Krizové řízení a ochrana obyvatelstva
Krizové řízení a ochrana obyvatelstva zajišťuje připravenost města na řešení krizových situací
ohrožujících životy, zdraví obyvatel, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí ve
městě. Zabezpečuje organizačně technické práce související s plněním úkolů a činností
Bezpečnostní rady města Rýmařova a Krizového štábu, což jsou zvláštní orgány města a
pracovní orgány starosty pro řešení krizových situací. Organizují a zajišťují evakuaci osob a
zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb za krizových stavů, koordinují organizaci
přípravy obyvatelstva k obraně státu.
Krizová situace – je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav
nebo stav ohrožení státu. Jedná se o situaci ohrožující životy, zdraví, majetek, životní
prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.
Hovoříme-li o „krizových situacích“ tak z hlediska legislativy se jedná o stav, kdy jsou v
praktické činnosti orgány krizového řízení a realizují opatření k eliminaci této situace. Pro
potřeby krizových situací jsou legislativně upraveny tzv. krizové stavy, vyhlašované buď
orgány KŘ, nebo jejich představiteli.
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Při vyhlášení jakéhokoli typu krizového stavu mohou být po dobu jeho trvání omezena
některá občanská a lidská práva (svoboda pohybu, shromažďování apod.), urychlen
legislativní proces aj., aby byl usnadněn zasahujícím jednotkám IZS a řídícím orgánům proces
eliminace krizové situace a zabezpečeny životy a zdraví obyvatelstva, jakož i majetek a
ostatní hodnoty.
Orgány krizového řízení nám specifikuje hlava II zákona č. 240/2000 Sb.. Všeobecně se jedná
především o orgány veřejné správy, vládou počínaje a orgány obce konče.

Bezpečnostní rada města Rýmařov




předseda: Ing. Petr Klouda – starosta města
tajemník: Zdeněk Kudlák – vedoucí odboru vnitřních věcí
členové:
o Ing. Jaroslav Kala – místostarosta města Rýmařov
o Ing. Jiří Furik – tajemník MěÚ Rýmařov
o Npor. Milan Ondrašík – velitel obvodního oddělení Policie Rýmařov
o Plk. Ing. Jiří Patrovský – ředitel územního odboru HZS Bruntál
o Vítězslav Skoupil – velitel JSDH Rýmařov
o Lumír Sedláček – vrchní strážník Městské policie Rýmařov

