
USNESENÍ 
ze dne 21.01.2020 

 

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. 1/2020 

 
Vyhodnocení cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení v Jihočeském kraji v roce 2019 
Usnesení č. 1/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí   

vyhodnocení cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení v Jihočeském kraji v roce 2019.   
    

Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2019   
Usnesení č. 2/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 

I.   projednala 

     Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2019 v podmínkách Jihočeského kraje; 
II. doporučuje hejtmance Jihočeského kraje   

     uložit  
a) řediteli KÚ Jihočeského kraje zajistit plnění úkolů z vyhodnocení cvičení ZÓNA 2019  

pro  připravenost Jihočeského kraje na radiační havárii dle stanovených termínů;  
b) řediteli Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje zajistit plnění úkolů 

z vyhodnocení cvičení ZÓNA 2019 pro připravenost Jihočeského kraje na radiační havárii 

dle stanovených termínů;  
c) tajemnici Bezpečnostní rady Jihočeského kraje předložit informaci do Bezpečnostní rady 

kraje o stavu plnění úkolů pro připravenost Jihočeského kraje na radiační havárii.  
T: do 12/2020. 

      

Vyhodnocení mimořádné události v obci Lenora                                                                                                                                            
Usnesení č. 3/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí     
informaci o vyhodnocení mimořádné události v obci Lenora.               

 
Vyhodnocení kontrolní činnosti dle zákona č. 240/2000 Sb. za rok 2019 a Plán kontrol dle zákona  

č. 240/2000 Sb. na rok 2020  
Usnesení č. 4/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí     
informaci o provedených kontrolách podle zákona č. 240/2000 Sb. za rok 2019 a Plán kontrol dle zákona 

č. 240/2000 Sb. na rok 2020 na území Jihočeského kraje. 

        
Vyhodnocení kontrolní činnosti dle zákona č. 241/2000 Sb., č. 222/1999 Sb., č. 312/2002 Sb.  

a č. 239/2000 Sb. za rok 2019 a Plán kontrol na rok 2020  
Usnesení č. 5/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí                   
informaci o výsledku provedených kontrol v oblasti krizového řízení (zákon č. 241/2000 Sb.,  

č.  222/1999 Sb., č. 585/2004 Sb., č. 312/2002 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb., č. 320/2001 Sb.) 

v roce 2019 a Plán kontrol na rok 2020. 
 

Činnosti Policie ČR v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti za rok 2019  
Usnesení č. 6/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
informaci o činnosti Policie ČR v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v roce 2019.    
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Vyhodnocení školení starostů v oblasti krizového řízení v roce 2019  
Usnesení č. 7/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí    
informaci o vyhodnocení školení starostů v oblasti krizového řízení v roce 2019.                

 
Koncepce požární ochrany v Jihočeském kraji  
Usnesení č. 8/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí   

informaci o zpracování Koncepce požární ochrany v Jihočeském kraji.   

               
Plošné pokrytí jednotkami požární ochrany v Jihočeském kraji  
Usnesení č. 9/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
I.    projednala a posoudila  

návrh Nařízení Jihočeského kraje, kterým stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území 
Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany. 

 II.  doporučuje hejtmance Jihočeského kraje 
předložit návrh Nařízení Jihočeského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného 

pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany do Rady Jihočeského kraje. 

 
Informace o průběžné aktualizace Havarijního plánu Jihočeského kraje  
Usnesení č. 10/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí       

informaci o průběžné aktualizaci Havarijního plánu Jihočeského kraje.      
 

Informace o plnění „Dohody o strategické součinnosti“ uzavřené mezi ČEZ, a.s., MV-GŘ HZS ČR, HZS 

JmK, HZS Kraje Vy a HZS JčK v roce 2019  
Usnesení č. 11/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí       
informaci o plnění „Dohody o strategické součinnosti“ uzavřené mezi ČEZ, a.s., MV-GŘ HZS ČR, HZS 

JmK, HZS Kraje Vy a HZS JčK v roce 2019. 
             

