MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor kanceláře vedení města
Úsek krizového řízení a obrany
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč
Č. j. OKVM-3735/2020-21708/20-dob
Třebíč 23.03.2020

Zápis
z jednání „Krizového štábu obce s rozšířenou působností Třebíč“ konaného dne 23.03.2020 na
zasedací místnosti č. 002 MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 104/55.
Přítomni:

Mgr. Pavel Pacal, Miloš Hrůza, Ing. Pavel Janata, Ing. Vladimír Kazda, plk. Mgr.
Petr Tomášek, plk. Mgr. Pavel Maslák, Ing. Ladislav Prvák, Petr Dobeš DiS., Irini
Martakidisová, kpt. František Dvořák, Ing. Denisa Noiles, Ing. David Vojtan

Program:

Vzájemná informace o situaci a opatřeních v souvislosti s bezprostřední hrozbou
pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost ORP Třebíč spojenou s rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2.
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Úvod – Mgr. Pavel Pacal, předseda KŠ ORP:
Jednání zahájil předseda KŠ ORP Mgr. Pavel Pacal v 10:00 hod. V úvodu přivítal
všechny účastníky jednání a tyto seznámil s programem.
V rámci ORP Třebíči jsou dva případy pozitivně testovaných občanů. Nejedná se o
přímo město Třebíč. První byl v karanténě a u druhého byly zjištěny kontakty. Není
předpoklad, že by se to z těchto případů mělo rozšiřovat. Víc sdělit nelze.
Přijatá opatření jsou stále v platnosti.
Použití VIS pro město Třebíč se nezdařilo. Probíhá jednání s firmou Colsys ohledně
urychlené opravy.
Aby nedošlo k panice, bude při zkoušce nejdříve oznámeno, že se jedná o zkoušku,
poté se chvilku pustí hudba a bude následovat krátký asi 30 sekund trvající text. Před
provedením oprav budou občané informováni jinými prostředky o zkušebním provozu.
Na radnici bylo zřízeno caal centrum pro informace občanům na telefonech:
568 896 133 a 568 896 255.
Vydávání roušek před radnicí se neosvědčilo. Pokračuje se pouze ve vydávání roušek
pro seniory nebo osoby, které nejsou schopny si roušku sami pořídit.
Rada města rozhodla o nákupu 100.000 ks roušek. Zásilka ba měla dorazit do konce
tohoto týdne.
Mateřské školky stále zůstávají otevřené. ZŠ Na Kopcích byla určena jako školské
zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči v rámci ORP Třebíč o děti ve věku od 3
do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské
policie a dalších určených institucí. V případě potřeby hlídají děti i v noci.
Ochranné pomůcky pro ordinující lékaře nemáme, není to v naší kompetenci. Napsali
jsme požadavek na KŠKV, aby toto řešil. Urgujeme to. KŠ kraje to má v pořadníku, ale
tito lékaři jsou až někde na třetím či čtvrtém místě.
Kraj Vysočina obdrží 50.000 l dezinfekčního prostředku na bázi lihu. Byl zpracován
sumář za ORP Třebíč a tento s požadavkem na 6.000 l zaslán na krajský úřad.
Je připravena letáková kampaň určená především pro seniory na nošení roušek,
odstupy osob, hygienu, omezení vycházení, kontaktů na lékaře a MěÚ.
Zajištění a vše ohledně dezinfekčních prostředků má na starost pan tajemník úřadu.
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Petr Dobeš, úsek krizového řízení:
Situaci ohledně distribuce dezinfekčních prostředků neznáme. Byli jsme upozorněni,
abychom si zajistili nádoby a odvoz. Nádrže na 1000 l v počtu 6 ks máme rezervováno u
firmy Plastnádrže Třebíč. Dopravu zajistíme podle situace.
Hlášení a ostatní dokumenty máme na kraj zasílat pouze jednou za týden. Nejlépe ve
středu.
Požadavky na ochranné a hygienické prostředky budou uvedeny v týdenním hlášení ve
středu. Požadovat budeme 100 respirátorů a 5.000 roušek.
S občany bez domova je opravdu problém, což dokazuje požadavek z kraje, že se o ně
má postarat obec, ale jak to již nikdo nesdělil.
Opatření platná do 24.3.2020 budou určitě vládou prodloužena.
Momentální situace u HZS - plk. Mgr. Pavel Maslák, ÚO HZS Třebíč:
Způsob distribuce dezinfekčních prostředků z kraje není znám. Pravděpodobně bude
dovezen do skladů HZS v Kamenici nad Lipou a odtud bude distribuován dále. Jak, to
nevíme. Pokud KŘ SDH to schválí, jsme schopni dezinfekční prostředky dovézt.
V současné době zajišťujeme distribuci dezinfekčního prostředku dle rozdělovníku kraje
do nemocnice a vybrané firmy.
Na režimu služeb se od posledního jednání nic nezměnilo.
Ochranné prostředky máme pro vlastní potřebu.
Je dobře, že jsou za ORP požadavky na ochr. prostředky zasílány na KŠ kraje.
Po výjezdech se dezinfikují vozidla.
Činnost JPO je utlumena. Přerozdělovat ochranné prostředky se budou pouze
vyčleněným JPO na ND a lesní požáry. SDH jsou informována vlastní cestou od
hejtmana kraje.
Momentální situace u PČR - plk. Mgr. Petr Tomášek:
Pokračují v režimových opatřeních.
Při službě převažuje prevence, ale je na čase přistoupit i k represi. Zejména u
restauračních provozoven, která se neřídí opatřeními vlády.
Ochranné prostředky a dezinfekci zajišťuje KŘ PČR Jihlava.
K porušování opatření ze strany občanů dochází minimálně.
Dnes hlídky vyjeli i mimo město do okolních obcí.
Momentální situace u MP - Ing. Ladislav Prvák, ředitel MP:
Omezili jsme řešení dopravních přestupků.
Jeden přestupek na autobusovém nádraží byl řešen pokutou.
Zpracováváme oznámení na provozovnu „Kuželna“ v Borovině.
Roušky máme pro strážníky zabezpečené z vlastních zdrojů, šijeme si je sami.
Každý den dezinfikujeme vozidla a v sobotu jsme dezinfikovali služebnu.
Nikdo neonemocněl.
Snaží se poučovat občany bez domova. Malá úspěšnost. Není zde vymahatelnost.
Koupili jsme 7 respirátorů a 10 jednorázových obleků. Vozí se to ve vozidlech pro
případný zákrok.
Pracovníci prevence kriminality asistují u vchodů do budov v úřední hodiny.

