
STATUT  
Bezpečnostní rady města Jindřichův Hradec  
  
Článek 1 Úvodní ustanovení  
(1) Bezpečnostní rada města je stálým poradním orgánem starosty města v oblasti obrany, 
bezpečnosti a ochrany.  
(2) Bezpečnostní rada města byla zřízena dle § 21, odst. 2, písmeno b), dle § zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.  
(3) Základním úkolem bezpečnostní rady města je podílet se na tvorbě opatření 
bezpečnostního systému státu, zabezpečovat koordinaci a kontrolu opatření k zajištění úkolů a 
opatření obrany, bezpečnosti a ochrany na správním obvodu určené obce.  
 
Článek 2 Působnost bezpečnostní rady města  
(1) Bezpečnostní rada města analyzuje, připravuje, vyhodnocuje problematiku obrany, 
bezpečnosti a ochrany na správním obvodu určené obce a připravuje starostovi návrhy 
opatření k jejímu zajišťování.  
(2) Rada zejména  
a) projednává zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na mimořádné události a 
krizové situace včetně návrhů opatření  
b) vyhodnocuje rizika a hrozby, které mohou být příčinou krizové situace a činí nebo 
předkládá starostovi návrhy na nezbytná opatření ke snížení, popřípadě vyloučení těchto rizik,  
c) rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, uložených hasičským záchranným sborem 
kraje,  
d) posuzuje a následně předkládá k projednání pravidelné zprávy o stavu úkolů a opatření  
obrany, bezpečnosti a ochrany na správním obvodu určené obce  
e) koordinuje zpracování plánů, dokumentů a dokumentace potřebné pro zajišťování úkolů a 
opatření obrany, bezpečnosti a ochrany na správním obvodu určené obce  
f) spolupracuje se starosty obcí a krizovými štáby obcí správního obvodu určené obce  
g) posuzuje vzniklou situaci a rozsah možného ohrožení, projednává a předkládá starostovi 
návrhy na opatření k řešení vzniklé krizové situace  
h) projednává, posuzuje a přijímá opatření navrhovaná jednotlivými členy krizového štábu 
města a krizových štábů měst a obcí  
i) projednává a schvaluje roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním 
obvodu určené obce a způsob zajištění náhradního varování,  
j) projednává plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce,  
k) projednává podmínky nouzového přežití obyvatelstva.  
l) schvaluje zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému 
umístěných ve správním obvodu určené obce,  
m) schvaluje návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k 
zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce,  
n) projednává informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce 
při vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce,  
o) projednává a schvaluje způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem 
možného ohrožení ve správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými opatřeními a 
se způsobem jejich provedení,  
p) projednává způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového 
stavu přechodně změní pobyt,  
q) schvaluje zprávu o vyhodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,  
 
Článek 3  Složení bezpečnostní rady města  



(1) Bezpečnostní rada města má 7 členů.  
(2) Předsedou bezpečnostní rady města je starosta města.  
(3) Místopředsedou bezpečnostní rady města je místostarosta.  
(4) Dalšími členy bezpečnostní rady města jsou  
a) Tajemník Městského úřadu Jindřichův Hradec  
b) Ředitel Okresního ředitelství Policie ČR Jindřichův Hradec  
c) Velitel stanice Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Jindřichův Hradec  
d) Vedoucí lékař Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, Územní středisko České 
Budějovice, Oblastní středisko Jindřichův Hradec  
e) Vedoucí oddělení obrany a krizového řízení Městského úřadu Jindřichův Hradec  
(5) Funkční období členů bezpečnostní rady města je shodné s jejich funkčním zařazením.  
 
Článek 4 Předseda bezpečnostní rady města  
(1) Předseda bezpečnostní rady města svolává jednání bezpečnostní rady města. V jeho 
nepřítomnosti svolává jednání místopředseda bezpečnostní rady města, nebo určený člen 
bezpečnostní rady města.  
(2) Bezpečnostní rada města se schází pravidelně, nejméně však dvakrát do roka, případně 
podle potřeby.  
 
Článek 5 Členové Rady  
Členové bezpečnostní rady města se účastní všech schůzí bezpečnostní rady města. Pouze ve 
výjimečných případech a po souhlasu předsedy bezpečnostní rady města mohou být 
zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu.  
 
