
ZÁCHRANNÝ SBOR 
ÚSTECKÉHO KRAJE 
územní odbor Žatec 

nám. 347 
438 01 Žatec 

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE 
HSUL-915-2/ŽA-2017 kpt.Bc.Radka Bruncliková 

tel. 950 411 159 
radka.brunclikova@ulk.izscr.cz 

PROTOKOL O KONTROLE OBCE 

HZSUX005N8Y9 

21.03.2017 

provedené záchranným sborem Ústeckého kraje, územním odborem Žatec v mezích 
jeho na § 33 odst. 1 a 2 zákona 240/2000 Sb„ o krizovém a o 

(krizový zákon), ve (dále jen „krizový 
zákon"), a v souladu se zákonem 255/2012 Sb„ o kontrole (kontrolní v platném 

kontroly: 

Dodržování krizového zákona a vydaných k jeho provedení, zejména 
obce na krizových situací. 

ke kontrole obdrželi: Zuzana Kubištíková, starostka obce Úherce 

Kontrolovaná osoba: Obec Úherce 

Povinná osoba: Zuzana Kubištíková, starostka obce Úherce 

Doba provedení kontroly: 20.03.2017 od 09:00 hodin do 10:00 hodin 

Kontrolované období: rok 2016 do 20.03.2017 

Datum provedení minulé kontroly: první kontrola obce 

Kontrola zahájena: oznámení o zahájení kontroly j. HSUL-915-1/žA-2017 ze dne 
01.02.2017 kontrolované dne 06.02.2017 

LJstí nad 
li /071 o 

70886300 
auyaa!3n 

. 950 430 011 
950 430 001 
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HSUL-915-2/ŽA-2017 

Kontrolní 

1. Starosta obce 

Ano Ne Jiné 

1.1 Má krizový štáb? 

- § 21 odst. 2 písm. a) krizového zákona 
- krizový štáb jako pracovní orgán starosty obce za na 

krizové situace a jejich 

Kontrolou 
(tato obsahuje další informace kontrole) 

1.2 Je složení krizového štábu odpovídající? 

- § 13 vlády 46212000 Sb., ve 
ve na § 14 odst. 2 vlády 46212000 Sb., ve 

Na tuto otázku se odpovídá pouze v „ano" v otázce 1.1. 

Kontrolou 

1.3 Bylo provedeno nebo školení krizového štábu? 

11 MV MV-117572-2/PO-OKR-2011 ve na 
12 odst. 3 MV MV-117572-2/PO-OKR-2011 

- zkontrolovat plány nebo dokumentaci o provedených 
školeních 

Na tuto otázku se odpovídá pouze v „ano" v otázce 1.1. 

Kontrolou . 

1.4 Je vybavení místnosti pro krizový štáb odpovídající a jsou 
k dispozici 

- 6 MV MV-117572-2/PO-OKR-2011 ve na 
12 odst. 3 MV MV-117572-2/PO-OKR-2011 

- technické, a administrativní 
zázemí 

Na tuto otázku se odpovídá pouze v „ano" v otázce 1.1. 
Kontrolou 

úst i Labem 
(1. 76548881/0710 

70886300 
auyaaGn 

Tel. 950 430 011 
Fax 430 001 

spisovna@u!k.izscr 
www.hzsoul.cz 
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HSUL-915-2/ŽA-2017 

Ano Ne Jiné 

1.5 Má systém, a X 

k krizové situace? 

- § 21 odst. 2 písm. d) krizového zákona 
- existence databáze s informacemi o obci, které lze využít 

krizové situace, telefonní seznam atd. 

Kontrolou 
Informace o obci jsou uvedeny na internetových stránkách obce. Obec má zpracovanou 
Krizovou kartu, která nám byla 

1.6 Má možnost varovat a informovat osoby nacházející se na území X 

obce? 

- § 21 odst. 3 písm. a) krizového zákona 

- varování a jeho 

Kontrolou 
Varování a informování v obci je místním rozhlasem, který není napojen na KOPIS 
HZS. 

1.7 Má zvolen prostor k evakuaci? X 

- § 21 odst. 3 písm. b) krizového zákona 
- vybavení, organizace evakuace 

Kontrolou 
Prostor pro a samotnou evakuace je vytipován v prostorách obecního 

Organizace a evakuace bude pracovníky 

1.8 Má k nouzového X 

obyvatelstva? 

- § 21 odst. 3 písm. c) krizového zákona 
- vybavení 

Kontrolou 
Obec má k nouzového obyvatelstva. Nouzové dodávky 

jsou vlastní elektrocentrálami, dodávky vody - vlastní studny, balená voda, 
nebo cisternami 

li. 7554888110710 
430 011 

950 430 001 
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2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

HSUL-915-2/ŽA-2017 

Obecní 

Ano Ne Jiné 

Poskytuje obecnímu obce s podklady X 

a informace ke zpracování krizového plánu obce 
s 

- § 21a odst. 1 písm. b) krizového zákona 

Kontrolou 
Informace a podklady ke zpracování KP ORP jsou poskytovány na vyžádání ORP Louny 

Je na evidenci o X 

- § 21 a odst. 1 písm. c) a d) krizového zákona 
- distribuce obecnímu obce s 

v jehož správním obvodu se nachází 

Kontrolou 
Je na evidenci o distribuce na ORP 
Louny by byla elektronicky. 

