Obec Vysoká u Příbramě
Působiště Antonína Dvořáka

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných
kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich
zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení,
nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro
zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.
Činnost obce v této oblasti je zaměřena především na plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti obce na úseku
krizového plánování, přípravy na činnost při krizových situacích a branné politiky státu. V praxi to znamená například
vytváření podmínek, příprava a zhodnocení podkladů pro činnost bezpečnostní rady, příprava činnosti krizového
štábu, celková koordinace při vytváření havarijní a krizové dokumentace (plánů) obce, spolupráce se základními i
ostatními složkami integrovaného záchranného systému včetně Armády České republiky, spolupráce na úseku
havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými osobami.
Základní pojmy – definice:




Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále
havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a
likvidačních prací.
Krizová situace, krizový stav - mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav
nebo stav ohrožení státu.
Integrovaný záchranný systém (IZS) - se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Téměř každý den můžeme sledovat v médiích různá neštěstí, při kterých umírají lidé. Již jsme si zvykli, že v životě
lidí mohou nastat neočekávané situace, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody.
Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a chránit tak svůj život, zdraví,
majetek a pomoci druhým. Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní a organizační opatření,
která přijímá každý vyspělý stát. Účinně mohou ke zmírnění těchto následků napomoci i samotní občané. Proto je
důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a
sousedům. Ničivé následky mohou být minimalizovány činnými opatřeními a připraveností záchranných složek i
občanů.
Složení krizové komise Obce Vysoká u Příbramě:
Zdeněk Strnad – předseda bezpečností rady obce , tel. 777 600 144
Ivoš Chleboun – zástupce předsedy bezpečností rady obce, tel. 602 156 356
Jaroslav Láska – člen bezpečností rady obce, tel. 775 541 952
Karel Tomášek - člen bezpečností rady obce, tel. 602 479 798
Ing. Jana Krejčová - člen bezpečností rady obce, tel. 604 193 873
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