4.2.4.B. HLAVNÍ ÚKOLY ODBORNÉ SKUPINY PRO PRÁVNÍ
ZABEZPEČENÍ , INFORMACE A STYK S VEŘEJNOSTI
Činnost
_

_

_
_
_
_
_

poskytovat právní pomoc při vydávání rozhodnutí a nařízení starosty dle zák. č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v pozd. znění. Bezodkladně
poskytovat stanoviska k právním předpisům, pojmům a otázkám týkající se krizového řízení,
zejména pak ve vztahu k posouzení zákonnosti a správnosti formy vydávaných aktů a provádět
vydáni právních dokumentů.
při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpeční bezodkladně posuzovat nařízení obce
s rozšířenou působností, vydaných dle ust. § 22 odst. 1 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), v pozd. znění,
připravovat návrhy smluv,
poskytovat právní pomoc postiženým obcím,
upozornit na případně zjištěné nedodržení právních aktů týkajících se krizové situace,
zajišťovat zastupování obce s rozšířenou působností v řízeních před soudem
vykonávat další činnosti podle pokynů starosty,

Činnost
_
_
_
_
_
_

spolupracovat se všemi sdělovacími prostředky a médii a poskytovat jim aktuální informace o
výsledcích jednání krizového štábu obce s rozšířenou působností,
zajišťovat možnost informování veřejnosti formou přímých vstupů do vysílání médií (rozhlas,
televize),
zabezpečovat informování veřejnosti o činnosti městského úřadu vzhledem k přijatým
opatřením a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události,
zabezpečovat poskytování tísňových informací pro veřejnost, orgány státní správy a
samosprávy,
připravovat, organizovat a zajišťovat tiskové konference městského úřadu,
zabezpečovat pravidelný monitoring zpravodajství, tisku pro potřeby krizového štábu,

Poznámka

Členové odborné
skupiny

Poznámka

Činnost
_

_
_
_
_
_
_
_

zabezpečovat předávání informací o neštěstích a katastrofách , které se staly na území obce
s rozšířenou působností a je u nich možnost ohrožení území sousedních obcí s rozšířenou
působností a naopak,
předávat získané informace o krizové situaci ohrožující území naše obce s rozšířenou působností
z okolních území řídící skupině krizového štábu (cestou tajemníka KŠ),
zajišťovat překladatelské a tlumočnické služby,
zajišťovat přijímání zahraničních návštěv,
vést evidenci o aktivitách obce s rozšířenou působností při spolupráci s ostatními obcemi
s rozšířenou působností,
řídit a koordinovat činnost obcí ve své působnosti,
vykonávat další činnosti podle pokynů starosty,

Poznámka

