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Anotace 

UCHÁČOVÁ, Pavlína. Plán krizové připravenosti Městského úřadu Bohumín. Ostrava, 2013 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Vilém Adamec, PhD. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou připravenosti Městského úřadu Bohumín 

na mimořádné události a krizové situace. Je zde porovnáno plánování krizové připravenosti 

Městského úřadu Bohumín do roku 2012 a krizová připravenost od roku 2013. Je provedeno 

přenesení metodiky zpracování plánů krizové připravenosti na podmínky městského úřadu. Je 

navržen koncept plánu krizové připravenosti Městského úřadu Bohumín. 
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Annotation 

UCHÁČOVÁ, Pavlína. Crisis Preparedness Plan of the Municipality of Bohumín. Ostrava, 

2013. Bachelor thesis, VŠB-TU Ostrava. Head of the thesis: doc. Ing. Vilém Adamec, PhD. 

 

The Bachelor thesis is devoted to preparedness of the Municipality of Bohumín to emergency 

events and crisis situations. Crisis preparedness planning of the Municipality of Bohumín up 

to 2012 is compared with crisis preparedness from 2013. The methodology of the crisis 

preparedness plans is transferred to the conditions of the Municipality. The conception of the 

crisis preparedness plan for the Municipality of Bohumín is suggested in the end. 
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1. Úvod 

Celý život se musíme potýkat s mimořádnými událostmi, které se dennodenně dějí u nás nebo 

ve světě. Vzniku těchto situací nemůžeme zcela zabránit, ale můžeme minimalizovat jejich 

negativní dopad tím, že na řešení mimořádných událostí a krizových situací budeme 

připraveni. Abychom tyto situace lépe zvládli, potřebujeme k tomu organizace a společnosti, 

které jsou nám nápomocny při zdolávání mimořádných událostí a krizových situací. Mezi tyto 

organizace patří i městský úřad. Aby městský úřad dobře vykonával svou činnost danou 

legislativou České republiky, neobejde se bez odborně způsobilých zaměstnanců a ti zase bez 

materiálního a technického zabezpečení. 

Většina činností, které vykonává Městský úřad Bohumín, je nutné zajistit i za krizových 

situací nebo mimořádných událostí. Aby se akceschopnost MěÚ nemusela řešit ze dne na den, 

nebo dokonce z hodiny na hodinu, je nutné mít zpracován plán krizové připravenosti.  

Skutečnost, že Městský úřad Bohumín musí zpracovat plán krizové připravenosti, vyplývá 

také z Krizového plánu Moravskoslezského kraje, který byl schválen Bezpečnostní radou 

Moravskoslezského kraje v prosinci 2012. 

Nařízením vlády [4] je stanoven obsah a Metodikou zpracování plánů krizové 

připravenosti [3] upraveny podrobnosti ke zpracování tohoto plánu. 

Cílem této bakalářské práce je vypracování Plánu krizové připravenosti Městského úřadu 

Bohumín. 

Vzhledem k tomu, že některé informace obsažené v tomto plánu jsou z části neveřejné, bylo 

zvoleno zpracování formou konceptu Plánu krizové připravenosti Městského úřadu Bohumín. 

Neveřejné informace budou řešeny odkazem na neveřejné přílohy. Pro praktické využití se 

provede doplnění neveřejných informací a jejich zpřístupnění vybraným zaměstnancům Města 

Bohumína a členům Krizového štábu obce s rozšířenou působností Bohumín. 

 

 

 



2 
 

2. Rešerše 

Při zpracování plánu krizové připravenosti je vycházeno z této legislativy a literatury, která je 

potřebná při krizovém plánování obecně. 

 

2.1. Platná legislativa 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [8] 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 

na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení 

těchto povinností.  

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení zákona o krizovém řízení [4] 

Tento prováděcí předpis upravuje náležitosti týkající se zvláštních skutečností, činnosti a 

složení bezpečností rady kraje a obce s rozšířenou působností, činnosti a složení krizových 

štábů, náležitosti krizových plánů a plánů krizové připravenosti.  

 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky [6] 

Tento zákon stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a 

právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky před vnějším napadením 

a odpovědnost za porušení těchto povinností. Obecnímu úřadu ORP z tohoto zákona vyplývá 

mnoho povinností, které se provádějí nejen při plánování přípravy obrany, ale i při vyhlášení 

stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.  

 

Metodika zpracování krizových plánů [2] 

Metodika stanoví obsahové vymezení náležitostí a další podrobnosti související 

se zpracováním krizového plánu kraje a krizového plánu ORP. Metodika slouží k zajištění 

jednotného postupu zpracování krizových plánů správních úřadů, krizových plánů krajů a 

krizových plánů obcí s rozšířenou působností a je považována za pomůcku krizového řízení.  
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Metodika zpracování plánů krizové připravenosti [3] 

Metodika stanoví obsahové vymezení náležitostí a další podrobnosti související 

se zpracováním plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické 

infrastruktury. Metodika slouží k zajištění jednotného postupu zpracování plánů krizové 

připravenosti a plánů krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.  

 

2.2. Literatura 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., VANĚK, M.: Bezpečnostní plánování [1] 

Publikace se věnuje problematice bezpečnostního plánování. Obsahuje základní informace 

o významu plánování v managementu, o bezpečnostním plánování i základní údaje o právním 

prostředí, ve kterém se bezpečnostní plánování odehrává. Obsahuje informace o jednotlivých 

druzích zpracovávaných krizových plánů, jejich rozsahu a způsobu zpracování. Dále se 

věnuje záležitostem havarijního plánování, druzích zpracovávaných havarijních plánů, 

stanovení zón a způsob zpracování těchto plánů.  
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3. Základní pojmy 

 

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [7] 

 

Krizové řízení - souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a 

vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou 

kritické infrastruktury. [8] 

 

Plán krizové připravenosti - plán, ve kterém je upravena příprava příslušné právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. [2] 

 

Krizová situace - mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, 

při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [8] 

 

Krizové opatření - organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a 

odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. [8] 

 

Krizový plán - plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových 

situací. [8] 

 

Kritická infrastruktura  - prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 

infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. [8] 

 

Orgány krizového řízení - orgány, které ve prospěch svého zřizovatele zabezpečují analýzu 

a vyhodnocení možných ohrožení jeho bezpečnosti, plánování, organizování, realizaci a 

kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravnými opatřeními a řešením krizových 

situací. [8] 
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4. Řešení krizové připravenosti Městského úřadu Bohumín 

 
4.1. Krizová připravenost městského úřadu do roku 2012 

Do roku 2012 byla krizová připravenost řešena plánem akceschopnosti, který byl součástí 

rozpracování krizového plánu kraje ORP.  

Obsah plánu akceschopnosti byl dán Metodikou zpracování krizových plánů [2], která byla 

platná do 31. 7. 2011.  

Plán obsahuje reakci zpracovatele krizového plánu na vyhlášení jednotlivých krizových stavů 

a jeho připravenost plnit úkoly stanovené zpracovateli krizového plánu a jeho organizačním 

součástem, úkoly ke zpohotovení pracoviště krizového štábu a aktivaci sil a prostředků 

využitelných při vyhlášení krizových stavů. Plán obsahuje: 

a)    umístění plánovaných a záložních pracovišť krizových štábů, přehled jejich vybavení 

technikou a službami, nezávislými zdroji energií, proviantním materiálem, 

písemnostmi; uvedení celkové kapacity pracovišť krizového štábu včetně 

předpokládané maximální doby jejich autonomního provozu, 

b)    seznam osob, u nichž se předpokládá, že budou pracovat v krizových štábech, 

poskytovat expertní pomoc nebo služby, s uvedením nezbytných osobních údajů, 

adres do zaměstnání, bydliště - pobytu, varianty spojení, případně další kontaktní 

osoby a informace o jejich funkčním a odborném zařazení; v případě krizového plánu 

kraje a krizového plánu určené obce se uvedou i osoby, které řídí základní a vybrané 

ostatní složky IZS, 

c)    postupy pro vyrozumění a zabezpečení připravenosti k plnění úkolů za krizových 

situací, včetně způsobů svolání krizového štábu a realizace dalších opatření, 

d)    opatření k zajištění ochrany osob a pracovišť krizového štábu před následky krizových 

situací, 

e)    opatření ke zprovoznění a zajištění ochrany záložního nebo chráněného pracoviště, 

f)     další opatření nutná k zajištění akceschopnosti zpracovatele krizového plánu plnit 

úkoly plynoucí z krizového plánu kraje nebo určené obce. [12] 
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4.2. Krizová připravenost městského úřadu od roku 2013 

Jelikož Město Bohumín bylo zahrnuto do Krizového plánu Moravskoslezského kraje části 

A3 -  Přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob a územních správních úřadů, 

které zajišťují plnění opatření vyplývajících z KP MSK nebo jsou uvedené v KP MSK, má 

povinnost zpracovat Plán krizové připravenosti.  

