit jako dopravní nehoda. Pan Mulač pak pokračoval 
k uvedené problematice tím, že řekl, že výjezd z chemických závodů je jedna věc a druhou ne méně 
závažnou věcí je i zlepšení dopravního značení s informacemi týkajících se sjezdu z D6 do chemických 
závodů. Mgr. Macháček upozornil, že D6 je v gesci ministerstva dopravy a že pokud by byl impuls z města, 
dá se problém posunout až na ministerstvo dopravy. Pan Mulač dále uvedl, že i experti z CHZ a asociace 
přepravců NL je stejného názoru. Dále řekl, že problém se zvyšuje tím, že se z CH oproti cca 8 cisteren 
denně vyváží již celkem kolem 20 cisteren za den s tím, že by měla expedice z CHZ dále stoupat. 
Místopředsedkyně BR se dále zeptala, zda může město nějakým způsobem pomoci při řešení problému. Mgr 
Mulač sdělil, že věří tomu, že při zvýšeném tlaku na dotčené orgány ze strany města, bezpečnostní rady a 
dalších státních orgánů (HZS, PČR) je možné dosáhnout změny. Paní místopředsedkyně pak uvedla, že se 
pokusí tento problém probrat s náměstkem hejtmana panem Hurajčíkem. 

Mgr. Macháček pak k tématu řekl, že by se mělo začít tzv. odspodu, kdy by mělo být vše řešeno nejdříve 
s chemičkou, dopravci, řidiči, kteří jsou poučeni o trasách, kudy mají jet a pokud nebudou i nadále stanovené 
trasy dodržovat přijdou na řadu represe ze strany Policie ČR. Na toto téma pak Mgr. Macháček nakonec 
uvedl, že by bylo vhodné, aby k uvedené problematice bylo svoláno užší jednání dotčených orgánů jako je 
PČR, HZS, odbor dopravy MěÚ Sokolov, MP Sokolov zástupce chemických závodů atd.
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Po závěrečné diskuzi předseda BR ORP Sokolov poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání BR ORP 
Sokolov ve 13:50 hodin.

BR ORP projednala aktuální problém týkající se vjezdu nákladních vozidel přepravujících nebezpečné látky 
přes město Sokolov a k bodu 9 a přijala usnesení č. 2-9-2016, ze kterého vyplývá, že bude svoláno pracovní 
jednání s dotčenými orgány. Svoláním jednání bude pověřena MP Sokolov.

Zpracoval a zapsal:

Mgr. Robert Doubek


