
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 obce 

s rozšířenou působností Rýmařov a Krizového štábu obce s rozšířenou působností Rýmařov, 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 řešení krizových situací jsou legislativně upraveny tzv. krizové stavy, vyhlašované buď 

orgány krizového řízení, nebo jejich představiteli. 

Druhy krizových stavů 

Druh Vyhlašuje Pro území Doba trvání 
VÁLEČNÝ STAV Parlament Celý stát Není omezeno 

STAV OHROŽENÍ STÁTU Parlament Celý stát,  
omezeně území státu 

Není omezeno 

NOUZOVÝ STAV Vláda (předseda vlády) Celý stát,  
omezeně území státu 

Nejdéle 30 dnů 

STAV NEBEZPEČÍ Hejtman kraje, 
primátor hl.m.Prahy 

Celý kraj, část kraje Nejdéle 30 dnů (prodloužení 
se souhlasem vlády) 

 

Při vyhlášení jakéhokoliv 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 hlavy II. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon). Všeobecně se jedná především o orgány veřejné správy, vládou 

počínaje a orgány obce konče. 

 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Rýmařov 

• Ing. Luděk Šimko – starosta města 

• Ing. Lenka Vavřičková – místostarostka města 

• Mgr. Monika Krykorková – tajemnice MěÚ 

• npor. Bc. Ing. Petr Kurfürst – vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Rýmařov 

• plk. Ing. Jiří Patrovský – ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Bruntál 

• Lumír Sedláček – vrchní strážník Městské policie Rýmařov 

• Vítězslav Skoupil – velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov 

• Zdeněk Kudlák – tajemník bezpečnostní rady 