Město Bohumín úkoly uvedené v KP MSK plní prostřednictvím Městského úřadu Bohumín, 

čímž je tento plán „Plánem krizové připravenosti Městského úřadu Bohumín“. 

Obsah PKP je dán Nařízením vlády [4]. Aby měl PKP jednotnou strukturu, zpracovává se 

podle Metodiky [3]. Zároveň všechny ORP v MSK spolupracují při sjednocení obsahu PKP 

za pomocí koordinace HZS MSK. 
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5. Metodika zpracování plánů krizové připravenosti  

 

Současná odborná praxe vymezuje připravenost zpracovatele PKP ve třech oblastech, které 

pak vytváří tři části plánu: 

A. Základní část 

B. Operativní část 

C. Pomocná část [3] 

 

5.1. Metodika a její aplikace v podmínkách MěÚ 

V této části se věnujeme vymezení obsahu/vytvoření PKP MěÚ s využitím Metodiky [3]. Pro 

přehlednost je uplatnění Metodiky [3] v praxi znázorněno v tabulce ve formátu: požadavek 

metodiky/aplikace v podmínkách MěÚ  

A. Základní část plánu krizové připravenosti  

A1. Vymezení předmětu činnosti právnické nebo PFO a úkolů a opatření, které byly 

důvodem zpracování PKP 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

Vymezení předmětu činnosti právnické nebo 

podnikající fyzické osoby ve vztahu 

k charakteru plněných opatření vyplývajících 

z KP 

Stručně popíšeme předmět činnosti 

vyplývající ze zákona o obcích [5], jakým 

územím je vymezen správní obvod ORP. 

Identifikační údaje právnické nebo PFO 

 

Vypíšeme identifikační údaje, které sice 

v případě města jsou obecně známé, ale 

můžeme je doplnit o další údaje jako např. 

název webové stránky či ID datové schránky. 

Přehled úkolů a opatření, které byly 

důvodem zpracování PKP včetně uvedení 

příslušného orgánu KŘ, který plnění úkolů a 

opatření požaduje 

Uvedeme přehled úkolů a opatření, které 

byly důvodem zpracování PKP. Tento 

přehled je uveden v části A3 krizového plánu 

MSK [10]. 

 

 
 
 
 



8 
 

A2. Charakteristika krizového řízení 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

Stručné vymezení organizačních částí 

právnické nebo PFO podílejících se na 

přípravě na KS a jejich řešení 

Zde můžeme uvést vybrané odbory, které se 

nejčastěji podílejí na realizaci opatření při 

KS a zároveň můžeme vložit odkaz na 

neveřejný dokument – organizační řád, který 

popisuje všechny úkoly odvětvových odborů. 

Předpokládané změny organizační struktury 

právnické nebo PFO nezbytné k zabezpečení 

činnosti za KS a plnění opatření 

vyplývajících z KP 

Jestliže jsou již při zpracování PKP známy 

předpokládané změny organizační struktury 

při řešení opatření, uvedeme je. 

Definování orgánů vytvořených a 

aktivovaných za účelem řešení KS a 

zabezpečení plnění opatření vyplývajících 

z KS 

Zde uvedeme štáb MěÚ, který by 

zabezpečoval chod úřadu při KS, je-li tento 

štáb zřízen. Dále zde uvedeme KŠ ORP, BR 

ORP, radu města, zastupitelstvo města. 

Vazby na příslušné orgány KŘ a KŠ, se 

kterými bude právnická nebo PFO 

spolupracovat při plnění opatření 

vyplývajících z KP 

Vypíšeme tyto orgány: např. KŠ kraje, HZS, 

obecní úřady ve správním obvodu ORP apod. 

a můžeme doplnit o diagram vazeb. 

  

A3. Přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení a jejich dopad na 

činnost právnické nebo PFO 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

Přehled možných zdrojů rizik je výčet 

konkrétních hrozeb, které mohou způsobit 

vznik KS. V rámci přehledu možných zdrojů 

rizik se uvedou pouze ty hrozby, které 

mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících 

z KP 

Analýza ohrožení je zhodnocení působení 

konkrétní hrozby s ohledem n plnění opatření 

vyplývajících z KP 

Do této části zařadíme odbornou analýzu 

vnějšího ohrožení hlavního a záložních 

pracovišť MěÚ. Tuto analýzu zpracovává 

HZS MSK. 

Analýzu vnitřního ohrožení provedeme 

expertním odhadem. 
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Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

Přehled možných zdrojů rizik a analýzy 

ohrožení se zpracovává s využitím podkladů, 

které právnické nebo PFO poskytne příslušný 

HZS kraje a dalších analýz rizik, které si 

zpracuje právnická nebo PFO ve své 

působnosti 

Právnická nebo PFO vyhodnotí dopady 

konkrétních hrozeb na jejich činnost, a to 

zejména za KS 

Do této části zařadíme odbornou analýzu 

vnějšího ohrožení hlavního a záložních 

pracovišť MěÚ. Tuto analýzu zpracovává 

HZS MSK. 

Analýzu vnitřního ohrožení provedeme 

expertním odhadem. 

 

 
B. Operativní část plánu krizové připravenosti 

 
B1.  Přehled opatření vyplývajících z KP kraje příslušného orgánu KŘ a způsob 

zajištění jejich provedení 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

Podrobný popis úkolů a opatření, které byly 

důvodem zpracování PKP 

Vymezení konkrétních postupů realizace 

úkolů a opatření, které byly důvodem 

zpracování PKP  

Do této části je nutné vypsat všechna 

opatření nacházející se v celém krizovém 

plánu kraje, které musí provést MěÚ. 

Ke každému opatření způsob realizace, tj., 

který příslušný odbor či firma opatření zajistí 

nebo provede a jak. 

Definování předpokládaných požadavků na 

SaP pro realizaci úkolů a opatření, které byly 

důvodem zpracování PKP 

Vyhodnotíme předpokládané SaP, které 

budou potřebné pro realizaci úkolů a 

opatření. 
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B2.  Způsob zabezpečení akceschopnosti právnické nebo PFO pro zajištění provedení 

krizových opatření a ochrany činnosti právnické nebo PFO 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

Popis systému fyzické ochrany právnické 

nebo PFO se zaměřením na fyzickou ostrahu, 

technickou ochranu a režimová opatření 

Zde popíšeme budovu MěÚ, systém fyzické 

ochrany, technické ochrany a režimových 

opatření. Jsou-li tyto záležitosti již řešeny 

v jiné dokumentaci úřadu nebo jsou součástí 

neveřejného dokumentu, odkážeme se 

na tento dokument. 

Zabezpečení provedení změny organizační 

struktury právnické nebo PFO za KS 

Jelikož organizační řád MěÚ schvaluje rada 

města, změna organizační struktury se 

nepředpokládá. 

Zabezpečení způsobu komunikace 

organizačních částí právnické nebo PFO za 

KS  

Popíšeme zajištění komunikace za krizové 

situace a její náhradní řešení při výpadku 

spojení. 