Aktualizace Plánu nezbytných dodávek Jihočeského kraje v roce 2019 (část B-2 Krizového plánu 
Jihočeského kraje) a zajištěnost nezbytných dodávek  
Usnesení č. 12/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
projednala 

aktualizaci Plánu nezbytných dodávek Jihočeského kraje a zajištěnost požadovaných potřeb, stav 

naplňování IS Argis a dodavatele nezbytných dodávek. 
 

Dílčí plán obrany JčK  
Usnesení č. 13/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
I.   projednala  

  Dílčí plán obrany Jihočeského kraje; 

II.   doporučuje hejtmance Jihočeského kraje 

  schválit Dílčí plán obrany Jihočeského kraje. 
 

Plány ochrany území pod vodními díly Mrhal a Landštejn  
Usnesení č. 14/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
I. projednala  

Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní – rybník Mrhal a Plán ochrany území 

pod vodním dílem před zvláštní povodní – Staré Město pod Landštejnem – suchá nádrž; 
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II. ukládá tajemnici Bezpečnostní rady Jihočeského kraje 
a) zajistit před schválením Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní – rybník 

Mrhal projednání v Bezpečnostní radě ORP České Budějovice; 
b) zajistit před schválením Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní – Staré 

Město pod Landštejnem – suchá nádrž projednání v Bezpečnostní radě ORP Jindřichův Hradec; 

III. doporučuje hejtmance Jihočeského kraje 
a)   schválit Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní - rybník Mrhal; 

b)   schválit Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní - Staré Město  
      pod Landštejnem – suchá nádrž. 

 
Aktualizace Směrnice Jihočeského kraje pro postup při vzniku mimořádné události podléhající 

mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci  

ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb a ostatních prostorech  
Usnesení č. 15/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí     

provedení aktualizace Směrnice Jihočeského kraje pro postup při vzniku mimořádné události 

podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce 
nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb a ostatních 

prostorech – verze 2019; 

II.  doporučuje hejtmance Jihočeského kraje  
uložit rozpracování Směrnice Jihočeského kraje pro postup při vzniku mimořádné události 

podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce 
nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb a ostatních 

prostorech – verze 2019  
a) řediteli Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje do interní dokumentace Hasičského 

záchranného sboru Jihočeského kraje a do navazujících částí Havarijního a Krizového plánu 

Jihočeského kraje; 
b) řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje do interní dokumentace; 

c) řediteli Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje do interní dokumentace;  
d) ředitelce Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje do interní dokumentace a současně 

oslovit k rozpracování Směrnice Jihočeského kraje další subjekty uvedené v příloze A) Přehled 

subjektů zajišťujících řešení mimořádné události podléhající MZP (2005) v souvislosti  
s výskytem vysoce nebezpečné nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních 

služeb, nebo ostatních prostorech v Jihočeském kraji - verze 2019.  
 

Příprava opatření na hraničním přechodu Dvořiště k řešení mimořádných událostí a krizových situací 

spojených s ochranou státních hranic  
Usnesení č. 16/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
I. projednala 

informaci o přípravě opatření na hraničním přechodu Dvořiště k řešení mimořádných událostí  

a krizových situací spojených s ochranou státních hranic; 
II. doporučuje hejtmance  Jihočeského kraje  

projednat možnost vybudování zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti připravovaného 
(navrhovaného) „technického sjezdu“ z rychlostní komunikace R3 na hraničním přechodu Dolní 

Dvořiště z důvodu zajištění plnění úkolů uvedených v příloze na Radě Jihočeského kraje. 