Článek 6 Krizový štáb města  
(1) Starosta města zřizuje jako svůj pracovní orgán krizový štáb města.  
(2) Krizový štáb města zabezpečuje řešení krizových situací nebo jiných závažných situací 
týkajících se obrany, bezpečnosti a ochrany na správním obvodu určené obce v případě 
vnějšího vojenského ohrožení České republiky, v případě ostatních druhů ohrožení České 
republiky, v případě havárií a živelních pohrom, při poskytování humanitární pomoci a při 
odstraňování následků krizových situací.  
 
Článek 7 Statut  
(1) Statut bezpečnostní rady města je schvalován bezpečnostní radou města.  
(2) Statut krizového štábu města je schvalován bezpečnostní radou města.  
(3) Statut bezpečnostní rady města a Statut krizového štábu města jsou vnitřními předpisy 
bezpečnostní rady města a krizového štábu města.  
 
Článek 8 Ukládání úkolů a spolupráce  
(1) Starosta města má právo vyžadovat od členů bezpečnostní rady města zprávy a 
projednávat je.  
(2) Bezpečnostní rada města v oblasti zajištění obrany, bezpečnosti a ochrany na správním 
obvodu určené obce může žádat informace, analýzy a zprávy od všech členů krizového štábu 
a starostů měst a obcí.  
(3) Bezpečnostní rada města může na svou schůzi podle potřeby přizvat starosty měst a obcí 
správního obvodu určené obce, vedoucí jiných správních úřadů, kteří nejsou členy 
bezpečnostní rady města, případně další odborníky. Úkoly přizvaným může dávat pouze ze 
zákona.  
 
Článek 9 Tajemník bezpečnostní rady města  



(1) Činnost bezpečnostní rady města zabezpečuje tajemník bezpečnostní rady města. Funkci 
tajemníka bezpečnostní rady města vykonává zaměstnanec pověřeného úřadu.  
(2) Tajemníka bezpečnostní rady města jmenuje starosta.  
(3) Tajemník bezpečnostní rady města zejména  
a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost bezpečnostní rady města,  
b) ve spolupráci s členy bezpečnostní rady města sestavuje plán úkolů a činnosti bezpečnostní 
rady města na kalendářní rok a předkládá ho ke schválení bezpečnostní radě města  
c) připravuje usnesení z jednání bezpečnostní rady města  
d) sleduje a vyhodnocuje plnění závěrů z jednání bezpečnostní rady města,  
e) organizuje pracovní porady s vybranými právnickými a fyzickými osobami, starosty měst a 
obcí, včetně jejich zástupců a odborníky, zejména se členy krizového štábu města,  
f) zajišťuje přizvání osob uvedených v článku 8 odst. 3 na jednání bezpečnostní rady města,  
g) soustřeďuje plány, informace a vypracovává podklady potřebné pro činnost bezpečnostní 
rady města,  
h) vede evidenci usnesení bezpečnostní rady města a evidenci písemných záznamů z jednání 
bezpečnostní rady města,  
ch) aktualizuje informace o bezpečnostní radě města a jejích členech zveřejněné na internetu.  
 
Článek 10 Jednací řád  
(1) Jednací řád bezpečnostní rady města, jeho změny a doplnění schvaluje bezpečnostní rada 
města.  
(2) Jednací řád krizového štábu města, jeho změny a doplnění schvaluje bezpečnostní rada 
města.  
(2) Jednací řád bezpečnostní rady města a jednací řád krizového štábu města jsou vnitřními 
předpisy bezpečnostní rady města a krizového štábu města.  
 
Článek 11 Závěrečná ustanovení  
(1) Změny a doplnění Statutu bezpečnostní rady města schvaluje bezpečnostní rada města.  
(2) Tento Statut bezpečnostní rady města je přístupný veřejnosti na internetových stránkách a 
v sídle Městského úřadu Jindřichův Hradec. Na internetových stránkách se zveřejňuje jeho 
úplné znění.  
(3) Tento Statut bezpečnostní rady města nabývá účinnosti dnem 31. března 2008 usnesením 
bezpečnostní rady města ze dne 31.3.2008 a zároveň ruší usnesení ze dne 17.února 2003.  
 


