
USNESENÍ 

ze dne 22.11.2022 
 

B e z p e č n o s t n í   r a d a   J i h o č e s k é h o   k r a j e 
 

poř. č. 2/2022 

 

 

Nelegální migrace, opatření související s konfliktem na Ukrajině  

Usnesení č. 1/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 

1. projednala aktuální situaci migrační vlny a možnosti přemístění Zázemí JčK pro vyřizování žádostí 
         o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování  

         a umístění dočasného nouzového přístřeší pro čekající uprchlíky na udělení dočasné ochrany;  
2.      doporučuje  

umístit Zázemí JčK do areálu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Pražská 1256/21, 

České Budějovice, jako rozšířené pracoviště MV – odboru azylové a migrační politiky v Českých 
Budějovicích. Současně jako záložní Zázemí JčK zajistit prostory na Výstavišti České Budějovice, 

a.s. – pavilón R3. 
 

Aktuální situace Covid-19 v Jihočeském kraji  

Usnesení č. 2/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 

bere na vědomí 
informaci o aktuální situaci epidemie COVID-19 a dalších infekčních onemocnění v Jihočeském kraji. 

 

Vyhodnocení nákazové situace v oblasti zvířat v r. 2022  

Usnesení č. 3/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí 

informaci o nákazové situace v oblasti zvířat v r. 2022 v Jihočeském kraji. 

 
Návrh aktualizace Plánu pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami Zdravotnické 

záchranné služby Jihočeského kraje  

Usnesení č. 4/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
projednala 

návrh aktualizace Plánu pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami Zdravotnické 

záchranné služby Jihočeského kraje. 
 

Informace o začlenění Krajského sdružení obecních policií 

Usnesení č. 5/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 

projednala  
zapojení Svazu obecních a městských policií ČR na území Jihočeského kraje do řešení krizových situací 

na území kraje.  
 

Připravenost Armády ČR k plnění úkolů při mimořádných a krizových situacích v Jihočeském kraji  

Usnesení č. 6/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí 

informaci o připravenosti Armády ČR k plnění úkolů při mimořádných a krizových situacích v Jihočeském 
kraji. 

 
Příprava obyvatelstva k obraně státu  

Usnesení č. 7/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí 

informaci o přípravě obyvatelstva k obraně státu. 
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Finanční zabezpečení složek IZS  

Usnesení č. 8/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 

bere na vědomí 
informaci o finančním zabezpečení složek IZS. 

 
Realizace obměny tablet jodové profylaxe  

Usnesení č. 9/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí 

informaci o realizaci obměny tablet jodové profylaxe v zóně havarijního plánování JE Temelín. 
 

Vyhodnocení kontrolní činnosti dle zákona č. 240/2000 Sb. za r. 2022 a Plán kontrol dle zákona  
č. 240/2000 Sb. na r. 2023  

Usnesení č. 10/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí 

informaci o provedených kontrolách podle zákona č. 240/2000 Sb. v roce 2022 a Plán kontrol podle 
zákona č. 240/2000 Sb. na rok 2023 na území Jihočeského kraje. 
 

Vyhodnocení kontrolní činnosti dle zákona č. 241/2000 Sb., č. 189/1999 Sb., č. 222/1999 Sb., č. 
312/2002 Sb. a č. 239/2000 Sb. za r. 2022 a Plán kontrol na r. 2023  

Usnesení č. 11/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

informaci o výsledku provedených kontrol v oblasti krizového řízení (zákon č. 241/2000 Sb., č. 189/1999 
Sb., č.  222/1999 Sb., č. 585/2004 Sb., č. 312/2002 Sb., č. 239/2000 Sb. v roce 2022 a Plán kontrol na 

rok 2023. 
 

Vyhodnocení kontrol v oblasti prevence závažných havárií v r. 2021-2022  

Usnesení č. 12/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 

bere na vědomí 
informaci o vyhodnocení kontrol v oblasti prevence závažných havárií v letech 2021-2022. 
 

Plán činnosti BRJK na r. 2023  

Usnesení č. 13/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
schvaluje 

Pracovní plán Bezpečnostní rady Jihočeského kraje na rok 2023. 
 

Plán cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení v Jihočeském kraji v r. 2023  

Usnesení č. 14/2/2022 
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 

schvaluje 
Plán cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení v JčK v r. 2023. 

 
 

 

MUDr. Martin Kuba v.r.      Ing. Marta Spálenková v.r. 
hejtman a předseda BRJK     tajemnice BRJK 