Definování odpovědných osob včetně 

uvedení pravomoci a způsobu jejich aktivace 

při plnění opatření vyplývajících z KP za KS 

Napíšeme seznam odpovědných osob, které 

jsou uvedeny v části B1 – Přehled 

opatření…. 

 

B3.  Postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

Definovaní plánovaných opatření 

v působnosti právnické nebo PFO (včetně 

uvedení odpovědnosti za jejich provedení) 

realizovaných za účelem řešení KS  

Zde uvedeme krizové situace a mimořádné 

události vyplývající z analýzy ohrožení a 

k nim přiřadíme příslušná opatření. 

Předpokládané požadavky na SaP nezbytné 

k řešení KS u právnické nebo PFO 

Vložíme přehled sil a prostředků nezbytných 

pro chod MěÚ např. vozidla, mobilní 

telefony, náhradní zdroje, notebooky apod. 
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B4.  Přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

V přehledu spojení se uvede seznam tel. 

kontaktů a elektronických adres na příslušné 

orgány KŘ a další subjekty podílející se na 

připravenosti na KS. V případě kontaktních 

údajů na konkrétní osobu se uvedou údaje 

nezbytné pro identifikaci této osoby 

vykonávané funkce a zařazení. 

Vložíme zde tabulky s nezbytnými kontakty 

na orgány krizového řízení, které se mohou 

podílet na řešení KS. Zejména se uvede 

spojení na KŠ ORP, BR ORP, starosty a 

úřady obcí ve správním obvodu ORP, 

Krajský úřad, HZS MSK. 

Pro jiný způsob spojení než ten, který je 

uveden v odstavci a (např. rádiové spojení, 

osobní spojky) se v této části PKP uvede také 

jeho popis a struktura. 

Tady se nabízí asi jediný způsob spojení a to 

osobními spojkami. 

V případě, že je přehled spojení na příslušné 

orgány KŘ a další subjekty podílející se na 

připravenosti na KS a jejich řešení, případně 

na subjekty podílející se na zajištění opatření 

vyplývajících z KP za KS uveden v jiné 

dokumentaci, uvede se v této části PKP 

pouze příslušný odkaz. 

Uvedeme příslušný odkaz na např. vnitřní 

informační systém apod. 

 

B5.  Přehled plánů zpracovaných podle zvláštních předpisů využitelných při řešení 

KS 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

V této části PKP se uvede seznam dalších 

plánovacích dokumentů, které je možné 

využít při řešení KS, která může ohrozit 

plnění opatření vyplývajících z KP. 

V přehledu se uvede zpracovatel a místo 

uložení těchto plánovacích dokumentů. 

Zde můžeme uvést například Povodňový 

plán objektu, je-li zpracován, Požární 

poplachová směrnice apod. Seznam 

dokumentů zpracujeme pro lepší přehlednost 

do tabulky. 
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C. Pomocná část plánu krizové připravenosti 

C1. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na mimořádné události 

nebo KS a jejich řešení 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

V této části PKP se uvede výčet zákonů a 

prováděcích právních předpisů využitelných 

při přípravě na KS a jejich řešení, které 

mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících 

z KP a při realizaci plnění opatření 

vyplývajících z KP za KS. 

Zde se uvede přehled právních předpisů, 

které bezprostředně souvisí s mimořádnými 

událostmi a KS [3, 4, 6, 7, 8, 9]. 

 

C2. Přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly důvodem 

zpracování PKP 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

Tato část PKP obsahuje přehled smluv a 

dokumentů, uzavřených k zajištění provedení 

opatření, které byly důvodem zpracování 

PKP zejména za účelem poskytnutí pomoci, 

spolupráce nebo dodávky služby. 

Jedná se zejména o smlouvy např. na 

zajištění stravování zaměstnanců či jiných 

služeb, které mohou být využity při řešení 

KS. 

 

C3. Zásady manipulace s PKP 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

Místo uložení PKP 

 

Uvedeme místa uložení listinné podoby PKP 

a úložiště el. podoby PKP. 

Způsob aktualizace PKP 

 

Souhrnná aktualizace PKP se provádí ve 

čtyřletých cyklech od jeho schválení. 

Aktualizace bude prováděna zejména 

pracovníkem KŘ, ale i přesto vložíme 

tabulku s přehledem kdy, co a kdo 

aktualizoval. 
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Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

Seznam organizačních částí právnické nebo 

PFO odpovědných za zpracování 

jednotlivých částí PKP  

Jestliže části PKP zpracovávají různí 

zaměstnanci MěÚ, napíše se seznam těchto 

zaměstnanců. 

Stanovení pravidel manipulace s PKP Napíšeme, kdo má k PKP přístup a kdo 

zodpovídá za manipulaci s PKP. 

Dále se uvede informace, zda je některá z  

částí PKP označena jako obchodní tajemství, 

utajovaná informace nebo zvláštní 

skutečnosti. 

Jestliže některá z  částí PKP označena jako 

obchodní tajemství, utajovaná informace 

nebo zvláštní skutečnosti, tuto informaci 

uvedeme. 

  

C4. Geografické podklady 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

Tato část PKP obsahuje geografické 

podklady využívané při přípravě na KS a 

jejich řešení, které mohou ohrozit plnění 

opatření vyplývajících z KP a při realizaci 

plnění opatření vyplývajících z KP za KS 

v analogové nebo digitální formě (mapy, 

mapové soulepy, prostorová data 

geografického informačního systému atd.)  

Tato část bude obsahovat např. mapy 

ohrožení hlavního a záložních pracovišť 

MěÚ. 

 

 

C5. Další dokumenty 

Požadavky vyplývající z metodiky Aplikace v podmínkách MěÚ 

V této části PKP se uvedou další dokumenty 

podle uvážení právnické nebo PFO, 

využitelné při přípravě na KS a jejich řešení, 

které mohou ohrozit plnění opatření 

vyplývajících z KP a při realizaci plnění 

opatření vyplývajících z KP za KS. 

Uvedeme např. Organizační řád MěÚ, vnitřní 

směrnice MěÚ, jednací řád KŠ ORP apod. 
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5.2. Závěr  

Byly porovnány požadavky Metodiky [3] s aplikací v podmínkách MěÚ.  Je navržen obsah 

PKP s uvedenými příklady možných souvisejících dokumentů.  

Plán krizové připravenosti je plánovacím dokumentem, který obsahuje citlivé údaje, proto 

jsme zvolili formu konceptu. Koncept po aktivaci bude plnohodnotným dokumentem 

k zajištění připravenosti MěÚ na KS. 

Při zpracování PKP spolupracuje MěÚ s HZS MSK, který vede ke správnému zpracování 

PKP. Bylo by vhodné, aby všech 22 ORP v Moravskoslezském kraji mělo jednotnou 

strukturu PKP. 
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6. Koncept Plánu krizové připravenosti Městského úřadu 

Bohumín 

 

Plán krizové připravenosti je plánovacím dokumentem MěÚ Bohumín zajišťující plnění 

opatření vyplývajících z KP MSK. Je nástrojem k zajištění připravenosti MěÚ Bohumín 

na KS, které mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících z KP MSK a dále obsahuje postupy 

k realizaci opatření vyplývajících z KP MSK za KS. [3] 

 

A. Základní část 

A1. Vymezení předmětu činnosti Města Bohumína a úkolů a opatření, které byly 

důvodem zpracování plánu krizové připravenosti 

a) Vymezení předmětu činnosti Města Bohumín 

Město Bohumín je veřejnoprávní korporací, pečuje o všestranný rozvoj svého území a 

o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání veřejný zájem. Město Bohumín je 

samostatně spravováno zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města, 

starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. [5]  

Správní obvod městského úřadu Bohumín jako obecního úřadu ORP Bohumín je vymezen 

územím obcí Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald. 