  
Činnosti Hasičského záchranné sboru Jihočeského kraje v oblasti havarijní a krizové připravenosti 

Jihočeského kraje plánované na rok 2020 
Usnesení č. 17/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí   
informaci o zaměření činnosti Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v oblasti havarijní  

a krizové připravenosti Jihočeského kraje na rok 2020. 
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Připravenost Armády ČR k plnění úkolů při mimořádných a krizových situacích v JčK 
Usnesení č. 18/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 

bere na vědomí   

Informaci o připravenosti Armády ČR k plnění úkolů při mimořádných událostech a krizových situacích 
v Jihočeském kraji doplněnou o aktuální informaci o výstavbě Armády ČR.  

 
Vyhodnocení nákazové situace v oblasti zdraví zvířat v roce 2019 
Usnesení č. 19/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
bere na vědomí   

vyhodnocení nákazové situace v oblasti zdraví zvířat v roce 2019.                 

 
Plán činnosti Bezpečnostní rady Jihočeského kraje na rok 2020  
Usnesení č. 20/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 
schvaluje 

Pracovní plán Bezpečnostní rady Jihočeského kraje na rok 2020. 
 

Plán cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení v Jihočeském kraji v roce 2020  
Usnesení č. 21/1/2020 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje 

schvaluje 
Plán cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení v Jihočeském kraji v roce 2020. 

     

Různé:  
Bez návrhu usnesení 

Informace ke zvýšení ochrany měkkých cílů – nemocnice Jihočeského kraje 
Aktuální informaci o hydrologické situaci v povodí a o zásobách vody ve sněhu  

 
 

 

Mgr. Ivana Stráská v. r.                                                                  Ing. Marta Spálenková v. r.  
hejtmanka a předsedkyně BRJK         tajemnice BRJK 
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 JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  
Mgr. Ivana Stráská 
hejtmanka kraje 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

 

Příloha č. 1 k Usnesení BRJK č. 1/2020 ze dne 21. 1. 2020 

 

Na základě doporučení Bezpečnostní rady Jihočeského kraje usnesení č. 2/1/2020 

k bodu: 

Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2019   

u k l á d á m   

d) řediteli KÚ Jihočeského kraje zajistit plnění úkolů z vyhodnocení cvičení ZÓNA 2019 k zajištění 

připravenosti Jihočeského kraje na radiační havárii dle stanovených termínů;  

e) řediteli Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje zajistit plnění úkolů z vyhodnocení 

cvičení ZÓNA 2019 k zajištění připravenosti Jihočeského kraje na radiační havárii dle 

stanovených termínů;  

f) tajemnici Bezpečnostní rady Jihočeského kraje předložit informaci do Bezpečnostní rady kraje 

o stavu plnění úkolů k zajištění připravenosti Jihočeského kraje na radiační havárii.  

T: do 12/2020. 

 

Na základě doporučení Bezpečnostní rady Jihočeského kraje usnesení č. 15/1/2020 
k bodu: 

Aktualizace Směrnice Jihočeského kraje pro postup při vzniku mimořádné události 
podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem 

vysoce nakažlivé nemoci  

ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb a ostatních prostorech  

u k l á d á m   

rozpracování Směrnice Jihočeského kraje pro postup při vzniku mimořádné události podléhající 
Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci  

ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb a ostatních prostorech – verze 2019  

e) řediteli Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje do interní dokumentace Hasičského 

záchranného sboru Jihočeského kraje a do navazujících částí Havarijního a Krizového plánu 

Jihočeského kraje; 
 

f) řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje do interní dokumentace; 
 

g) řediteli Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje do interní dokumentace;  
 

h) ředitelce Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje do interní dokumentace a současně 

oslovit k rozpracování Směrnice Jihočeského kraje další subjekty uvedené v příloze A) Přehled 
subjektů zajišťujících řešení mimořádné události podléhající MZP (2005) v souvislosti  

s výskytem vysoce nebezpečné nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních 
služeb, nebo ostatních prostorech v Jihočeském kraji - verze 2019.  

 

Mgr. Ivana Stráská v. r.                                      
hejtmanka a předsedkyně BRJK                          

 


