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Zastupitelstvo obce Bohy se na svém zasedání dne 30.12.2021 usnesením č. 57/2021 vydalo
na základě § 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, v úplném znění č. 67/2001 Sb. (dále jen „zákon o PO“), v návaznosti na
§ 16 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. a dále na základě § 15 a 16 zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, dále § 21-23 zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a § 49 zákona
č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), dokumentaci:

Zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu
ohrožení státu a válečného stavu
Článek 1 – Účel
Účelem tohoto dokumentu je stanovit rozsah úkolů a povinností obecního úřadu a osob
pověřených plněním uvedených úkolů v přípravě na období ohrožení a stanovení postupu
v případě ohrožení státu a válečného stavu.
Článek 2 – Úkoly stanovené platnými předpisy
1) Obecní úřad v přenesené působnosti na úseku požární ochrany:
• zajišťuje úkoly PO pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.
K zabezpečení těchto úkolů obecní úřad zpracovává seznamy osob určených do jednotky
sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) obce.
Pro tyto členy je obecní úřad oprávněn zajistit osvobození od služebních povinností na
základě § 34 zákona č. 218/1999 Sb., (branný zákon). Toto osvobození podléhá upřesňování
2x ročně pro případ nutných změň členů jednotky.
2) Seznam osob zařazených do JSDH, datum narození a jejich funkce
• Zdeněk Šubrt, nar. 2.6.1985 – velitel jednotky
• Lukáš Hirš, nar. 27.12.1997 – velitel družstva
• Pavel Soukup, nar. 16.1.1973 – strojník
• Daniel Hejsa Soukup, nar. 3.9.1967 – strojník
• Martin Soukup, nar. 26.3.1967 – hasič
• Martin Franěk, nar. 1.7.1988 – hasič
• Václav Franěk, nar. 30.10.1967 – hasič
• Lenka Havlíčková, nar. 6.10.1975 – hasič
• Václav Zárobský, nar. 17.12.1959 – hasič
3) Složení bezpečnostní rady obce a krizového štábu obecního úřadu:
Není ustanoveno, obec není určena příslušným orgánem ke zpracování krizového plánu podle
§ 24 zákona o krizovém řízení v platném znění. Úkoly vykonává Zastupitelstvo obce,
rozšířené o velitele jednotky SDH obce.
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Článek 3 – Připravenost obce na řešení mimořádných událostí
Oblast připravenosti obce na řešení mimořádných událostí je řešena zákonem
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném
znění.
Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními
vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují
provedení záchranných a likvidačních prací.
1) Obecní úřad zajišťuje připravenost obce na mimořádné události a podílí se na provádění
záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.
2) Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1)
• organizuje přípravu obce na mimořádné události,
• podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným
záchranným systémem,
• zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
• hospodaří s materiálem civilní ochrany,
• poskytuje krajskému úřadu podklady a informace potřebné ke zpracování
havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,
• podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel města.
3) K plnění úkolů uvedených v odstavci 2) je obecní úřad oprávněn zřizovat zařízení civilní
ochrany. Při zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel je obecní úřad
povinen postupovat podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu.
4) Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného
ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.
Za tímto účelem organizuje jejich školení.
5) Z hlediska ochrany obyvatel je obec považována za dotčený orgán ve stavebním a
územním řízení.
6) Starostka obce při provádění záchranných a likvidačních prací:
• zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,
• organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo s ředitelem krajského úřadu evakuaci
osob z ohroženého území obce,
• organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
• je oprávněna vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné
pomoci.
Článek 4 – Připravenost obce na řešení krizových situací
Oblast připravenosti města na řešení krizových situací je řešena zákonem č. 240/2000 Sb. o
krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění.
Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
nebo stav ohrožení státu.
1) Orgány obecního úřadu zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací.
2) Obecní úřad za účelem uvedeným v odstavci 1):
• organizuje přípravu obce na krizové situace,
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poskytuje krajskému úřadu podklady a informace potřebné ke zpracování
krizového plánu kraje,
• shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu
přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce a předává tyto
údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu
osob,
• podílí se na zajištění veřejného pořádku,
• plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich
řešení.
Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení,
s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí je obecní úřad povinen zajistit
provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat
nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce
obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména
prostřednictvím hromadných informačních prostředků. Stejný postup se použije při
vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.
Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obecním úřadem hradí
obec ze svého rozpočtu.
V době krizového stavu starostka:
• zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím
nebezpečím,
• nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohrožených území obce,
• organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
• je oprávněna požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci,
• plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje,
• zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření.
Pro řešení krizových situací může starostka zřídit krizový štáb obecního úřadu jako svůj
pracovní orgán.
Pokud starostka neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může
ředitel krajského úřadu převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce,
kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti ředitel krajského úřadu neprodleně
informuje příslušnou obec s rozšířenou působností a ministra vnitra, který může rozhodnutí
ředitele krajského úřadu zrušit.

Tento dokument nabývá účinnosti dnem schválení.
Bohy, 30. prosince 2021

…………………………………...
Lenka Havlíčková
starostka

…………………………………...
Vendula Soukupová
místostarostka