Starosta ORP Bohumín zajišťuje připravenost správního obvodu ORP Bohumín na řešení KS, 

ostatní orgány města se na této připravenosti podílejí. [8] 

Orgány města zajišťují připravenost města Bohumín na mimořádné události a podílejí se na 

provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. [7] 

 

b) Identifikační údaje  

Město Bohumín 

Masarykova 158 

735 81  Bohumín 

IČ: 00297569 

DIČ: CZ00297569 

Datová schránka:   u3kbfuf 

Web:  www.mesto-bohumin.cz 
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c) Úkoly vyplývající z Krizového plánu Moravskoslezského kraje [10] 

1. Zajištění připravenosti Městského úřadu Bohumín na řešení krizových situací.  

2. Zajištění provedení stanovených krizových opatření za krizové situace v podmínkách 

správního obvodu ORP Bohumín. 

3. Zajištění dalších opatření uvedených v operačních plánech.  

4. Pro řešení krizových situací zřízení krizového štábu ORP Bohumín a zabezpečení jeho 

činnosti.  

 

A2. Charakteristika krizového řízení 

a) Orgány Města Bohumína 

1. Městský úřad Bohumín 

Vykonává činnosti v samostatné působnosti a činnosti v přenesené působnosti ORP Bohumín. 

MěÚ Bohumín se člení na odvětvové odbory, viz obr. 1. Činnosti, které vykonávají 

odvětvové odbory, jsou dány organizačním řádem MěÚ Bohumín. 

Charakteristika vybraných odborů, které se nejvíce podílejí na realizaci opatřeních v KS: 

Organizační odbor 

- zabezpečuje provoz úřadu, krizového štábu ORP, bezpečnostní rady ORP a dalších 

orgánů města,  

- má na starosti matriku, správu počítačové sítě, požární ochranu, krizové řízení, 

- zajišťuje informovanost občanů prostřednictvím úřední desky a vývěsek. [13] 

Odbor životního prostředí a služeb  

- je potřebný při řešení většiny krizových situací, 

- zajišťuje údržbu zeleně a vodních toků, čištění města a komunikací, 

- stará se o ochranu přírody, vod, ovzduší a zemědělského půdního fondu, 

- zabezpečuje odvoz odpadů ve městě. [13] 

Městská policie ve spolupráci s Policií ČR  

- zajišťuje bezpečnost a veřejný pořádek na území města Bohumín.  
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Obr. 1 Schéma rozdělení kompetencí Městského úřadu Bohumín [13] 
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2. Starosta města Bohumína 

- zastupuje obec navenek, 

- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města Bohumína, rozhoduje 

o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou obce, plní další 

úkoly stanovené v zákoně o obcích [5], 

- v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené 

působnosti zvláštní orgány obce, [5]  

- zajišťuje připravenost správního obvodu ORP Bohumín na řešení krizových situací, 

- řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti 

ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností 

ve správním obvodu ORP, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami 

ve správním obvodu ORP, 

- zřizuje a řídí bezpečnostní radu ORP Bohumín,  

- organizuje přípravu správního obvodu ORP na krizové situace a podílí se na jejich 

řešení,  

- zřizuje a řídí krizový štáb ORP Bohumín pro území správního obvodu ORP, který je 

současně krizovým štábem pro území správního obvodu města Bohumína. [8] 

 

3. Zastupitelstvo města Bohumína 

- rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, 

- je mu vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky města,  

- rozhodovat o vyhlášení místního referenda,  

- navrhovat změny katastrálních území uvnitř města,  

- schvalovat dohody o změně hranic města,  

- volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarosty a další členy rady města a 

odvolávat je z funkce, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a 

odvolávat je z funkce,  

- zřizovat a zrušovat městskou policii,  

- rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce. [5] 
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4. Rada města Bohumína 

- je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti 

odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města 

rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon,  

- je ji vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět 

rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města, vydávat nařízení 

města, projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy 

zastupitelstva města nebo komisemi rady města, stanovit rozdělení pravomocí 

v Městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu, schvalovat 

organizační řád městského úřadu, plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,  

- zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti 

města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo 

nevyhradilo.[5] 

 

b) Ostatní orgány ORP Bohumín 

Starosta města Bohumína jako starosta ORP zřizuje následující orgány: 

 

1. Bezpečnostní rada ORP Bohumín 

Bezpečnostní rada ORP Bohumín je poradní orgán starosty ORP Bohumín pro přípravu 

na krizové situace. Předsedou BR ORP Bohumín je starosta ORP Bohumín, který jmenuje 

členy BR ORP Bohumín. Na jednání bezpečnostní rady ORP se projednává a posuzuje stav 

zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území ve správním obvodu ORP 

Bohumín. Na jednání bezpečnostní rady ORP mohou být přizvány další osoby, pokud je 

jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace. 

[8] 

 

2. Krizový štáb ORP Bohumín 

Krizový štáb ORP Bohumín je pracovním orgánem starosty ORP Bohumín pro řešení 

krizových situací. Předsedou KŠ ORP Bohumín je starosta ORP Bohumín, který jmenuje 

členy KŠ ORP Bohumín. [8] 
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Krizový štáb ORP svolává starosta ORP v případě, že 

a) je vyhlášen KS pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu KŘ, 

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu KŘ 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 KŘ nebo cvičení složek IZS, nebo 

f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá 

z podmínek uvedených v písmenech a) až e). 

Krizový štáb ORP projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi 

ORP, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady ORP a stálé pracovní 

skupiny krizového štábu ORP. [4] 

 

2.1. Složení a organizační struktura KŠ ORP Bohumín 

Krizový štáb ORP je tvořen členy BR ORP a stálou pracovní skupinou KŠ ORP, jak je 

znázorněno na obr. 2. Členové BR ORP jsou svoláváni operativně na zasedání KŠ ORP 

zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení KS a provedení krizových 

opatření a opatření ochrany obyvatelstva. Stálá pracovní skupina pracuje nepřetržitě, člení se 

na odborné skupiny a je plánována pro dvousměnný provoz. 

Podle povahy KS vstupují do jednotlivých činností KŠ ORP externí poradci, specialisté 

a zástupci organizací (jsou zváni ke konzultaci k odborné problematice, mohou se také 

účastnit zasedání KŠ ORP). 

Stálá pracovní skupina je tvořena zaměstnanci MěÚ Bohumín, příslušníka HZS MSK. 

Rozdělení funkcí a přidělení členů je obsahem PKP – viz Přehled spojení. 
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Obr. 2 Organizační struktura krizového štábu ORP Bohumín [14] 

 

2.2. Pracoviště krizového štábu ORP Bohumín 

Stálým pracovištěm KŠ ORP Bohumín je budova Městského úřadu Bohumín, Masarykova 

158, Bohumín. Plánek rozmístění pracovních skupin KŠ ORP Bohumín na stálém pracovišti 

KŠ ORP je znázorněn v příloze č. 4. 

Přehled místností, tel. čísel, e-mailů na pracovní skupiny KŠ ORP je uveden v tab. 1. 

Tab. 1 Rozmístění pracovišť KŠ ORP Bohumín, včetně spojení: 

č. místnosti místnost telefonní číslo e-mail  

204 skupina SAN   

210 skupina TO   

243 zasedací místnost KŠ    

Krizový štáb ORP Bohumín 

Vedoucí KŠ ORP 
Bohumín 

Bezpečnostní 
rada ORP 
Bohumín 

Stálá pracovní skupina 

Vedoucí SPS 

Odborná skupina 
součinnosti a 
komunikace, 
analýzy a 
nasazení SaP 

Odborná 
skupina 
týlového 
zabezpečení 
a ochrany 
obyvatelstva 

T
aj

em
ní

k 
K

Š
 

Městský 
úřad 

Bohumín 

Externí 
odborníci 
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Zpohotovení pracovišť KŠ v objektu MěÚ a organizaci nástupu členů KŠ zabezpečuje 

referent KŘ ve spolupráci s vedoucím směny a informačním technikem.  

Záložním pracovištěm KŠ ORP Bohumín je budova jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

Bohumín – Záblatí. Způsob zaujetí pozic KŠ ORP na záložním pracovišti je řešen v neveřejné 

příloze č. 1. 