Podílí se na X 

- § 21a odst. 1 písm. e) krizového zákona 
- jakým 

Kontrolou 
je komisí ORP Louny 

Je na stanovených krizovým plánem obce X 

s 

- § 21a odst. 1 písm. f) krizového zákona 
- úkolu z krizového plánu obce s 

Kontrolou 

Obecní je na stanovených KP ORP Louny 

Seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného X 

ohrožení a krizovými 

- § 21 a odst. 2 krizového zákona 
- seznámení, organizování školení atd. 

Kontrolou 
Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení a 
krizovými je informací na desce 
obce. 

950 011 
950 430 001 
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HSUL-915-2/ŽA-2017 

Ano Ne Jiné 

2.6 Má ve svém objem na X 

a krizových situací? 

- § 25 písm. a) krizového zákona 
- jak na tak na 

objem, postup okamžitého v 
krizové situace 

Kontrolou 
V obce jsou v rámci na a 

krizových situací - 20 000 

2.7 Využívá geografické podklady? X 

- § 26a krizového zákona 
- využití geografických v digitální nebo papírové má 

mapu správního území 

Kontrolou 
Obec využívá geografických v papírové 

3. (Tato slouží pro dalších kontrolních pokud výše uvedený 

3.1 
Kontrolou 

3.2 
Kontrolou 

3.3 
Kontrolou 

textové z provedené kontroly. 

Ústí nad 
76548881/0710 

70886300 
auyaa6n 

Tel. 950 430 011 
Fax 950 430 001 

Ano Ne 

spisovna@ulk.izscr.cz 
www.hzsoul.cz 

Jiné 
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záchranný sbor ústeckého kraje, Chyba! Nenalezen zdroj Žatec 
nám. 347 

438 01 Žatec 

4. z provedené kontroly 

4.1 Byly poskytnuty podklady ke kontrole? 

- uvést seznam které byly poskytnuty 

Byla zpracovaná Krizová karta obce. 

HSUL-915-2/ŽA-2017 

Ano Ne Jiné 

4.2 Je požadováno, aby kontrolovaná osoba podala písemnou zprávu 
o 

- § 1 O odst. 2 kontrolního 
- stanovit 

Nebyly shledány žádné nedostatky. 

4.3 Byla kontrolovaná osoba s protokolem seznámena? 

- uvést jméno, titul apod. funkce a data seznámení 

Protokol bude podpisy a zaslán kontrolované 
obce Úherce do datové schránky. 

4.4 Shrnutí kontroly 

z možností: 

- obec plní úkoly uvedené v krizovém 

Usti nad Labem 
(1. 76548881 /071 O 

70886300 
OS: auyaa6n 

Tel„ 950 430 011 
Fax 950 430 001 

Kubištíkové, starostce 

E-mail : spisovna@ulk.izscr.cz 
Internet: www.hzsoul.cz 
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záchranný sbor ú steckého kraje, 
nám. 347 

438 01 Žatec 

Kontrolu provedli: 

kpt. Bc. Radka Brunclíková, 789549, 
prevence, ochrany obyvatelstva a krizového 

por. Ing. Lukáš Klíma, 790696, 
prevence, ochrany obyvatelstva a krizového 

Michal Ovšonka, tajemník ORP Louny 

Kontrolovanou osobu zastupovali: 

Zuzana Kubištíková, starostka obce Úherce 

Ke kontrole byli 

HSUL-915-2/ŽA-2017 

........ tld ........... . 
podpis 

f ?J 
.. ·· · ··· ··· ·· ·· ·· ··· 

podpis 

podpis 

Poslední kontrolní úkon: kontrola byla na dne 20.03.2017 v 10:30 hod. 

podáním informace o kontrolních 

Kontrolovaná osoba je seznámit se s obsahem protokolu o kontrole. 

Proti kontrolnímu uvedenému v protokolu o kontrole kontrolovaná osoba podat 

kontrolnímu orgánu podle § 13 kontrolního písemné a námitky, a to ve 

15 ode dne protokolu o kontrole. Z námitek musí být proti jakému 

kontrolnímu a musí obsahovat nesouhlasu s tímto kontrolním 

Datum seznámení s protokolem o kontrole: 22.03.2017 

Protokol byl vyhotoven v 1 výtisk a obsahuje 7 stran 

Výtisk 1 

Konverze dokumentu 

Konverze dokumentu 

Ústí nad Labem 
76548881/0710 

záchranný sbor ústeckého kraje, územní odbor Žatec 

Obecní obce Úherce 

Obecní obce s Louny 

70886300 
OS: auyaa6n 

Tel. : 950 430 011 
Fax: 950 430 001 

E-111ail : spisovna@ulk. izscr.cz 
Internet: www. hzsoul.cz 
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