
 

 

 

ORGANIZACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

U MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 

 

Podle zákona č. 240/2000 Sb., „o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)“ ve 

znění pozdějších předpisů se krizovým řízením rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového 

řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a dále plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením. 

 

 

 

 

 

 

 



Orgány krizového řízení městské části Praha 11 a jejich úkoly 

 

1. Starosta městské části Praha 11 

 

• zajišťuje připravenost správního obvodu městské části Praha 11 na řešení krizových 

situací; ostatní orgány městské části Praha 11 se na této připravenosti podílejí; 

• řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke 

zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve 

správním obvodu městské části Praha 11, orgány městských částí Praha – Šeberov, 

Praha – Újezd a Praha – Křeslice, právnickými osobami a fyzickými osobami ve 

správním obvodu městské části Praha 11.  

 

Za tímto účelem: 

� zřizuje a řídí bezpečnostní radu městské části Praha 11 pro území správního obvodu 

městské části Praha 11 jako svůj poradní orgán pro přípravu na krizové situace; 

� zřizuje a řídí krizový štáb městské části Praha 11 pro území správního obvodu městské 

části Praha 11, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu 

městských částí Praha – Šeberov, Praha – Újezd a Praha – Křeslice jako svůj pracovní 

orgán pro řešení krizových situací; 

� organizuje přípravu správního obvodu městské části Praha 11 na krizové situace a 

podílí se na jejich řešení; 

� schvaluje po projednání v bezpečnostní radě městské části Praha 11 krizový plán 

městské části Praha 11; 

� vyžaduje od Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy údaje za účelem 

přípravy na krizové situace; 

� zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách 

správního obvodu městské části Praha 11; správní úřady se sídlem na území správního 

obvodu městské části Praha 11 a právnické a podnikající osoby jsou povinny 

stanovená krizová opatření splnit; 

� plní úkoly stanovené primátorem hlavního města Prahy a orgány krizového řízení při 

přípravě na krizové situace a při jejich řešení; 

� odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek 

krizového řízení určených Ministerstvem vnitra. 



2. Úřad městské části Praha 11  

   

Za účelem zajištění připravenosti správního obvodu městské části Praha 11 na řešení 

krizových situací: 

� poskytuje součinnost Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy při 

zpracování krizového plánu hlavního města Prahy a při zpracování krizového plánu 

městské části Praha 11; 

� plní úkoly podle krizového plánu městské části Praha 11; 

� vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní vedené 

Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy; 

� vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí a 

předává údaje v ní vedené Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy; 

� vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence podle zvláštních předpisů 

odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace. 

 

Úřad městské části Praha 11 za účelem plnění výše uvedených úkolů zřizuje pracoviště 

krizového řízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezpečnostní rada městské části Praha 11, její úkoly a složení 

 

• bezpečnostní rada městské části Praha 11 je poradním orgánem starosty pro přípravu 

na krizové situace; 

 

• předsedou bezpečnostní rady městské části Praha 11 je starosta městské části Praha 11, 

který jmenuje členy bezpečnostní rady městské části Praha 11; 

 

• na jednání bezpečnostní rady městské části Praha 11 se projednává a posuzuje stav 

zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace ve správním obvodu městské části 

Praha 11. Na jednání bezpečnostní rady mohou být přizvány další osoby, pokud je 

jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové 

situace. 

 

Složení bezpe čnostní rady m ěstské části Praha 11: 

 

předseda bezpečnostní rady MČ Praha 11 starosta městské části Praha 11 

 

místopředseda bezpečnostní rady MČ Praha 11 zástupce starosty městské části Praha 11 

 

člen bezpečnostní rady MČ Praha 11 tajemník Úřadu městské části Praha 11 

 

člen bezpečnostní rady MČ Praha 11 zástupce Obvodního ředitelství PČR Praha IV 

 

člen bezpečnostní rady MČ Praha 11 ředitel Obvodního ředitelství MP Praha 11 

 

člen bezpečnostní rady MČ Praha 11 velitel HS č. 4 – Chodov (HZS hl. m. Prahy) 

 

člen bezpečnostní rady MČ Praha 11 velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů  

Praha 11 – Chodov 

 

tajemník bezpečnostní rady MČ Praha 11 vedoucí oddělení krizového řízení 

 

 
 
 

 



Krizový štáb městské části Praha 11, jeho úkoly a složení 

 

• krizový štáb městské části Praha 11 je pracovním orgánem starosty městské části 

Praha 11 pro řešení krizových situací; 

 

• předsedou krizového štábu je starosta, který jmenuje členy krizového štábu městské 

části Praha 11. 

 

Hlavní úkol krizového štábu: 

• projednává možnosti řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi, a to 

zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady a stálé pracovní skupiny 

krizového štábu; 

 

Na jednání krizového štábu se projednává zejména: 

• vývoj a dopady mimořádné události nebo krizové situace; 

• nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému (IZS); 

• realizace krizových opatření a opatření ochrany obyvatelstva; 

• možnost řešení mimořádné události nebo krizové situace a doporučená opatření; 

• způsob zabezpečení požadavků nezbytných pro řešení mimořádné události nebo 

krizové situace;  

• návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu; 

• návrh sdělení pro hromadné informační prostředky; 

• rozsah škod na veřejném majetku a finanční a ekonomické dopady; 

• žádost starosty o vyhlášení stavu nebezpečí včetně návrhu krizových opatření (pouze 

na zasedání krizového štábu HMP). 

 

Na zasedání krizového štábu se předsedovi krizového štábu doporučují ke schválení zejména: 

• návrhy nařízení MČ Praha 11, případně ve výjimečných případech i obecně závazných 

vyhlášek MČ Praha 11 v přenesené i samostatné působnosti MČ Praha 11 (při jejich 

vydávání se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ ve 

znění pozdějších předpisů).  

 

 



Složení krizového štábu m ěstské části Praha 11 

 

1. předseda Krizového štábu MČ Praha 11 Starosta MČ Praha 11 

2. místopředseda Krizového štábu MČ Praha 11 1. zástupce starosty MČ Praha 11  

3. tajemník Krizového štábu MČ Praha 11 vedoucí OKŘ MČ Praha 11 

4. 

členové Krizového štábu MČ Praha 11 o členové Bezpečnostní rady MČ Praha 11 

o vedoucí odborných skupin KŠ MČ P11 

o stálá pracovní skupina KŠ MČ Praha 11 

Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu tvoří: 

- sekretariát Krizového štábu MČ Praha 11 (oddělení krizového řízení MČ Praha 11, odborníci podle 
druhu řešené mimořádné události nebo krizové situace + vybraní zástupci složek Integrovaného 
záchranného systému včetně zástupců MČ Praha – Šeberov, Újezd a Křeslice).  

 


