Orgány obce zajišťují při výkonu státní správy připravenost na řešení krizových
situací (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
v platném znění)
a. organizuje přípravu obce na krizové situace,
b. rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, pokud jde o obec určenou podle §
15 odst. 4 písm. a); v tomto případě starosta zřizuje bezpečnostní radu obce
(§ 24) a jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb obce,
c. poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace
potřebné ke zpracování krizového plánu kraje,
d. shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu
přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce, a předává
tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách
pobytu osob,
e. podílí se na zajištění veřejného pořádku,
f. plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a
jejich řešení.
g. obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného
ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení.
h. starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací, za
údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek
krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
V době krizového stavu starosta
a. zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím
nebezpečím,
b. nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
c. organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
d. je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné
pomoci,
e. plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje,
f. zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření. K řešení krizových situací
může starosta zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán.
Úkoly obce při zajišťování obrany ČR (podle zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky, v platném znění)
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu

a. podílejí se, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování
objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být
napadeny, a navrhují způsob jejich ochrany,
b. plánují, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření
nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní
správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu
ohrožení státu nebo válečného stavu,
c. vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby
zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v
nezbytném rozsahu vedou osobní údaje o jejich vlastnících,
d. vedou evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit
pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci; zvlášť vedou
evidenci osobních údajů zdravotnických pracovnic, v rozsahu stanoveném
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zvláštním právním předpisem,1) pro doplnění ozbrojených sil za válečného
stavu,
provádějí výběr vhodných věcných prostředků a kontrolu určených věcných
prostředků; výběrem vhodných věcných prostředků mohou vydáním plné moci
pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů
nebo subjektů hospodářské mobilizace, pokud o věcné prostředky požádaly,
a jejich následnou kontrolou mohou vydáním plné moci pověřit určené
pracovníky ústředních správních úřadů a jiných správních úřadů,
rozhodují o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu
podle druhu a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených
plánů obrany státu; k tomuto účelu provádějí rozpis věcných prostředků podle
druhu a množství na další obce ve svém správním obvodu stanoveném
zvláštním právním předpisem2) (dále jen "obvod"),
rozhodují o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu, v
souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k
pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování
obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu; koordinují jejich
výběr a spolupracují s dalšími obcemi, úřady práce a dalšími správními úřady,
podílejí se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních
potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu,
plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle
rozhodnutí ministerstva,
podílejí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu,
plní další úkoly a poskytují údaje pro zajišťování obrany státu podle pokynů
ministerstev a jiných správních úřadů,
ukládají sankce za nesplnění povinnosti,
rozhodují o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu.

