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KRIZOVÝ ŠTÁB ORP KAPLICE 
adresa: Náměstí 70, 382 41 Kaplice 

 

 
 

 

NOUZOVÝ STAV 
 

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpe čnosti České republiky, 
vláda vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00  hodin dne 12. b řezna 2020  
na dobu 30 dn ů. 

Nouzový stav je jedním z krizových stavů1. Vyhlašuje jej vláda ČR svým usnesením na základě 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Vláda o vyhlášení 
nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. 

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím 
souhlasu Poslanecké sněmovny. 

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu  
se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných 
informačních prostředků a místního rozhlasu. 

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.,  
o krizovém řízení, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá 
práva a svobody. 

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz 
vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení 
šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek 
zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí 
opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních 
zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS. 

 

 

  

                                                           
1 KRIZOVÝ STAV 

− je zvláštní právní stav upravující režim života na území, pro které je vyhlášen; 
− je vyhlašován za účelem odvrácení hrozící či řešení vzniklé krizové situace a to pouze na základě 

zákonem stanovených podmínek; 
− je vyhlašován na určitou dobu a pro určité území; 
− umožňuje přijetí krizových opatření, které bez jeho vyhlášení za běžného stavu nelze přijmout; 
− při jeho vyhlášení jsou na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezována práva 

garantovaná za běžného stavu Listinou základních práv a svobod; 
− umožňuje ukládat fyzickým i právnickým osobám určité povinnosti. 
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KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE S ROZŠÍ ŘENOU PŮSOBNOSTÍ KAPLICE 

 

Starosta obce s rozšířenou působností dle usnesení § 18 odst. 3) písm. a) zákona č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zřizuje a řídí Krizový štáb 
obce s rozšířenou působností (ORP) pro území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce. Krizový 
štáb ORP je pracovním orgánem starosty ORP k řešení krizové situace, činnost Krizového 
štábu ORP je řízena dle vlastního Statutu a Jednacího řádu. 

 

 

Na základě vyhlášeného nouzového stavu v České republice starosta Mgr. Pavel Talíř svolal 
v pátek 13. března 2020 v 8:00 hodin Krizový štáb obce ORP Kaplice ve složení zástupců 
vedení města, městského úřadu, pracoviště krizového řízení, zástupců složek Integrovaného 
záchranného systému (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor JčK), vedoucí 
odboru sociálních věcí a péče a zástupce KIC. 

Krizový štáb ORP se schází dle potřeby a aktuálního vývoje situace, a to minimálně jednou 
týdně v redukovaném složení s ohledem na protiepidemiologická opatření. Od vyhlášení 
krizového stavu se Krizový štáb ORP sešel: 13.03., 16.03., 25.03., 03.04. Na svých jednáních 
projednává možnosti řešení krizové situace a navrhuje opatření.  

V době, kdy nezasedá Krizový štáb ORP, funguje tzv. stálá pracovní skupina Krizového štábu 
ORP, která je složena z pracovníků krizového řízení městského úřadu; permanentně 
vyhodnocuje situaci, navrhuje preventivní opatření, zajišťuje sekretariát krizového štábu  
a koordinuje toky informací, a to jak s Krizovým štábem JčK, složkami Integrovaného 
záchranného systému, tak i jednotlivými obcemi ve správním obvodu ORP. Každé ráno 
probíhá koordinační porada stálé pracovní skupiny s vedením města o aktuálním vývoji situace 
a stavu plnění úkolů. 

 

 

Z činnosti Krizového štábu obce s rozší řenou p ůsobností: 

− projednání aktuálně vydaných usnesení vlády o přijatých krizových opatřeních; 

− plnění nařízení vlády a pokynů hejtmanky Jihočeského kraje; 

− monitoring a vyhodnocování situace ve městě i ostatních obcí ve správním obvodu 
ORP Kaplice; 

− informování starostů obcí ve správním obvodu ORP a nastavení spolupráce s nimi; 

− informování občanů o aktuálních opatřeních místním rozhlasem, na webových 
stránkách města, KIC, kaplické kultury a Facebooku; 

− projednání činnosti složek Integrovaného záchranného systému a jejich působení  
na hraničních přechodech v rámci dočasného obnovení ochrany státní hranice; 

− řešení nedodržování krizových opatření v problematické lokalitě ubytovny „Titanik“ 
v Benešově nad Černou ve spolupráci se starostkou obce, Policií ČR, odborem 
sociálních věcí a péče; 
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− zajištění ubytování a stravování pro vojáky, kteří posílili Policii ČR při ostraze státní 
hranice, na žádost Krajského vojenského velitelství České Budějovice; ubytování 
zajištěno pro 24 vojáků v domově mládeže SOŠ a SOU Kaplice, stravování zajištěno 
pro 24+9 vojáků dovozem firmou Pučegl-catering s.r.o.; 

− průběžné vyhodnocování poznatků z terénu získaných ze strany městských strážníků, 
policie nebo sociálních pracovníků; 

− spolupráce s poskytovateli sociálních služeb: Charita Kaplice, Ledax o.p.s., Icos Český 
Krumlov o.p.s., Fokus České Budějovice, z.ú., Dům pro seniory Kaplice; 

− spolupráce s pobočkou České pošty Kaplice v oblasti poskytování služeb; 

− realizace mimořádných a krizových opatření: uzavření základních škol, kulturního  
a informačního centra, kina, městské knihovny, ZUŠ, sportovišť, zrušení kulturních 
akcí; Rada města rozhodla (18.03.2020) na základě doporučení Krizového štábu ORP 
v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření nákazy k uzavření všech 
městských mateřských škol; 

