Krizový štáb, statut krizového štábu města Mšena
Krizový štáb byl zřízen rozhodnutím starosty města Mšena na základě ustanovení § 21 odst. 2
písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., kterým se provádí krizový
zákon.
Krizový štáb města Mšena je, v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon),
zřízen jako pracovní orgán starosty města pro řešení krizových situací.
Vedoucím krizového štábu je starosta, který jmenuje členy krizového štábu.
Krizový štáb projednává možnost řešení krizové situace a starostovi navrhuje opatření.
Krizový štáb svolává starosta, je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí,
týkajících se mimořádné události nebo krizové situace.
Svolání krizového štábu se provádí zejména v případě, kdy:
- je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu
krizového řízení, tj. pro území Mšena,
- jej starosta použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
- je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra nebo krizovým štábem ORP Mělník při ústřední koordinaci
záchranných a likvidačních prací,
- jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného
záchranného systému, nebo
- je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z předchozích
podmínek.
Krizový štáb plní zejména následující úkoly:
- analyzuje a hodnotí situaci na postiženém území a zpracovává návrhy na opatření,
- eviduje a sleduje účinnost nasazení sil a prostředků,
- organizuje ochranu obyvatelstva postiženého území,
- dokumentuje činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací,
- zpracovává informace pro sdělovací prostředky,
- udržuje spojení s krizovým štábem kraje, krizovými štáby sousedících obcí a případně ústředním
krizovým štábem.
Složení krizového štábu
vedoucí krizového štábu: Ing. Martin Mach, starosta
zástupce vedoucího krizového štábu: Jiří Guttenberg ml., místostarosta
tajemník krizového štábu: PaedDr. Zdeněk Koudelka, tajemník MěÚ Mšeno
členové krizového štábu:
Mgr. Hana Nečasová, členka rady města (zástupce škol. zařízení a TJ Sokol Mšeno, evakuace),
František Šulc, člen rady města (zástupce JSDH Mšeno),
Václav Háze, člen rady města (zástupce PČR)
+ určení pracovníci městského úřadu a zástupci složek integrovaného záchranného systému

a odborníci, vše s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.
Zabezpečení jednání krizového štábu
Krizový štáb využívá při své činnosti pracoviště krizového řízení - prostory stanovené vedoucím
krizového štábu místnosti vybavené nezbytnou výpočetní, komunikační a kancelářskou technikou:
místnost č. 1, kancelář starosty města, v případě nutnosti větší kapacity zasedací místnost MěÚ
Mšeno, nám. Míru 1, 27735 Mšeno.
Záložní pracoviště krizového štábu vzhledem k výhodné poloze Městského úřadu není určeno,
v případě potřeby bude zřízeno v jiné budově patřící Městu Mšeno.
Změny a doplňky Statutu krizového štábu schvaluje vedoucí krizového štábu.
Statut krizového štábu schválila Rada města Mšena dne 12.12.2018, č. u. 1/3/2018.
Statut krizového štábu nabývá účinnosti dnem 13.12.2018
Zveřejněno dne: 13.12.2018

