
 

Krizový štáb (KŠ) obce Lesonice 
a jeho úkoly 

 
Krizový štáb určené obce je pracovním orgánem starosty. Starosta jej zřizuje k řešení krizových 

situací.   

Krizový štáb určené obce svolává starosta v případě, že 

 je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu 

krizového řízení, 

 je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro 

jeho část, 

 jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

 je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

nebo 

 jde o úkol prováděný při cvičení. 

Krizový   štáb  určené   obce  je  svoláván operativně, zejména k  projednání zásadních 

záležitostí týkajících se řešení  krizové situace a přijetí  krizových opatření spojených s 

nezbytným omezením základních práv a svobod. 

 Složení krizového štábu 

Členy krizového štábu obce  jsou 

1. členové příslušné bezpečnostní rady, 

2. členové stálé pracovní skupiny krizového štábu. 

 

 Seznam členů KŠ: 

Pavel Herman, starosta 

Marek Štros Bc., místostarosta 

Ing. Michal Veleba, člen zastupitelstva 

David Pejsar, člen zastupitelstva 

Josef Kocáb, člen zastupitelstva 

František Vávra, starosta SDH 

Ing. Jindřich Vaníček, velitel SDH 

Veronika Fojtíková 

 



Prováděním úkolů pracovního charakteru podle zvláštního právního předpisu se nepřetržitě 

zabývá stálá pracovní skupina krizového štábu. Základním úkolem stálé pracovní skupiny je 

poskytovat nepřetržitý informační servis vedoucímu krizového štábu a jeho členům. 

 

Úkoly skupiny 

V čele stálé pracovní skupiny  jsou členové krizového štábu, kteří jsou vedoucími těchto skupin 

podle zvláštního právního předpisu. Vedoucí stálé pracovní skupiny je současně vedoucím sek-

retariátu krizového štábu, pokud byl sekretariát zřízen. 

 

Stálá pracovní skupina krizového štábu, která při  řešení krizové situace nebo  při koordinaci 

záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě, vykonává tyto úkoly: 

 

 analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup řešení, 

 podává vedoucímu krizového štábu návrh na způsob řešení, postup    při ochraně  obyvatelstva a 

na  vyhlášení, změnu nebo  odvolání    krizového stavu; využívá při tom zejména havarijní plán, vnější   

havarijní plány a krizový plán, 

 soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled jejich nasazení a 

rozpracovává návrhy jejich využití, 

 organizuje spojení s krizovými štáby určených obcí, krajů a krizovým štábem Ministerstva vnitra, 

 zabezpečuje informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení krizové situace nebo 

mimořádné události, 

 připravuje technickou a informační  podporu nasazeným silám a prostředkům, vede evidenci 

finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo mimořádné události, 

 organizuje ochranu obyvatel postiženého území včetně zajištění  zásobování a humanitární 

pomoci, a 

 zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytovat 

věcné prostředky. 

 podílí se na zajištění veřejného pořádku 

 

 

 

V Lesonicích dne 18.8.2015 

 

 

http://krizport.firebrno.cz/ 

http://www.lesonice.cz/czech-point 

 

http://krizport.firebrno.cz/
http://www.lesonice.cz/czech-point

