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Orgány KŘ ORP Vlašim 
  
Starosta pro plnění úkolů zřizuje další zvláštní orgán ORP (§ 106 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích) kterým je: 

 Bezpečnostní rada města Vlašim  

 
 

Bezpečnostní rada města Vlašim byla zřízena Nařízením starosty č. 1/2003 ze dne 13. února 2003 

v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů. 

Podle § 9 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 4 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

nařízení vlády č. 36/2003 Bezpečnostní rada určené obce má nejvíce 8 členů a starosta 

určené obce jejími členy jmenuje vždy:  

a) místostarostu 

b) tajemníka obecního úřadu 

c) příslušníka Policie České republiky určeného policejním prezidentem nebo jím 

určeným služebním funkcionářem 

d) příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského 

záchranného sboru kraje nebo jím určeným služebním funkcionářem 

e) velitele sboru dobrovolných hasičů určené obce 

f) zaměstnance určené obce, jehož zároveň jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady 

určené obce 

 

 

Nacházíte se v: Starosta/bezpečnostní rada 

BEZPEČNOSTNÍ RADA MěÚ VLAŠIM 

Předseda Jeništa Luděk Mgr.  starosta MěÚ Vlašim  

Místopředseda Kroupa Karel  místostarosta MěÚ Vlašim 

Členové rady 

Balík Karel 

Jitka Frajtáková 

Mach Milan npor. Bc.  

Procházka Jaroslav 

plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D. 

tajemník MěÚ Vlašim 

vel. Městská policie Vlašim 

ved. OO PČR Vlašim 

vel. JSDHO Domašín 

ředitel ÚO HZS Benešov   

Tajemník Novák Miroslav Ing. 

 

 

Bezpečnostní rada je koordinačním orgánem v přípravné a plánovací fázi.  

 

 

 K zajištění připravenosti na řešení krizových situací zřizuje starosta určené obce 

krizový štáb.  

 Krizový štáb určené obce  

Je pracovním orgánem starosty určené obce k řešení krizových situací podle § 21 odst. 2, 

písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb., k řešení krizových situací. 

Základem Krizového štábu je Bezpečnostní rada, rozšířená o odborné pracovní skupiny 

pro zabezpečení činnosti štábu a koordinaci nasazovaných sil a dále o přizvané odborníky 

a složky z oblastí, kterých se krizová situace dotýká. 

../Plaštiak%20-%20dokumenty/Documents/KRIZOVÉ%20ŘÍZENÍ%20-%20web.Vlašim/Bezpečnostní%20rada%20města%20Vlašim.doc
../Plaštiak%20-%20dokumenty/Documents/KRIZOVÉ%20ŘÍZENÍ%20-%20web.Vlašim/Dokumentace%20KŠ.doc
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    Krizový štáb svolává starosta operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí 

týkajících se řešení krizové situace a k přijetí krizových opatření podle nastalé krizové 

situace, spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod. 

 
 

 

 

 Městský úřad při krizovém řízení 
 

Činnost a úkoly určené obce a městského úřadu  při krizovém řízení vyplývají z: 

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

nařízení vlády č. 36/2003 Sb., kterým se mění 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) a směrnice Ministerstva vnitra č. 9/2001 (č. j.: PO-4536/IZS-

2001), kterou se stanoví uspořádání krizového štábu obce, jeho uvedení do pohotovosti, a 

vedení dokumentace.  

  

 Krizovým řízením se na městském úřadu Vlašim zabývá: 

 Odbor kanceláře vedení úřadu, oddělení obrany, které sídlí ve druhém patře budovy č. 2, 

Dvůr 413, kancelář č. 205 

 
Jméno a příjmení Telefon 

kancelář 

Telefon 

mobilní 

Telefon 

krizový 

E-mail 

Ing. Miroslav Novák 313 039 428 606 593 998 606 593 998 miroslav.novak@mesto-vlasim.cz 

 