 

2.3. Svolání členů Krizového štábu ORP Bohumín 

Svolání členů krizového štábu se provádí prostřednictvím OPIS HZS MSK.  

Členové stálé pracovní skupiny jsou povinni dostavit se na pracoviště KŠ bez zbytečných 

průtahů. Pokud nástup člena stálé pracovní skupiny není reálný (např. z důvodů dovolené, 

nemocenské, vážných osobních důvodů apod.), sdělí tuto skutečnost, po svolání, tajemníkovi 

KŠ. 

K přepravě na pracoviště KŠ využívají členové hromadné dopravní prostředky, případně 

přidělená služební vozidla či soukromá osobní vozidla nebo jiný způsob. 

 

c) Předpokládané změny organizační struktury MěÚ Bohumín 

Při zabezpečení činnosti za krizové situace a plnění výše uvedených opatření vyplývajících 

z krizového plánu kraje se předpokládá změna organizační struktury MěÚ oproti schválenému 

organizačnímu řádu MěÚ Bohumín. 

V případě vyhlášení KS budou zaměstnanci MěÚ, bude-li to situace vyžadovat, zařazeni do 8 

nebo 12 hodinových směn v nepřetržitém cyklu.  Vedoucí odborů MěÚ stanoví  své zástupce 

se samostatnou rozhodovací pravomocí (zpravidla zástupce vedoucího) a určí zaměstnance 

do jednotlivých směn. Každý odbor musí být zastoupen alespoň dvěma zaměstnanci, kteří 

nejsou členy KŠ ORP Bohumín. Na každé směně musí být přítomen jeden informační 

technik. Informační technik zodpovídá za funkčnost výpočetní techniky, která je nezbytná pro 

chod MěÚ a KŠ.  

Zaměstnanci budou plnit nezbytné úkoly vyplývající z organizačního řádu a zároveň se budou 

také podílet na úkolech, spojených s realizací opatření vyplývajících z KP MSK a se 

zajišťováním odstraňování škod, likvidací následků mimořádné události, odhadem nákladů 

na obnovu majetku, evidencí škod, obnovou území ORP a ostatními činnostmi, s ohledem 

na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.  
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d) Vazby na orgány krizového řízení 

Při plnění opatření vyplývajících z krizového plánu je důležité nepřetržité spojení s: 

- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 

- Krajským úřadem Moravskoslezského kraje,  

- Městem Rychvald a obcí Dolní Lutyně,  

- krizovými štáby okolních ORP,  

- Policií ČR, 

- Krajským vojenským velitelstvím v Ostravě 

Tyto vazby jsou důležité nejen při realizaci opatření vyplývajících z KP MSK, ale také 

pro konzultaci při řešení dalších mimořádných událostí. 

Veškeré kontakty jsou uvedeny v části B4 - Přehled spojení na příslušné orgány krizového 

řízení. 
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A3. Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení 

1. Analýza rizik vybraných vnějších druhů ohrožení  

Analýza byla zpracována HZS MSK na budovy hlavního pracoviště MěÚ Bohumín a záložních pracovišť MěÚ Bohumín na základě teoretických 

modelů a empirických dat. Její výsledky je nutno považovat za orientační. Přehled vnějšího ohrožení pracovišť MěÚ je uveden v tab. 2. [15] 

Tab. 2 přehled vnějšího ohrožení pracovišť MěÚ [15] 

Kumulované riziko udává míru zatížení území kumulací (překrývání) nebezpečí, resp. interakcí nebezpečí a zranitelnosti (ponížené 

o připravenost). K výpočtu kumulovaného rizika se využívá koeficientů četnosti, predikce (odhadu) doby trvání, následků, intenzity, 

zranitelnosti, kumulace, potřebné SaP apod.  

Adresa 

ID Název objektu 
obec městská část ulice č.p. PSČ 

přirozená 

povodeň 

(vodní tok) 

zvláštní 

povodeň 

(vodní dílo) 

únik 

nebezpečné 

látky 

únik 

metanu 
sníh 

kumulované 

riziko 

1 Městský úřad Bohumín Bohumín 
Nový 

Bohumín 
Masarykova 158 735 81 

Bohumínská 

stružka-

Qmax; 

Slezská Harta 

a Kružberk; 

Těrlicko; 

Šance; 

BOCHEMIE 

a.s. (chlór) 
NE II 5 

2 
Základní škola Starý 

Bohumín 
Bohumín Starý Bohumín Sokolovská 90 735 81 

Odra-Q100; 

Bajcůvka-

Qmax; 

Slezská Harta 

a Kružberk; 

Těrlicko; 

Šance; 

NE NE II 3 

3 
Základní škola 

Bohumín - Záblatí 
Bohumín Záblatí Bezručova 170 735 52 NE NE 

BOCHEMIE 

a.s. (chlór) 
NE II 2 



25 
 

Mapy nebezpečí ohrožující pracoviště MěÚ Bohumín viz část C3 Geografické podklady 

 

Analýza rizik byla provedena na základě těchto kritérií: [15]  

− přirozená povodeň (Q100 - prvek je ohrožován povodní se 100letou pravděpodobností 

výskytu; Qmax – historicky zaznamenaná největší povodeň)  

− zvláštní povodeň - vodní díla Slezská Harta a Kružberk, Těrlicko, Šance 

− únik nebezpečné látky - provozovatel – BOCHEMIE, a.s., nebezpečná látka - chlór 

− únik metanu (výstup důlních plynů na povrch)  

− sněhová oblast, viz příloha č. 5 

− kumulované riziko (interakce nebezpečí a zranitelnosti v území; míra rizika 1-5, viz 

tab. č. 3) 

 

Tab. 3 Kumulované riziko [15] 

Riziko Slovní 

vyjádření 

rizika 

Význam 

1 velmi nízké riziko je zanedbatelné 

2 nízké riziko je sotva znatelné 

3 střední riziko je znatelné -  přijatelné, nevyžadující preventivní opatření 

4 vysoké 
riziko je zjevné - ne vždy přijatelné, doporučuje se provedení 

preventivních opatření 

5 
velmi 

vysoké 

riziko je výrazně zjevné až nápadné – nepřijatelné, je nutné 

provedení preventivních opatření 

 

 

Z analýzy vnějších druhů ohrožení vyplývá, že kumulované riziko ohrožení hlavního 

pracoviště MěÚ Bohumín je velmi vysoké. V části B3 se však budeme věnovat každému 

ohrožení zvlášť – přirozené povodni, zvláštní povodni, únikem nebezpečné látky a sněhem. 
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2. Analýza rizik vybraných vnitřních druhů ohrožení budovy MěÚ Bohumín 

Analýza byla zaměřena na výskyt možných vnitřních zdrojů rizik MěÚ Bohumín a je 

založena na metodě expertního odhadu. 

 

a) Požár budov MěÚ Bohumín 

V posledních 20 letech v budovách MěÚ Bohumín k žádnému požáru nedošlo. 

Pravděpodobnost vzniku požáru MěÚ Bohumín je na základě expertního odhadu 

hodnocena jako nízká. Dopad mimořádné události na chod MěÚ je hodnocen jako 

značný. 

 

b) Narušení dodávek el. energie 

Neohlášené přerušení dodávky el. energie v posledních 20 letech nastalo asi 18x, ale 

jen na krátkou dobu, takže nemělo negativní dopad na chod úřadu. Ostatní přerušení 

dodávky el. energie jsou cca 1x za dva roky a toto přerušení je předem ohlášeno.  Část 

MěÚ může být napájena z náhradního zdroje el. energie. 

Pravděpodobnost narušení dodávek el. energie je na základě expertního odhadu 

hodnocena jako nízká. Dopad mimořádné události na chod MěÚ je hodnocen jako 

střední. 

 

c) Narušení dodávek tepla 

Jelikož MěÚ Bohumín je napojen na teplovod teprve první rok pravděpodobnost je 

odhadována jako nízká. 

Dopad mimořádné události na chod MěÚ v zimním období je hodnocen jako střední. 

 

d) Narušení dodávek vody 

Za posledních 20 let byla dodávka vody přerušena jen 2x a to bylo předem ohlášeno.  

