
 

Bezpečnostní rada města 
 Český Krumlov 

 
 Bezpečnostní rada města Český Krumlov byla starostou města Český Krumlov 
jmenována na začátku roku 2001 a je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové 
situace. 
 

Složení bezpečnostní rady města Český Krumlov 
zařazení titul, jméno, příjmení funkce 

předseda Ing. Luboš Jedlička starosta města Český Krumlov 

místopředseda Ing. Jitka Zikmundová místostarostka města Český Krumlov 

člen Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník Městského úřadu Český Krumlov 

člen Pplk. Pavel Kučera Policie ČR okresní ředitelství Český Krumlov

člen Mjr. Bc. Jaromír Maurer Velitel požární stanice Český Krumlov 

člen Ing. Josef Kučera Ředitel Nemocnice Český Krumlov 

člen Pplk. Ing. Luděk Karel Velitel VÚ Boletice 

tajemník Ing. Pavel Novák Vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ 

 
 Bezpečnostní rada města Český Krumlov v době kdy není nebo nehrozí žádná 
krizová situace či mimořádná událost projednává 

• zajištění připravenosti správního obvodu města Český Krumlov na krizové 
situace včetně návrhů opatření; 

• rozpracování úkolů Krizového plánu Jihočeského kraje, uložených Hasičským 
záchranným sborem Jihočeského kraje; 

• roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu města 
Český Krumlov a způsob zajištění náhradního varování; 

• plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu města Český 
Krumlov; 

• zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému 
umístěných ve správním obvodu města Český Krumlov; 

• návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu města Český Krumlov, 
vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu města 
Český Krumlov; 

• informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu města Český 
Krumlov při vyhlášení krizového stavu v uplynulém rozpočtovém roce; 



• způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného 
ohrožení ve správním obvodu města Český Krumlov, s připravenými krizovými 
opatřeními a se způsobem jejich provedení; 

• způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového 
stavu přechodně změní pobyt; 

• zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních; 
• vnější havarijní plán; 
• podmínky nouzového přežití obyvatelstva. 

 
 
 Viz § 24 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a §§ 8 a 9 nařízení vlády č. 462/2000 
Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 


