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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Prostějov (dále jen „bezpečnostní rada 

ORP Prostějov“ nebo jen „bezpečnostní rada“) je zřízena v souladu s ustanovením § 18, 

odst. 2, písm. a) krizového zákona, jako poradní orgán1 pro přípravu na krizové situace 

řešené ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP). 

2. Bezpečností radu ORP Prostějov zřizuje starosta ORP - primátor statutárního města 

Prostějova. 

3. Jednání bezpečnostní rady je neveřejné, pokud její předseda nerozhodne jinak. 

4. Jednání bezpečnostní rady se řídí Jednacím řádem bezpečnostní rady ORP Prostějov. 

5. Informace z jednání bezpečnostní rady se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují 

v rozsahu schváleném předsedou bezpečnostní rady. 

 

  

Článek 2 

Činnost Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností  

při přípravě na krizové situace 

 

1. Bezpečnostní rada projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové 

situace ve správním obvodu ORP Prostějov2.  

2. Obsah činnosti je stanoven v ustanovení § 8 nařízením vlády, dle kterého bezpečnostní 

rada projednává a posuzuje:  

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení;  

b) krizový plán ORP;  

c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován primátorem;  

d) finanční zabezpečení připravenosti ORP na mimořádné události nebo krizové situace a 

jejich řešení ve správním obvodu ORP;  

e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu ORP;  

f) stav připravenosti všech složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve 

správním obvodu ORP;  

g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení 

ve  správním obvodu ORP, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 

provedení;  

h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu ORP na 

krizové situace a jejich řešení.  

                                                      
1 § 24, odst. 1 krizového zákona 
2 § 24, odst. 4 krizového zákona 
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Článek 3 

Krizový štáb ORP Prostějov 

1. Krizový štáb ORP Prostějov zřizuje starosta ORP - primátor statutárního města Prostějova 

jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových situací. Krizový štáb ORP Prostějov je 

současně krizovým štábem pro území správního obvodu statutárního města Prostějova. 

2. Členové bezpečnostní rady se po vzniku krizové situace stávají členy krizového štábu3 a v 

další činnosti se řídí pokyny starosty ORP - primátora statutárního města Prostějova a 

Statutem krizového štábu. 

 

Článek 4 

Složení bezpečnostní rady 

 

1. Předsedou bezpečnostní rady ORP Prostějov je starosta ORP - primátor statutárního města 

Prostějova. 

2. Bezpečnostní rada je nejvýše osmičlenná4, a jejími členy jsou:  

a) primátor statutárního města Prostějova (dále jen primátor); 

b) 1. náměstek primátora, který zastupuje předsedu bezpečnostní rady v době jeho 

nepřítomnosti (dále jen místopředseda); 

c) vedoucí oddělení krizového řízení Odboru kancelář primátora Magistrátu města 

Prostějova (dále jen „oddělení krizového řízení“) jako tajemník bezpečnostní rady;  

d) tajemník Magistrátu města Prostějova; 

e) ředitel Městské policie Prostějov; 

f) určený příslušník Policie ČR; 

g) určený příslušník HZS Olomouckého kraje, Územního odboru Prostějov; 

h) určený velitel JSDH města Prostějova. 

3. K jednání bezpečnostní rady lze přizvat i jiné osoby, jejichž účast je vzhledem 

k projednávaným věcem žádoucí.5 

 

  

                                                      
3 § 13, odst. 1, písm. a) nařízení vlády 
4 § 9 nařízení vlády 
5 § 24, odst. 4 krizového zákona 
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Článek 5 

Členové bezpečnostní rady 

 

1. Členové bezpečnostní rady jsou jmenováni starostou ORP - primátorem6.  

2. Jmenování členem bezpečnostní rady je provedeno písemnou formou. 

3. Členství v bezpečnostní radě zaniká ukončením funkce, pracovního či služebního poměru, 

případně písemným odvoláním člena bezpečnostní rady starostou ORP - primátorem.  

4. Členství v bezpečnostní radě je bez nároku na finanční odměnu.  

5. Členové bezpečnostní rady, kteří splňují podmínky zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou 

oprávněni se seznamovat s utajovanými informacemi v oblasti krizového řízení. Dále se 

mohou seznamovat se zvláštními skutečnostmi7.  

6. Členové bezpečnostní rady, kteří nesplňují podmínky podle Článku 5, odst. 5 tohoto Statutu 

budou náležitě poučeni tajemníkem bezpečnostní rady, a to v souladu s ustanovením § 27 

krizového zákona a § 5 nařízení vlády, aby se mohli seznamovat se zvláštními skutečnostmi 

v oblasti krizového řízení.  

 

 

Článek 6 

Svolání bezpečnostní rady 

1. Bezpečnostní radu svolává předseda bezpečnostní rady, v případě jeho nepřítomnosti 

místopředseda.  

2. Členy bezpečnostní rady ORP na pokyn svolávajícího vyrozumívá tajemník bezpečnostní 

rady, pokud svolávající nerozhodne jinak.  

3. Za organizační a administrativní zabezpečení činnosti bezpečnostní rady odpovídá 

oddělení krizového řízení8.  

4. Tajemník bezpečnostní rady dále: 

a) sestavuje návrh programu jednání bezpečnostní rady; 

b) odpovídá za včasné zaslání podkladů účastníkům jednání; 

c) zabezpečuje evidenci a kontrolu uložených úkolů; 

d) zabezpečuje evidenci zápisů z jednání. 

 

  

                                                      
6 § 24, odst. 3 krizového zákona 
7 § 27 krizového zákona a § 5 nařízení vlády 
8 § 14, odst. 4 nařízení vlády 
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Článek 7 

Jednání bezpečnostní rady 

1. Jednání bezpečnostní rady se řídí Jednacím řádem bezpečnostní rady obce s rozšířenou 

působností Prostějov, který je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

2. Bezpečnostní rada se schází nejméně dvakrát ročně9. 

3. Závěry z jednání bezpečnostní rady jsou formulovány v zápise, který zpracovává tajemník 

bezpečnostní rady. Tyto jsou závazné pro všechny její členy.  

4. Náklady na činnost bezpečnostní rady ORP jsou hrazeny z rozpočtu statutárního města. 

 

 

Článek 8 

Závěrečné ustanovení 

1. Statut bezpečnostní rady ORP, jeho změny a doplnění schvaluje starosta ORP - primátor, 

po předchozím projednání v bezpečnostní radě ORP.  

2. Statut bezpečnostní rady ORP je závazný pro členy bezpečnostní rady ORP a pro stálé 

účastníky.  

3. Statut bezpečnostní rady ORP je v úplném znění přístupný veřejnosti v elektronické podobě 

na  internetových stránkách statutárního města Prostějova a v listinné podobě v sídle 

Magistrátu.  

4. Tento statut bezpečnostní rady ORP byl schválen dne 29.11.2022, a nabývá účinnosti 

dnem jeho schválení. 

5. Nabytím účinnosti tohoto statutu se ruší Statut Bezpečnostní rady města Prostějova ze dne 

22. dubna. 2013. 

 

V Prostějově, 29. listopadu 2022 

 

 

Mgr. František Jura  v.r. 

primátor statutárního města Prostějova 

                                                      
9 § 14, odst. 3 nařízení vlády 