Pravděpodobnost narušení dodávek vody je na základě expertního odhadu hodnocena 

jako nízká. Dopad mimořádné události na chod MěÚ je hodnocen jako malý. 

 

e) Epidemie 

Za posledních 20 let k epidemii zaměstnanců MěÚ nedošlo. 

Pravděpodobnost epidemie je na základě expertního odhadu hodnocena jako velmi 

nízká. Dopad mimořádné události na chod MěÚ je hodnocen jako střední. 
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Závěr hodnocení vybraných vnitřních druhů ohrožení MěÚ 

Pro celkové hodnocení ohrožení MěÚ byla použita matice rizik – viz obr. 3, ve které jsou 

jednotlivé druhy ohrožení znázorněny – viz legenda. 

 

do
pa

d 

      

velmi 

značný            

značný            

střední e) a), b), c)        

malý   d)        

velmi malý            

  velmi nízká nízká střední vysoká 

velmi 

vysoká 

pravděpodobnost 

Obr. 3 Matice rizik 

Legenda: 

Riziko Riziko 

v matici popisem v matici popisem 

a) Požár d) Narušení dodávek vody 

b) Narušení  dodávek el. energie e) Epidemie 

c) Narušení dodávek tepla   

 

Z analýzy vyplývá, že riziko a), b), c) je sice znatelné, ale přijatelné. Všechna rizika se 

budeme snažit minimalizovat. Postupy řešení těchto mimořádných událostí jsou řešeny 

v kapitole B3 tohoto plánu. 
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B. Operativní část 

B1. Přehled opatření vyplývajících z krizového plánu obce s rozšířenou 

působností Bohumín a způsob jejich zajištění 

1. Opatření, která mohou být realizovaná u většiny krizových situací [11] 

Veškeré kontakty potřebné k realizaci opatření jsou uvedeny v části B4 - Přehled spojení. 

Opatření Způsob realizace/kdo realizaci provede  

Varování obyvatelstva s využitím verbálních 

informací předávaných elektronickými 

sirénami 

Prostřednictvím OPIS/starosta města 

prostřednictvím mobilního telefonu/pověřený 

člen KŠ ORP, který má k tomuto úkonu 

povolen přístup 

Informování obyvatelstva a právnických a 

podnikajících fyzických osob před hrozícím 

nebezpečím 

Na pokyn starosty: 

telefonicky/ informační centrum 

E-info, webové stránky města/inf.technik 

TIK/tisková mluvčí 

rozhlasové vozy/zvolený zaměstnanec města 

Použití krizového štábu ORP Svolání prostřednictvím OPIS/starosta města 

Evakuace obyvatelstva 

Zajištění svozu evakuovaných obyvatel 

prostřednictvím dopravních společností, 

evidence v přijímacím středisku, zajištění 

stravy prostřednictvím stravovacích 

zařízení/KŠ ORP Bohumín 

Zajištění nouzového přežití obyvatelstva vč. 

organizování humanitární, psychologické a 

duchovní pomoci 

Viz. Plán nouzového přežití KP ORP 

Bohumín 

Podílení se na zabezpečení veřejného 

pořádku a bezpečnosti 

Plynulý chod evakuace, uzavření komunikací  

včetně přerušení státních a místních 

dopravních systémů, střežení opuštěných 

lokalit, eliminace růstu možné kriminality 

(rabování), řízení dopravy včetně uzávěr 

stanovených komunikací 

Na pokyn starosty města zajistí Městská 

policie ve spolupráci s Policií ČR 
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Opatření Způsob realizace/kdo realizaci provede  

Evidence údajů o přechodných změnách 

pobytu osob 

prostřednictvím el. evidence nebo písemná 

evidence/evidence obyvatel 

Poznámky: 

 

 

 

Další opatření u těchto krizových situací: 

2. Po vyhlášení III. stupně povodňové aktivity na vodním díle, které ohrožují ORP 

Bohumín zvláštní povodní [11] 

Opatření Způsob realizace/kdo realizaci provede  

Aktivace povodňové komise ORP    
Telefonicky/tajemník povodňové 

komise ORP 

Zajištění dodávky nezávadné pitné vody, obnovy 

vodovodních sítí, dezinfekce vodních zdrojů 

Oznámení SmVaK/vedoucí odboru 

ŽPaS 

Zabezpečení hygienických a protiepidemických 

opatření 
Oznámení KHS/vedoucí odboru ŽPaS 

Organizace protiepizootických opatření, 

zabezpečení likvidace uhynulých zvířat  
Oznámení KVS/vedoucí odboru ŽPaS 

Odvoz a neškodné odstranění kadáverů  
Prostřednictvím kafilérie/vedoucí 

odboru ŽPaS 

Zabezpečení nezbytné pohřební služby  
Pohřební služba Balarinová Iveta/člen 

povodňové komise nebo KŠ 

Likvidace uniklých nebezpečných chemických 

látek (dekontaminace, asanace) 

Zajistí provozovatel, HZS, odborné 

firmy/člen PK nebo KŠ 

Zabezpečení neodkladného odpadového 

hospodářství 

Prostřednictvím firmy BM servis, 

a.s./vedoucí odboru ŽPaS 

Zabezpečení náhradních prostorů pro zaplavené 

obecní úřady 
viz. část B2   
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Opatření Způsob realizace/kdo realizaci provede  

Využití určených vzdělávacích zařízení pro 

vykonávání základní péče o žáky po nezbytně 

nutnou dobu s cílem zabezpečit ochranu života, 

zdraví, osobního majetku a základních práv žáků, 

pokud tuto péči nemohou v KS vykonávat rodiče 

nebo jiní zákonní zástupci 

Zajistí odbor školství a kultury 

Statické posouzení budov 
Zajištění posouzení statika/vedoucí 

stavebního odboru 

Poznámky:  

 

3. Sněhová kalamita a extrémní mráz [11] 

Opatření Způsob realizace 

Monitorování sněhu na střechách 

Provedou vlastníci budov, za Město 

Bohumín provede BM servis, 

a.s./vedoucí majetkového odboru 

Preventivní prohlídky vybraných budov (stav 

stavby, únikové cesty) 

Provede HZS, BM servis, a.s., /vedoucí 

majetkového odboru 

Regulace dopravy na místních komunikacích Městská policie, Policie ČR/ředitel MP 

Posouzení a výběr skladovacích ploch pro 

odklízený sníh 
viz. Havarijní plán MSK 

Komunikace s veřejností a hromadnými 

informačními prostředky 
Tisková mluvčí 

Kontrola míst, kde se zdržují lidé bez domova Městská policie/ředitel MP 

Poznámky:  
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4. Chřipka ptáků [11] 

Opatření Způsob realizace 

Zajištění sběru a neškodného odstranění kadáverů 

(uhynulého ptactva), u nichž není podezření z 

nákazy 

Deratizační firmy/vedoucí odboru ŽPaS 

(může provést i občan zahrabáním) 

Zajištění uzávěry hospodářství 
KVS, chovatel, PČR, městská 

policie/vedoucí odboru ŽPaS 

Příprava soupisů drůbeže v pásmu 3km  KVS, odbor ŽPaS/vedoucí odboru ŽPaS 

Ostraha infikovaného hospodářství - farmy Policie ČR, Městská  policie/ředitel MP 

Poznámky:  

 

5. Vedro sucho [11] 

Opatření Způsob realizace 

Omezení spotřeby pitné a užitkové vody (zákaz 

zalévání rostlin na zahrádkách, zákaz mytí aut)    

Zákaz vypalování porostů, včetně staré a suché 

trávy 

Zákaz rozdělávání ohňů, táboráků v lesích    

Zákaz vstupu do lesa 

 

Vydání nařízení města / rada 

města/starosta města 

 

Vyvěšení na úřední desce/vedoucí 

organizačního odboru 

Doporučená zdravotní omezení - především u lidí 

stigmatizovaných (omezení vykonávání 

namáhavých činností a pohybu na přímém slunci, v 

poledne, dodržování pitného režimu apod.) 

