
Úřad městské části Praha 13 

Sluneční nám. 2580/13 

158 00 Praha 5 - Stodůlky 

        V Praze dne 15.2.2021 
        

 

Dobrý den,  

dovoluji se na Vás obrátit s žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. Jedná se mi o oblast krizového řízení, požadované informace potřebuji ke 
studiu vysoké školy – seminární práce z oblasti bezpečnosti. 

Dotaz: 

• Má MČ P 13 odborníka na krizové řízení? Popř. zřízen odbor? 
• Zapojuje MČ P 13 své občany, k výkonu funkce hlídače, stráže apod., např. hlídání 

přechodů u škol apod.? 
• MČ P13 má zřízenou Bezpečnostní radu a Krizový štáb. Kdo je předsedou BR a KŠ, 

kdo jsou členy?  V jakém časovém sledu zasedají? Pravidelně nebo podle potřeby?  
• Probíhá spolupráce mezi KŠ a komisemi zřízenými obcí při řešení mimořádné události 

jako je např. nyní pandemie COVID-19 ?  
• Je k dispozici k zaslání jednací řád Bezpečnostní rady  MČ P13 a Statut Krizového 

štábu MČ P13 ? Jaké jsou úkoly orgánů BR a KŠ, kdo je plní? Jak je organizováno 
krizové řízení na MČ P13 ? 

• Co se týká bezpečnostní dokumentace MČ P13. Má zpracovaný krizový plán? Je 
možné ho poskytnout v anonymizované podobě elektronicky?  Popř. další plány jako 
pandemický plán, povodňový plán apod. týkající se krizového řízení?  

• V současné situaci v důsledku COVID 19 je zřízena nějaká komise, která se zabývá 
řešením této situace? Např. zajišťování informovanosti občanů, očkování seniorů, 
dezinfekce veřejných zařízení (poliklinika, úřad apod.) 

• Má MČ zpracován strategický plán na řešení těchto krizových situací jako např. 
pandemie, mimořádné události – havárie, dopravní nehody velkého rozsahu apod.  

• Probíhá v rámci mimořádných události nějaký jejich nácvik, školení, vzdělávání, 
kontrola? Např. ve spolupráci s MP, PČR, HZS apod. ?   

Velice předem děkuji za vstřícnost a zaslání uvedených informací na níže uvedený e-mail. 

S pozdravem 
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