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Vzdělávání starostů obcí v roce 2015 - pozvánka  

 

 V souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení schválenou usnesením 

Bezpečnostní rady státu č. 14 ze dne 16. listopadu 2004 organizuje HZS Kraje Vysočina ve 

spolupráci s ORP Velké Meziříčí a Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko  vzdělávání 

starostů obcí zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. 

 

 Z tohoto důvodu a na základě výše uvedeného usnesení Vás zveme dne 9. 4. 2015 

v 8:00 hodin na školení starostů obcí správního území ORP Velké Meziříčí, které se 

uskuteční v koncertním sále Jupiter Clubu, Náměstí 17 ve Velkém Meziříčí. Předpokládané 

ukončení prvního bloku je do 13:00 hodin. HZS Kraje Vysočina nehradí refundaci ušlé mzdy, 

ani cestovní náklady. Po této části bude následovat Mikroregionem Velkomeziříčsko – Bítešsko 

připravený asi hodinový blok k aktuálním legislativním otázkám veřejné správy a závěrečná 

diskuze. 

 

 Vzhledem ke značné míře úkolů vyplývajících z krizové legislativy ve vztahu k obcím je 

nutná Vaše účast, popřípadě Vašeho zástupce. 

 

 Po ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování vzdělávání starostů obcí zaměřené na 

přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. Z tohoto důvodu Vás 

žádáme o závazné potvrzení účasti s uvedením titulu a jména osoby, která se zúčastní, 

v termínu do 7. 4. 2015 na e-mail: miloslav.cerny@hasici-vysocina.cz 

 

Občerstvení v průběhu vzdělávání zajištěno. 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní starostko, 

Vážený pane starosto, 
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Program vzdělávání: 

 Část 1: 

 Krizové řízení, ochrana obyvatelstva, bezpečnostní systém ČR, havarijní plánování, 

vzdělávání a PVČ 

 Požární prevence 

 IZS a jednotky požární ochrany 

 Organizační struktura KŘ policie Kraje Vysočina, veřejný pořádek, problematika práva 

shromažďovacího 

 Zdravotnická a záchranná služba Kraje Vysočina 

 Činnost povodňových orgánů obcí a ORP 

 Systém HOPKS, financování opatření při řešení MU a KS 

 

Část 2 

 Aktuální otázky a problematika evidence obyvatel 

 Aktuální otázky a problematika nakládáni s bioodpady 

 Činnost odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR (JUDr. Vichr) 

 Závěrečný diskuzní blok 

  

 

 S pozdravem 

 

              

        plk. Ing. Vladimír Sobotka v. r. 

                                                               ředitel ÚO Žďár nad Sázavou 

 

 

 

             

        Josef Komínek v. r.   

                                                             předseda Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko 
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