Informace od MÚ - Ing. Vladimír Kazda, tajemník
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Aktuálně máme 8 osob v karanténě.
Od dnešního dne budeme zapisovat všechny lidi, kteří nám vstoupí na úřad pro případ
trasování. Snaha minimalizovat ohrožení úřadu.
Připravujeme akční plán pro rozdělení pracovníků na dvě skupiny, pro případ kdyby nám
vypadla jedna skupina, tak abychom byli schopni zajistit úkoly tou druhou skupinou.
Dezinfekční prostředky a roušky na radnici máme.
Dnes očekáváme velký nápor na Odboru živnostenského úřadu. Přerušování živnosti a
žádosti o podporu pro podnikatele.
Stanovisko MV k OP a ŘP, kterým skončila platnost po 1.3.2020. Tyto doklady budou
dále platit a občané si nemusí nyní žádat o nové. Provedeme zveřejnění pro občany.
Stanovisko MV k posuzování lhůt ve správním řízení. Občané jsou ze strany úředníků
na tuto věc upozorňováni.
Informace - Ing. Denisa Noiles, vedoucí OKVM
Na sekretariátu a TO se sbírají podněty od seniorů, kteří si nejsou schopni si nějakou
roušku zajistit. Cestou MP je odpoledne rozvážíme.
Zajišťujeme roušky pro naše zaměstnance, popř. pro firmy, obchody apod.
Máme předjednáno na tento týden asi 10.000 ks.
Informace od FO - Ing. David Vojtan, vedoucí FO
Našli jsme rezervu ve výši 45 mil. Kč - zastavení některých investičních akcí.
RM schválila nákup roušek ve výši 2 mil. Kč.
Informace z TO - Irini Martakidisová, tisková mluvčí
Množí se požadavky na informaci ohledně pozitivně testovaných. Všem sdělujeme, že
toto není v naší kompetenci, místa a osoby nejsou určeny pro zveřejnění.
Je třeba upřesnit, jak to bude s opatřeními, která platí do 24.3.2020.
Mgr. Pacal - počkáme na vyjádření vlády. Opatření na webu platí do odvolání.
Ing. Janata - je třeba u našich opatření na webu uvést, že platí i zítra.
Informace médiím jsou předávána průběžně.

Ostatní:
Ing. Pavel Janata Mgr. Pavel Pacal Ing. Denisa Noiles Ing. Vladimír Kazda -

Mgr. Pavel Pacal -

máme informace od paní Kratochvílové o situaci na místních
částech?
MČ byly osloveny s nabídkou na roušky.
Asi polovina MČ si roušky šijí samy.
nabídka od firmy pana Břinka, že spolupracují s Čínou a mají
možnost dovést 200.00 respirátorů pro okres Třebíč. Jedná se o
dar. Zajistí i dopravu. Zjišťují možnosti. Požadavek na smlouvu
s městem bez úhrady.
Může být problém s dopravou, ale sepsání takovéto smlouvy nic
nebrání.

Úkoly:
1. Zaslat požadavky na 100 ks respirátorů a 5000 roušek na KŠ kraje. - bude provedeno
v týdenním hlášení - Petr Dobeš, DiS.
2. Zaslat informaci na obce ohledně lhůt ve správní řízení a platnosti dokladů - Petr Dobeš,
DiS.
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Závěr – Mgr. Pavel Pacal, předseda KŠ ORP
•
KŠ ORP bude svolán v případě potřeby.
•
v závěru starosta poděkoval všem účastníkům za aktivní účast a odpovědný přístup.
Jednání bylo ukončeno v 10:50 hod.

Zpracoval:
Petr Dobeš DiS., tajemník KŠ ORP Třebíč

Mgr. Pavel Pacal v.r
předseda KŠ ORP Třebíč
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