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Město Židlochovice 
Č.j.:  STAR/11781/2009 

Dne:  1.9.2009 

 
STATUT 

krizového štábu města Židlochovice 
                                                                
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 
1. Krizový štáb města Židlochovice (dále jen "krizový štáb") byl zřízen Rozhodnutím starostky města  

dne 1.7.2003  v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Krizový štáb (KŠ) je pracovním orgánem starosty města Židlochovice (dále jen vedoucí krizového 

štábu), který jej svolává a používá výhradně: 

a) při řešení krizové situace a ke zmírnění jejich následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového 

řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a 

za válečného stavu, 

b) při koordinaci záchranných a likvidačních prací starostou v souvislosti s řešením mimořádné 

události, 

c) při cvičeních organizovaných k ověření činnosti podle písm. a) nebo b). 

 

3. Zasedání krizového štábu se účastní členové bezpečnostní rady (BR) a vedoucím krizového štábu 

určení  členové stálé pracovní skupiny krizového štábu a řídí se stanoveným jednacím řádem. Vedoucí 

krizového štábu je oprávněn přizvat na zasedání i další osoby, zejména odborníky, kteří nejsou členy 

krizového štábu. 

 

4. Informace z jednání krizového štábu se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu 

schváleném vedoucím krizového štábu. 

 

 
Článek 2 

Organizace krizového štábu 
 

1. Členy „Krizového štábu“ jsou: 

a) členové „Bezpečnostní rady města Židlochovice“, 

b) členové „Stálé pracovní skupiny vedoucího krizového štábu“, 

c) tajemník povodňové komise ORP Židlochovice, 

d) zástupci složek IZS Jihomoravského kraje, 

e) členové odborných skupin krizového štábu. 

f) externí oborníci krizového štábu. 

 

2. Členy „Stálé pracovní skupiny vedoucího krizového štábu“ jsou: 

a) tajemník krizového štábu,  

b) vedoucí stálé pracovní skupiny, 

c) vedoucí odborných skupin dle situace,  

d) další členové a odborníci, případně zástupci složek IZS dle situace. 
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3. Tajemníkem krizového štábu je tajemník bezpečnostní rady. 

 

4. Členy „Odborných skupin krizového štábu“ jsou: 

a) tajemník MěÚ Židlochovice, který tuto skupinu řídí, 

b) zaměstnanci MěÚ Židlochovice, 

c) další členové dle potřeby. 

 

5. Organizační struktura krizového štábu a jmenné seznamy jsou neveřejnými přílohami. 

 

 
Článek 3 

Stálá pracovní skupina krizového štábu 

 
1. Základním úkolem stálé pracovní skupiny krizového štábu je poskytovat nepřetržitý informační servis 

vedoucímu krizového štábu a připravovat návrhy a podklady pro jeho nařízení nebo rozhodnutí. 

 

2. Stálá pracovní skupina krizového štábu může při řešení krizové situace nebo koordinaci záchranných 

a likvidačních prací pracovat podle rozhodnutí tajemníka krizového štábu ve vymezeném čase nebo 

nepřetržitě v úplném nebo určeném složení v závislosti na charakteru situace nebo prací. 

 

3. V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stává se povodňová 

komise SO ORP součástí krizového štábu. 

 
 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 
 
Jednání krizového štábu je neveřejné a řídí se jednacím řádem krizového štábu. 

 

Tento statut nabývá účinnosti dnem 1.9.2009 

 

 

 

 

 

Vlastimil Helma 

Starosta města Židlochovice 

 