Na pokyn starosty: 

telefonicky/ informační centrum 

E-info, webové 

stránky města/informační technik 

TIK/tisková mluvčí 

rozhlasové vozy/zvolený zaměstnanec 

města  

vývěsní skříňky města/vedoucí 

organizačního odboru 

 

Zajištění zdravotnické pomoci postiženým Bohumínská městská nemocnice, a.s. 
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Opatření Způsob realizace/kdo realizaci provede  

Zajištění náhradních dodávek vody do postižených 

oblastí: 
Ohlášení SmVaK/vedoucí ŽPaS 

Stanovit režim nouzového zásobování vodou: 

zachování dodávky vody do vybraných subjektů KI 

(především zdravotnická a sociální zařízení, 

nejdůležitější potravinářské závody) a obyvatelstvu 

SmVaK/vedoucí odboru ŽPaS 

Poznámky:  

 

6. Větrná bouře [11] 

Opatření Způsob realizace 

Zamezení konání kulturních a sportovních akcí pod 

širým nebem 
Městská policie/ředitel MP 

Doporučení pro žádoucí chování v místních 

podmínkách: 

-  omezení pohybu na otevřených prostranstvích 

vč. vodních ploch, opuštění lehkých obytných 

prostředků (maringotky, obytné přívěsy, stany) 

-  evakuace dětských letních táborů, rekreačních 

kempů, cirkusů apod. 

-  zabezpečení a ochrana předmětů (okna, skleníky 

apod.) proti rozbití, stržení a odnášení, ukotvení a 

fixování techniky (např. stavební jeřáby) 

Na pokyn starosty: 

telefonicky/ informační centrum 

E-info, webové 

stránky města/informační technik 

TIK/tisková mluvčí 

rozhlasové vozy/zvolený zaměstnanec 

města  

vývěsní skříňky města/vedoucí 

organizačního odboru 

kontrola /ředitel MP 

Provádění záchranných a likvidačních, případně 

obnovovacích prací 
HZS MSK, JSDH/místostarosta 

Specifická opatření:  

- dočasné pokrytí budov po poškození nebo 

stržení střech 

- odklízení a odsun odpadu (trosky, části staveb) 

- odstranění závějí a sněhových převisů ve 

spojení se sněhovou kalamitou 

JSDH/vedoucí organizačního odboru 

BM servis, a.s./majetkový odbor 
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Opatření Způsob realizace/kdo realizaci provede  

Regulace pohybu osob a vozidel Městská policie/ředitel MP 

Statické posouzení staveb Statik /vedoucí stavebního odboru 

Poznámky:  

 

7. Komáří kalamita [11] 

Opatření Způsob realizace 

Určení lokalit pro likvidaci komáří kalamity: 

Průzkum terénu s cílem lokalizace míst rozlivů. 

Vyrozumění KHS – sdělení existence rozlivů. 

Předání přehledu aktivních rozlivů (lokalit 

určených k likvidaci kom. kalamity) zpět na obce. 

Odbor ŽPaS/vedoucí odboru ŽPaS 

Nákup a distribuce přípravku k likvidaci larev 

komárů z finančních prostředků KÚ MSK 

(Uváděná opatření předpokládají předchozí 

vyhlášení krizového stavu na daném území, obce 

potřebné dávky obdrží bezplatně.): 

Přeprava přípravku za skladu dodavatele 

Vytvoření aplikačních dávek. 

Dodavatel přípravku/vedoucí odboru 

ŽPaS 

Distribuce dávek na obce Odbor ŽPaS/ vedoucí odboru ŽPaS 

Nákup přípravku k likvidaci larev komárů 

z finančních prostředků obce: 

Nákup a přeprava potřebného množství přípravku u 

dodavatele  

Dodavatel přípravku/vedoucí odboru 

ŽPaS 

Aplikace roztoku přípravku Vectobac 

Možnosti likvidace komáří kalamity: 

deratizační firma za úplatu 

JSDH 

dobrovolníci humanitárních organizací  

dobrovolníci z řad občanů města / 

vedoucí odboru ŽPaS 

Poznámky:  
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8. Ropná nouze [11] 

Opatření Způsob realizace 

Zpracovat přehled o počtech motorových vozidel a 

spotřebě pohonných hmot zařazených do IZS v 

MSK 

Organizační odbor/vedoucí 

organizačního odboru 

Upřesnit přehled o počtech motorových vozidel a 

spotřebě pohonných hmot pro zabezpečení chodu 

státu 

Organizační odbor/vedoucí 

organizačního odboru 

Redukce služebních cest zaměstnanců a cesty 

referenčních vozidel 

Omezení cest na jen nezbytně 

nutné/vedoucí organizačního odboru 

Organizačně zabezpečit převzetí výdejových karet 

pro veřejnou správu a subjekty kritické 

infrastruktury k zajištění výdeje nouzových zásob 

pohonných hmot na vybraných čerpacích stanicích 

Aktivovat pracoviště pro distribuci 

výdejových karet u ORP/vedoucí 

organizačního odboru  

Zajistit ochranné služby a veřejný pořádek při 

distribuci výdejových karet pro veřejnou správu 

a subjekty KI při výdeji nouzových zásob 

pohonných hmot na vybraných ČS 

Městská policie/ředitel MP 

Zahájit distribuci výdejových karet pro veřejnou 

správu a subjekty KI k zajištění výdeje nouzových 

zásob PH na vybraných ČS 

Distribuce do Rychvaldu a Dolní 

Lutyně/vedoucí organizačního odboru 

Zajistit ochranné služby a veřejný pořádek při 

distribuci přídělových lístků jednotlivým 

provozovatelům osobních vozidel k zajištění 

výdeje nouzových zásob PH na vybraných ČS 

Městská policie/ředitel MP 

Poznámky:  
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B2. Způsob zabezpečení akceschopnosti Městského úřadu Bohumín 

 

Objekt MěÚ Bohumín se nachází v centru města Bohumína na adrese uvedené v části A1. 

MěÚ se skládá ze dvou budov stojících vedle sebe, oddělené chodníkem a místní komunikací. 

Obě budovy jsou historické památky. Hlavní budova A je dvoupodlažní ve tvaru „čtverce“, 

uvnitř se nachází dvůr s garážemi.  U hlavního vchodu je umístěn osobní výtah s působností 

ze suterénu po první patro. V přízemí a prvním patře jsou umístěny kanceláře městského 

úřadu. Vchod do prostoru radnice je realizován čtyřmi vchody, z nichž jeden je společný 

pro zaměstnance a veřejnost, ostatní jsou uzamčeny a slouží jen pro zaměstnance města, 

zaměstnance úklidové firmy a městskou policii.  Před budovou úřadu je cesta s parkovištěm a 

nám. T. G. Masaryka.  Ze severní strany budovu lemuje chodník pro pěší, z dalších dvou stran 

je budova ohraničena ulicí Seifertovou a Husovou. Uprostřed se nachází dvůr, který je z venčí 

uzavřen bránou. Brána je střežena kamerou a ovládána Městskou policií. 

Budova B je dvoupodlažní budova se dvěmi vchody, které jsou společné pro zaměstnance i 

veřejnost. Objekt je ze severní strany lemován chodníkem a ulicí Seifertovou a náměstím 

T. G. Masaryka. Jižní stranou navazuje na obytný dům. 

Klíčový režim a plán ostrahy budovy A a budovy B je popsán v neveřejné příloze č. 2 a 3. 

Záložní pracoviště MěÚ Bohumín jsou Základní škola ve Starém Bohumíně nebo Základní 

škola v Záblatí podle druhu krizové situace. Tato pracoviště jsou předurčená pro umístění 

nezbytného počtu zaměstnanců MěÚ zajišťující jeho činnost za krizových situací.  

