PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP M I K U L O V
(krizovy.stab@mikulov.cz)
Krizový štáb obce s rozšířenou působností Mikulov je pracovním orgánem starosty pro řešení krizové situace a řídí se statutem a jednacím řádem
bezpečností rady.
Předseda BRO

starosta města Mikulov

Rostislav KOŠTIAL

519 444 660

kostial@mikulov.cz

Člen BRO, zástupce předsedy

místostarostka města Mikulov

Ing. Marie LESKOVJANOVÁ

519 444 661

leskovjanova@mikulov.cz

Člen BRO

tajemník MěÚ Mikulov

JUDr. Jiří VEČEŘA

519 444 600

vecera@mikulov.cz

Člen BRO

zástupce vedoucího ÚO Břeclav plk. Ing. Josef Brabec

974 632 222

josef.brabec@pcr.cz

Člen BRO

vel. PS HZS Mikulov

por. Bc. Robert SLANÝ

950 616 112

robert.slany@firebrno.cz

Člen BRO

velitel městské policie

Jiří HAMERNÍK

519 444 580

hamernik@mikulov.cz

Tajemník BRO a KŠ

referent úseku krizového řízení

Bc. Magdalena KRČMOVÁ

519 444 545

krcmova@mikulov.cz

Vedoucí SPS KŠ – I. směna

odb. stavební a živ.prostředí

Ivana AUGUSTOVÁ

augustova@mikulov.cz

Vedoucí SPS KŠ – II. směna

odb. stavební a živ.prostředí

Ing. Prokop HERÁK

519 444 560
519 444 549
774513811

Člen SPS KŠ

odb. stavební a živ.prostředí

Ing. Peter SNÁŠEL

519 444 573

snasel@mikulov.cz

Člen SPS KŠ

ved. odb. org. a vnitřních věcí

Bc. Alena VARGOVÁ

519 444 611

vargova@mikulov.cz

Člen SPS KŠ

ved. finančního odboru.

Ing. Ingrid KLANICOVÁ

519 444 521

klanicova@mikulov.cz

Člen SPS KŠ

odbor R a ŽP, odd.OŽÚ

Ing. Zdenka SVĚCHOTOVÁ

519 444 606

svechotova@mikulov.cz

Člen SPS KŠ

finanční odbor

Tomáš PLEVÁK

519 444 678

plevak@mikulov.cz

Člen SPS KŠ - zást.zákl.sl. IZS

příslušník ÚO HZS JMK

Vlasta KUDÍLKOVÁ

950 615 127

Vlasta.kudilkova@firebrno.cz

Člen SPS KŠ - zást.zákl.sl. IZS

příslušník OOPČR

npor. Petr KULHAVÝ BA

974 632 783

bv.oop.mikulov.podatelna@pcr.cz

Člen SPS KŠ - zást.zákl.sl. IZS

zástupce ZZS JmK

Ivana ÚLEHLOVÁ

519 510 372

ulehlovai@seznam.cz

Člen SPS KŠ

jednatel - Nemocnice Valtice

MUDr. Ivo KONEŠ

519 326 170

kones@tiscali.cz;kones@nemvalt.cz

herak@mikulov.cz

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Mikulov svolává starosta města Mikulov v případě:
 vyhlášení krizového stavu pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností
Mikulov;
 vyhlášení stavu nebezpečí pro celé území Jihomoravského kraje nebo pro jeho část;
 použití ke koordinaci záchranných a likvidačních prací;
 je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací;
 provádění úkolů při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému;
 je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z výše uvedených podmínek.
Krizový štáb obce s rozšířenou působností Mikulov
 projednává možnosti řešení krizové situace,
 navrhuje opatření hejtmanovi Jihomoravského kraje nebo starostovi obce s rozšířenou působností Mikulov
a to zejména na základě podkladů členů Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Mikulov a členů stálé pracovní skupiny krizového štábu
obce s rozšířenou působností Mikulov (dále jen „stálá pracovní skupina“)
Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady
pro jednání Krizového štábu obce s rozšířenou působností Mikulov, jehož je součástí.
Na zasedání krizového štábu se projednává zejména:
 vývoj a dopady mimořádné události nebo krizové situace,
 nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému,
 realizace krizových opatření a opatření ochrany obyvatelstva,
 možnost řešení mimořádné události nebo krizové situace a doporučená opatření,
 způsob zabezpečení požadavků nezbytných pro řešení mimořádné události nebo krizové situace,
 návrh rozhodnutí předsedy krizového štábu,
 návrh sdělení pro hromadné informační prostředky,
 rozsah škod na veřejném majetku a finanční a ekonomické dopady.

