BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP
Předseda:

František Kinský, starosta Města Kostelec nad Orlicí

Místopředseda: Ing. Tomáš Langr, místostarosta Města Kostelec nad Orlicí
Členové:

Ing. Jitka Jičínská, DiS., tajemnice Městského úřadu Kostelec nad Orlicí
plk. Ing. Vladimír Vach, ředitel ÚO policie ČR Rychnov nad Kněžnou
mjr. Bc. Michal Kalous, vedoucí oddělení IZS a služeb HZS KHK ÚO Rychnov n. K.
Tomáš Sršeň, velitel JSDH - město Kostelec nad Orlicí
kpt. Mgr. Jan Šimon, náčelník štábu CZM Týniště nad Orlicí

Tajemnice:

Alena Lihaříková, kancelář tajemníka, KŘ MÚ Kostelec nad Orlicí

Činnost bezpečnostní rady ORP
Bezpečnostní rada ORP Kostelec nad Orlicí (dále jen bezpečnostní rada ORP) byla zřízena jako
koordinační orgán v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., § 15 odst. 4 písm. a).
Jednání bezpečnostní rady ORP je veřejné, pokud její předseda nerozhodne jinak a řídí se
jednacím řádem. Jednací řád je vnitřním předpisem bezpečnostní rady ORP, jeho změny a
doplnění schvaluje Bezpečnostní rada ORP Kostelec nad Orlicí. Informace z jednání
bezpečnostní rady ORP se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu schváleném
předsedou bezpečnostní rady ORP.

Působnost bezpečnostní rady ORP
Bezpečnostní rada ORP je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace ve správním
obvodu města Kostelec nad Orlicí s rozšířenou působností (dále jen správní obvod).
Územní působnost správního obvodu je dána Vyhláškou MV č. 388/2002 Sb., o stanovení
správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou
působností § 4 a § 17.
Správní obvod zahrnuje území těchto obcí:
Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Borovnice, Častolovice, Čermná nad Orlicí,
Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny - Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky,
Krchleby, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Olešnice, Svídnice, Tutleky, Týniště nad Orlicí, Vrbice,
Zdelov a Žďár nad Orlicí.

Bezpečnostní rada ORP projednává
zajištění připravenosti správního obvodu na krizové situace včetně návrhů opatření
rozpracování vybraných úkolů z krizového plánu kraje
roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu určené obce a
způsob zajištění náhradního varování
o plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce
o zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému umístěných
ve správním obvodu určené obce
o
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návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění
přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce
informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při
vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce
způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve
správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem
jejich provedení
způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu
přechodně změní pobyt
zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních
vnější havarijní plán
podmínky nouzového přežití obyvatelstva

