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1. ZÁSADY MANIPULACE S KRIZOVÝM PLÁNEM A ZPŮSOB JEHO AKTUALIZACE
Krizový plán Plzeňského kraje (dále jen „Krizový plán“) se skládá se ze základní části, operativní části a pomocné části.
Zpracovává se v analogové a digitální podobě, přičemž elektronické údaje digitální podoby jsou si s písemnými údaji
analogové podoby rovnocenné.
Krizový plán projednává a posuzuje Bezpečnostní rada Plzeňského kraje (v souladu s § 6 písm. b) NV č. 462/2000 Sb.)
a schvaluje hejtman Plzeňského kraje (§ 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení).
Analogová podoba Krizového plánu je uložena:
1.)
u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, na krajském operačním a informačním středisku a je v péči
vedoucího oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Plzeňského kraje,
2.)
u hejtmana Plzeňského kraje a je v péči tajemníka Bezpečnostní rady Plzeňského kraje.
Digitální podoba Krizového plánu je uložena:
1.)
u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, na krajském operačním a informačním středisku,
2.)
u hejtmana Plzeňského kraje, resp. tajemníka Bezpečnostní rady Plzeňského kraje.
KRIZOVÝ PLÁN NEMÁ CHARAKTER ZVLÁŠTNÍ SKUTEČNOSTI ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení.
Souhrnná aktualizace Krizového plánu se provádí jak v analogové tak i digitální podobě ve čtyřletých cyklech
od jeho schválení. Po provedení souhrnné aktualizace bude provedeno jeho opětovné schválení. Souhrnnou aktualizaci
včetně předložení Krizového plánu ke schválení zabezpečuje zpracovatel Krizového plánu – Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje.
Dílčí aktualizace se provádí vždy k 30. 11. každého roku jak v digitální tak analogické podobě. Změny vyplývající z úpravy
legislativy se provádějí ihned. Dílčí aktualizací se rozumí prověření aktuálnosti údajů uvedených v Krizovém plánu. Pokud je
při tomto prověření zjištěna potřeba změn v Krizovém plánu, vyvolaná formální změnou údajů obsažených v Krizovém
plánu, postačí oznámení těchto změn zpracovatelem Krizového plánu tajemníkovi Bezpečnostní rady Plzeňského kraje.
Pokud by ovšem zjištěné změny mohly mít vliv na plnění účelu Krizového plánu, zejména na způsob plnění úkolů
obsažených v Krizovém plánu, je potřeba změny zpracovat, projednat a schválit stejným způsobem jako Krizový plán.
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Osoby, odpovědné za zpracování a aktualizaci jednotlivých dílčích částí Krizového plánu zašlou upřesnění této části
zpracovateli Krizového plánu (Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje – oddělení ochrany obyvatelstva
a krizového řízení) vždy do 10. 11. každého roku. Aktualizace se provádí v digitální podobě zasláním vždy celé dílčí části
Krizového plánu.
HZS Plzeňského kraje, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení zabezpečí předání aktualizovaného Krizového
plánu tajemníkovi Bezpečnostní rady Plzeňského kraje a na KOPIS v termínu do 10. 12. každého roku v digitální podobě
s vyznačením provedených změn. Aktualizace analogové podoby Krizového plánu je prováděna na základě změn v digitální
podobě Krizového plánu a provádí ji ten, u koho je analogová podoba Krizového plánu uložena.
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2. SEZNAM ZPRACOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ KRIZOVÉHO PLÁNU
Organizace

Zodpovídá za zpracování a aktualizaci
A1 - Charakteristika organizace krizového řízení
A2 - Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení
A3 - Přehled právnických osob, podnikajících osob a územních správních úřadů,
které zajišťují plnění opatření vyplývající z krizového plánu
A4 - Přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury

Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje

B4 - Přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace
a jejich řešení
B5 - Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů
hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení
 N-A-13 - Dlouhodobé sucho
 N-A-17 - Extrémní vítr
 A-T-21 - Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
 A-T-22 - Narušení funkčnosti významných systémů elektronických
komunikací
 A-T-32 - Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
 A-T-33 - Zvláštní povodeň
 A-E-01 - Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého
rozsahu
B6 - Přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů
využitelných při řešení krizových situací
C1 - Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich
řešení
C2 - Zásady manipulace s krizovým plánem
C3 - Geografické podklady
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Zodpovídá za zpracování a aktualizaci
C4 - Další dokumenty souvisejících s připraveností na krizové situace a jejich
řešením
B1 - Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení
B2 - Plán nezbytných dodávek
B3 - Způsob plnění regulačních opatření

Krajský úřad Plzeňského kraje

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Plzeňský kraj
Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni
Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje

B5 - Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů
hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení
 N-A-01 - Povodeň
 A-T-17 - Narušení dodávek plynu velkého rozsahu
 A-T-18 - Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
 A-T-19 Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
 A-T-20 - Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
C4 - Další dokumenty souvisejících s připraveností na krizové situace a jejich
řešením
B5 - Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů
hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení
 N-B-02 - Epizootie – hromadné nákazy zvířat
B5 - Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů
hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení
 N-B-01 - Epidemie – hromadné nákazy osob
B5 - Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů
hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení
 A-S-02 - Migrační vlny velkého rozsahu
 A-S-03 - Narušování zákonnosti velkého rozsahu
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