− realizace pokynu hejtmanky Jihočeského kraje o zpohotovení předurčené základní  
a mateřské školy pro děti osob podílejících se na řešení krizové situace,  
tj. pro příslušníky Police ČR, Hasičského záchranného sboru, pracovníky nemocnic, 
lékáren a pečovatelských zařízení apod.; dle dohody s Odborem školství, mládeže  
a tělovýchovy Krajského úřadu bylo prozatím zpohotoveno od 23.3.2020 jedno zařízení 
(ZŠ Školní); krizový štáb vybavil zaměstnance ochrannými a dezinfekčními prostředky; 

− účast na pravidelných videokonferencích starostů ORP s hejtmankou kraje a ředitelkou 
KHS JčK. 

− Požadavky Krizového štábu ORP na distribuci osobních ochranných prostředků  
a dezinfekce nebyly dosud z krajské ani ústřední úrovně zajištěny. Město proto 
vlastními silami zajišťuje dezinfekční a ochranné prostředky pro klíčové subjekty, které 
při výkonu své činnosti přicházejí do přímého kontaktu s občany a nemají možnost 
běžné hygieny rukou. Občanům k ochraně plně postačuje zvýšená hygiena rukou 
mýdlem a teplou vodou a dodržování dalších hygienických zásad. Distribuce 
ochranných prostředků a dezinfekcí městem Kaplice (stav k 6.4.2020):  

 

subjekt/organizace vydaný materiál 

Městská policie Kaplice dezinfekce na ruce 

látkové roušky 

chirurgické rukavice 

Základní škola Školní 226 

− zařízení určeno hejtmankou k vykonávání nezbytné péče o děti 
ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci 
bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních 
služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených 
sil, pracovníci sociální péče atd. 

dezinfekce na povrchy 

dezinfekce na ruce 

látkové roušky 

Domov pro seniory Kaplice dezinfekce na ruce 

látkové roušky 

chirurgické rukavice 
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subjekt/organizace vydaný materiál 

Charita Kaplice dezinfekce na ruce 

Ledax o.p.s. dezinfekce na ruce 

Fokus České Budějovice, z.ú. dezinfekce na ruce 

látkové roušky 

Icos Český Krumlov o.p.s. dezinfekce na ruce 

Ordinace ostatních poskytovatelů zdravotnické péče 

− praktičtí lékaři, stomatologové, další specialisté působící  
v Kaplici 

dezinfekce na ruce 

Zdravotnická záchranná služba JčK 

− výjezdová základna Kaplice 

dezinfekce na ruce 

Česká pošta Kaplice dezinfekce na ruce 

Pohřební služba Andrea Novotná Maurencová dezinfekce na povrchy 

dezinfekce na ruce 

Technické služby Kaplice s.r.o. 

− odpadové hospodářství, kotelna 

dezinfekce na ruce 

Kulturní a informační centrum 

− služba rozvozu potravin, drogerie a léků seniorům 

dezinfekce na ruce 
dezinfekce na povrchy 

chirurgické rukavice 

odbory MěÚ Kaplice dezinfekce na ruce 
dezinfekce na povrchy 

látkové roušky 

chirurgické rukavice 

 

− Roušky, které město zajistilo samo nebo přijalo od dobrovolníků a organizací, 
distribuovalo těm občanům, kteří si je nemohli zajistit sami, prostřednictvím KIC, 
městského úřadu a městské policie. 

− Realizace krizového opatření vlády vyplývající z usnesení vlády č. 240 – služba 
rozvozu a nákupů pro seniory je koordinována odborem sociálních věcí a péče, 
realizována pracovníky MěÚ. Již od 13.3.2020 tito pracovníci monitorovali situaci  
a přijímali potřebná opatření týkající se péče o seniory a osoby se zdravotním 
postižením.  

 

 

Z výše uvedeného zřetelně vyplývá, že Krizový štáb ORP zřízený starostou města činí  
od vyhlášení nouzového stavu potřebné kroky zajišťující řešení tohoto krizového stavu. 

Krizový štáb intenzivně pracuje na zvládnutí současné situace nejen v našem městě,  
ale z pozice Krizového štábu obce s rozšířenou působností se podílí i na koordinaci řešení  
pro všechny obce ve správním území ORP Kaplice. 

Vedení města, a tím i celý Krizový štáb obce s rozšířenou působností, jsou v posledních  
dnech osočováni z nečinnosti a neakceschopnosti v souvislosti „koronavirovou krizí“.  
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Výše poskytnuté informace popisují činnost Krizového štábu od vyhlášení nouzového stavu. 
Krizový štáb ze své pozice odmítá přistupovat k dalším nepotřebným populistickým krokům, 
jako je například publikování fotografií z předávání ochranných prostředků prostřednictvím 
sociálních sítí. 

Krizový štáb je přesvědčen, že v takovéto situaci by se naopak všichni měli snažit 
spolupracovat, avšak právě od kritiků dosud nezaregistroval žádnou nabídku spolupráce  
a pomoci. Díky nekoordinovanému postupu a snaze zviditelnit sebe sama, tak může docházet 
k mnoha neefektivním jednáním, například při přerozdělování ochranných a hygienických 
prostředků, nebo k překrývání nabízených služeb v podobě dovážení nákupů či obědů 
seniorům. 

 

 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kaplice 