 

Ochrana Městského úřadu Bohumín 

Velitel směny MP informuje při nástupu služby celou směnu MP o krizové situaci. Městská 

policie zajistí ochranu objektu a personálu hlavního nebo záložního pracoviště krizového 

štábu ORP. Při běžném chodu městského úřadu budou zajišťovat jen vstupní dveře hlavní 

zasedací místnosti KŠ, přičemž se budou řídit pokyny vedoucího KŠ. Do hlavní zasedací 

místnosti KŠ budou mít přístup jen osoby s průkazem člena KŠ, s povolením ke vstupu 

na pracoviště KŠ a zaměstnanci města. Průkaz člena KŠ má každý člen připraven 

v Radničním informačním systému. 
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Zabezpečení způsobu komunikace  

Všichni členové krizového štábu, vedení města, vedoucí odborů městského úřadu mají 

služební nebo soukromý mobilní telefon. Město Bohumín má uzavřenou se 

zprostředkovatelem telefonních služeb smlouvu se službou „Prioritní volání“, která 

zabezpečuje přednost volání z těchto čísel při vyhlášení krizového stavu. Náhradní nabíječky 

k těmto telefonům jsou uloženy u informačního technika. 

 

B3. Postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení 

1. Definování plánovaných opatření v působnosti MěÚ Bohumín 

Krizová situace/mimořádná událost Opatření/zodpovídá 

Přirozená povodeň, zvláštní povodeň 

V případě potřeby přesunutí vybraných 

zaměstnanců MěÚ do záložního pracoviště 

v základní škole městské části 

Záblatí/vedoucí organizačního odboru  

Únik nebezpečné látky - chlóru 

Přesunutí zaměstnanců do 1. patra budov 

MěÚ na nezbytně nutnou dobu / předání 

pokynu a koordinace - vedoucí 

organizačního odboru 

Sníh 

V případě, že by se zaměstnanci bydlící ve 

větší vzdálenosti od pracoviště, nemohli 

dostat do práce, nastal by omezený provoz 

MěÚ 

Epidemie Očkování zaměstnanců/vedoucí org. odboru 

Požár 
Viz. Dokumentace požární ochrany MěÚ 

Bohumín 

Narušení dodávek elektrické energie 

MěÚ vlastní náhradní zdroj, na který jsou 

napojeny vybrané kanceláře MěÚ/vedoucí 

organizačního odboru 

Narušení dodávek tepla Zajištění přímotopů/ vedoucí org. odboru 

Narušení dodávek vody Nouzové zásobování SmVaK/odboru ŽPaS 
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2. Přehled sil  a prostředků nezbytných k řešení krizové situace 

Městský úřad je vybaven náhradním zdrojem elektrické energie o výkonu 18kW, který je 

napojen na server úřadu, hlavní pracoviště krizového štábu, kancelář starosty města, kancelář 

informační technologie a Městskou policii. Z těchto kanceláří se může elektřina rozvést dál 

prodlužovacím kabelem. 

Městský úřad má k dispozici 15 notebooků, které mohou být použity pro chod úřadu nebo 

budou k dispozici krizovému štábu. V tabulce 4 je uveden přehled dopravních prostředků 

MěÚ Bohumín, které budou použity při řešení KS. Na dvou z nich se nachází rozhlasové 

zařízení. 

Tab. 4 Přehled dopravních prostředků: 

druh značka SPZ počet míst palivo 

osobní auto Octavia 5T9 0950 5 benzín 

osobní auto KIA Ceed 7T0 4000 5 benzín 

osobní auto Škoda Fabia 3T8 1111 5 benzín 

osobní auto Škoda Fabia 3T0 2662 5 benzín  

 

 

B4. Přehled spojení 

Tento přehled je samostatným dokumentem, který obsahuje tabulky spojení na bezpečnostní 

radu a krizový štáb, které obsahují: jméno, příjmení, zaměstnavatele, telefonní číslo do práce, 

na mobil nebo krizový mobil, adresu domů a e-mail. 

Dále je zde spojení na krizový štáb kraje, armádu, hasiče, Policii ČR a okolní obce ORP a 

obce ve správním obvodu ORP Bohumín, které obsahuje telefonní číslo na ústřednu, vedení, 

pracovníka krizového řízení, adresu a e-mail na vybrané osoby. 

Vzory těchto tabulek jsou v příloze č. 6 
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C. Pomocná část 

C1. Přehled právních předpisů 

Níže uvedené právní předpisy jsou v elektronické podobě k dispozici v programu ASPI 

dostupnému na všech počítačích napojených na server MěÚ Bohumín nebo v listinné podobě 

na pracovišti KŘ. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení 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), ve znění pozdějších předpisů  

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle §17 a 18 nařízení 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), ve znění pozdějších předpisů 

 

C2. Zásady manipulace s Plánem krizové připravenosti Městského úřadu 

Bohumín, způsob jeho používání a aktualizace 

 

1. Zásady manipulace  

Plán krizové připravenosti Městského úřadu Bohumín je veden v jednom listinném 

vyhotovení a v elektronické podobě.  

V listinném vyhotovení je uložen na pracovišti KŘ pro potřeby vedoucích zaměstnanců 

městského úřadu a členy krizového štábu ORP.  

V elektronické podobě je uložen na zabezpečeném disku „G“ v sekci krizové řízení, 

na serveru MěÚ Bohumín, ke kterému mají přístup jen členové krizového štábu a 

bezpečnostní rady ORP.  
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2. Způsob aktualizace  

Souhrnná aktualizace PKP se provádí jak v listinném vyhotovení, tak v elektronické podobě a 

to ve čtyřletých cyklech od jeho schválení. Po provedení souhrnné aktualizace se doporučuje 

jeho opětovné schválení.  

Průběžná aktualizace PKP je prováděna zejména v elektronické podobě pracovníkem 

krizového řízení. 

3. Pravidla manipulace  

Tento plán slouží výhradně pro potřeby členů bezpečnostní rady ORP, krizového štábu ORP a 

vedoucích odborů MěÚ, kteří se podílí na zajištění opatření uvedených v tomto plánu.  

Za manipulaci odpovídá pracovník krizového řízení. 

Pracovník krizového řízení rozhoduje také o povolování opisů a výpisů z plánu krizové 

připravenosti. Zjistí-li neoprávněnou manipulaci s tímto plánem, je povinen přijmout 

nezbytné kroky k zamezení nebo zmírnění následků neoprávněné manipulace. 

 

C3. Geografické podklady 

Příloha č. 1 Mapa nebezpečí – přirozená povodeň [15] 

Příloha č. 2 Mapa nebezpečí – zvláštní povodeň [15] 

Příloha č. 3 Mapa nebezpečí – nebezpečné látky [15] 

 

Záznamy o prováděných změnách Plánu krizové připravenosti MěÚ Bohumín 

Co bylo změněno Datum změny Kdo provedl změnu podpis 
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7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování Plánu krizové připravenosti Městského úřadu 

Bohumín. Vzhledem k tomu, že některé informace obsažené v tomto plánu jsou z části 

neveřejné, bylo zvoleno zpracování formou konceptu Plánu krizové připravenosti Městského 

úřadu Bohumín. Koncept Plánu krizové připravenosti MěÚ Bohumín, bude po aktivaci 

plnohodnotným dokumentem, potřebným při plnění opatřeních za krizové situace.   

Při zpracování byly porovnány požadavky Metodiky [3] s podmínkami na MěÚ.  Ke každé 

části metodiky byl vložen popis aplikace v podmínkách MěÚ. Poté byl vytvořen koncept PKP 

MěÚ Bohumín, který po doplnění neveřejných příloh bude připraven pro praxi. 

Bylo čerpáno z krizového plánu Moravskoslezského kraje a Krizového plánu ORP Bohumín. 

Tyto dokumenty obsahují úkoly a opatření, které jsou důvodem ke zpracování plánu krizové 

připravenosti. Úkoly, opatření a jejich realizace byly upraveny pro přehlednost do tabulek. 

Cílem těchto opatření je v co nejkratším čase vyřešit daný úkol, vyplývající z krizové situace. 

Zejména ochránit nebo pomoci ochránit životy, zdraví a majetek obyvatel celého správního 

obvodu ORP. 
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