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KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE Ž ĎÁR 

 
1. Krizový štáb obce Žďár (dále jen „krizový štáb“) se zřizuje rozhodnutím starosty(-tky) 

obce Žďár (dále jen „starosty“) a projednáním na zastupitelstvu obce Žďár dne 26. 6. 
2018, usnesení č. 7/2018 v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., a se směrnicí 
Ministerstva vnitra č. j.: MV-117572-2/PO-OKR-2011ze dne 24. 11. 2011, kterou se 
stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, ORP a 
obce. 

 
2. Starosta obce, která zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací a která je 

v čele krizového štábu, zřizuje krizový štáb jako svůj pracovní orgán, za účelem 
přípravy na krizové situace u obce a jejich řešení. 
 

3. Krizový štáb svolává starosta obce v případě, že: 
a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do 

působnosti orgánu krizového řízení obce, 
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového 
řízení nebo pro jeho část, 

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 
d) je k tomu vyzvána při koordinaci záchranných a likvidačních prací, 
e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek 

integrovaného záchranného systému, nebo 
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá 

z podmínek uvedených v písmenu a) až e). 
 

4. Členy krizového štábu jsou: 
 
Přijmení, 
jméno 

bydliště telefon e-mail funkce 

Süsser Jan Doubrava 
260 

602 136 
242 

starosta@obec-zdar.eu starosta obce 

Šnajdr Josef Doubrava 
135 

777 312 
060 

snajdr.josef@seznam.cz 1.místostarosta 
obce 

Dumek Jiří Žďár 143 603 454 
056 

dumek@coopmh.cz 2.místostarosta 
obce 

Tomka Jiří Doubrava 
48 

608 974 
637 

jtomka@seznam.cz člen zastupitelstva 
velitel JSDHO 

Lojda Josef Doubrava 
44 

736 753 
404 

lojda@zdloukovec.cz zastupitel obce 

Patočková 
Hana 

Břehy 7 776 555 
520 

ucetni@obec-zdar.eu hospodářka obce 

 
5. Do krizového štábu lze zařadit i další osoby, nezbytné pro přípravu krizové situace 

obce a jejich řešení. 
 
6. Podle místních podmínek a možností obce lze organizovat a členit krizový štáb na 

stálou skupinu nebo další pracovní skupiny. 
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7. Za organizační a administrativní zabezpečení krizového štábu odpovídá starostka 
obce. 
 

8. Obsah činnosti a použití krizového štábu je stanoven a řídí se zákonem č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a nařízením MV č. j.: 117572-
2/PO-OKR-2011 v rozsahu odpovídajícím místním podmínkám a možnostem obce. 
 

9. Členové krizového štábu jsou starostkou obce: 
a) min. 2x ročně prověřováni v dosažitelnosti (výzvou, telefonem, e-mailem apod), 
b) 1 x do roka svoláni (pokud nebylo organizováno cvičení nebo proveden ostrý 

zásah), 
c) Odborně školeni (poučeni) – zpravidla součásti po organizovaném svolání. 

Přičemž o provedené kontrole dosažitelnosti, svolání a poučení členů krizového 
štábu vede starostka obce průkazný záznam (uložený ve složce krizového řízení). 

 
10. Krizový štáb jako pracovní orgán starosty obce se řídí především následujícími 

zásadami a úkoly: 
a) v rámci připravenosti na řešení krizových situací přiměřeně vykonává činnosti 

bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, 
b) podílí se na zajišťování připravenosti obce na řešení krizových situací (ostatní 

orgány obce se na této připravenosti podílejí), 
c) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření na katastru 

obce, 
d) podílí se a plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány 

krizového řízení ORP Mnichovo Hradiště i při přípravě na krizové situace a při 
jejich řešení i úkoly a opatření uvedené v Krizovém plánu obce s rozšířenou 
působností, 

e) v době krizového stavu se přímo podílí na zabezpečení varování a informování 
osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění 
orgánů krizového řízení ORP Mnichovo Hradiště, organizaci evakuace osob 
z ohroženého území obce, organizaci činnosti obce v podmínkách nouzového 
přežití obyvatelstva a zajištění a organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení 
krizové situace obce, 

f) podílí se na zabezpečení připravenosti a využívání informačních a komunikačních 
prostředků a pomůcek krizového řízení, 

g) analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události u obce a dokumentuje 
postup řešení, 

h) podává starostovi obce návrh na způsob řešení, postup při ochraně obyvatelstva a 
na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového stavu, využívá přitom zejména Plán 
činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události, 

i) posuzuje přiměřenost krizových opatření přijatých v obcích v rámci vyhlášeného 
krizového stavu, navrhuje jejich pozastavení, změnu nebo zrušení, 

j) soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled k jejich 
nasazení a rozpracovává návrhy jejich využití, 

k) dokumentuje chronologicky veškerou činnost krizového štábu, vývoj situace, 
přijatá opatření a stav, nařízení starostky obce, starosty ORP Mnichovo Hradiště, 
velitele zásahu a dalších, hlášení a dalších obdržených a předaných zpráv, 



Obec Žďár 
Se sídlem Obecního úřadu Žďár, Břehy č.p. 20, PSČ 294 11 Loukov 

 
 

Telefon: 326789165 
E-mail : info@obec-zdar.eu, ouzdar@iol.cz 
www.obec-zdar.eu 

Fax: 
326789825 

Bankovní spojení: 
KB Mnichovo 
Hradiště 

Účet: 
3726-181/0100 

IČO: 
00238945 
 

3 / 3 
 

l) organizuje spojení s příslušnými krizovými štáby – ORP Mnichovo Hradiště, popř. 
krizovými štáby sousedících obcí a složkami IZS nasazenými na teritoriu obce, 

m) připravuje technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům u 
obce, vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci 
nebo mimořádné události., 

n) organizuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a 
povinnosti poskytovat věcné prostředky, 

o) organizuje ochranu obyvatelstva postiženého území, včetně zajištění zásobování a 
humanitární pomoci, 

p) navrhuje zmocněnce k plnění úkolů starostky v případech závažných nedostatků 
v krizovém řízení obce v době plnění krizového stavu. 

q) pro zajištění finančních výdajů a nákladů na opatření při krizových situacích nebo 
mimořádných událostí bude každoročně v rozpočtu obce Žďár na § 5212 (Ochrana 
obyvatelstva) vyčleněna částka 150.000,- Kč. Případné další potřebné finanční 
prostředky by byly v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu přesunuty 
z přebytku hospodaření minulých let. 

 
 
Projednáno a schváleno na veřejném jednání Zastupitelstva obce Žďár dne 26. 06. 2018. 
 
Nabývá účinnosti dnem: 27. 06. 2018. 
 
 
 
Jan Süsser, starosta obce                                         ………………………………       

    podpis 
 
 
 
 
 
 
Níže uvedení členové krizového štábu obce Žďár berou tímto své jmenování a poučení na 
vědomí a stvrzují svým podpisem 
 
 
Členové krizového štábu obce Žďár 
 

příjmení, jméno podpis 
Süsser Jan  
Šnajd Josef  
Dumek Jiří  
Tomka Jiří  
Lojda Josef  
Patočková Hana  
 
 


