4.2.4.G. HLAVNÍ ÚKOLY OS PRO FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ A
HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ
Činnost
_

_

_

navrhuje zabezpečení nezbytné dodávky (potraviny, voda, ubytování) k uspokojení základních
životních potřeb obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností,
_
podle analýzy situace zjišťuje potřebné druhy, množství potravin a způsob
ubytování,
_
navrhuje rozdělení požadavků na potřebné druhy, množství potravin a způsob,
ubytování dle potřeby, priorit a možnosti zajištění,
_
ze získaných informací zpracovává prvotní odborné návrhy na možnosti zajištění
druhů a množství potravin a ubytování,
_
navrhuje plán výdeje potravin, vody,
_
navrhuje umístění výdejen,
_
navrhuje způsob dopravy a kontroly výdeje,
_
navrhuje způsob předání a dopravy potravin, vody,
_
navrhuje způsob zajištění konkrétních druhů potravin a jejich množství, vody a
ubytování dle požadavků a možností,
_
navrhuje organizaci a koordinaci nouzového zásobování pitnou vodou,
_
navrhuje organizaci a koordinaci evakuace,
navrhuje použití věcných prostředků a služeb:
_ podle analýzy situace navrhuje způsob zajištění potřebných věcných prostředků a
služeb,
_ navrhuje rozdělení požadavků na věcné prostředky a služby dle potřeby, priorit a
možností zajištění,
_ navrhuje způsob předání a dopravy věcných prostředků,
navrhuje použití regulačních opatření, zabezpečuje jejich realizaci a kontrolu:
_ navrhuje obsah vydání nařízení obce o regulačních opatřeních,
_ navrhuje způsob zajištění lístků a jejich evidenci,
_ stanovuje harmonogram pořadí rozvozu lístků do obcí,
_ zajišťuje doprovod policie při převozu lístků,
_ navrhuje způsob předání lístků obyvatelstvu, evidenci a kontrolu při rozdělování,
_ navrhuje způsob, jakým bude regulováno množství zboží prodávané spotřebiteli,

Poznámka
Vedoucí odborné
skupiny (vedoucí
směny)
+operátor (ARGIS)

Činnost

Poznámka

_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

_
_

navrhuje maximální množství zboží, na něž vznikne spotřebiteli nárok,
navrhuje okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány
přednostně,
_ navrhuje místa a způsob rozdělení komodit a zajistí fyzické předání pověřeným
zástupcům obcí,
navrhuje způsob přidělení zásob humanitární pomoci,
navrhuje použití pohotovostních zásob,
navrhuje podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských
záchranných sborů a havarijních služeb,
navrhuje podporu výkonu státní správy
navrhuje uložení pracovní výpomoci a povinnosti poskytnout věcné prostředky,
navrhuje sankce za nesplnění povinností,
realizuje požadavky na výstavbu a údržbu infrastruktury,
realizuje požadavky od jiných orgánů a organizací,
eviduje údaje o ubytovacích a zdravotnických zařízeních, předmětu a rozsahu činnosti
právnických a fyzických osob v oblasti výroby a služeb, výrobních programech a výrobních
kapacitách, rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a
jejich kvalifikaci, o počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob, bydlících
v místě předpokládané evakuace,
průběžně získává informace, které analyzuje a vyhodnocuje,
vyřizuje požadavky s obcemi ve správním obvodu ORP, KŠ Plzeňského kraje,
zajišťuje realizaci závěrů a usnesení KŠ ve své působnosti,
zabezpečuje vyhledávání potřebných DND v IS ARGIS pro dodání požadované ND,
zabezpečuje předávání vyhledaných údajů o DND dalším členům skupiny,
pomáhá navrhovat a realizovat úkoly vedoucímu skupiny,
zabezpečuje vyhledávání potřebných DND pro dodání požadované ND v dalších informačních
zdrojích, především ve vyhledávačích na WWW a ve Zlatých stránkách či jiných podobných
seznamech,
zabezpečuje předávání vyhledaných údajů o DND dalším členům skupiny,
obsluhuje telefonní linku pro příjem zpráv od spolupracujících organizací zapisuje zprávy a
hlášení do formuláře,
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Operátor ARGIS,
- asistent
Operátor pro
vyhledávání ostatních
zdrojů
Operátor-telefonní
ověřování zdrojů

Činnost
_
_
_
_
_
_
_

Poznámka

telefonicky ověřuje možnosti dodání ND u vybraného dodavatele a sbírá údaje o způsobu
předání ND,
zabezpečuje předávání zjištěných údajů o DND dalším členům skupiny k evidenci a k vyřízení,
vypisuje formuláře k dodání věcných prostředků a služeb,
přiděluje a eviduje jednací čísla příkazů k dodání prostředků a služeb,
zabezpečuje administrativně evidenci veškeré dokumentace související s řešením přijatých
požadavků,
vede evidenci přijatých a vyřízených požadavků,
zabezpečuje předávání vyhledaných údajů o DND dalším členům skupiny.
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Zapisovatel dodávacích
příkazů
Zapisovatel –evidence
požadavků (spisová
služba)

