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PARDUBICKÝ KRAJ 

 

U S N E S E N Í 
Bezpečnostní rady Pardubického kraje 

BRPK / 89 / 2020 
ze dne 16. března 2020 

 
 
 
Řešení situace v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky v době vyhlášeného nouzového 
stavu 
 
Bezpečnostní rada Pardubického kraje: 

1. bere na vědomí 
a) vládou České republiky vyhlášená krizová opatření a přijatá omezující 

opatření, dle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, č. 215, č. 216, 
č. 217, č. 218, č. 219 a č. 220, zveřejněných ve Sbírce zákonů částka 35 / 
2020 

b) přednesené informace a k dnešnímu dni přijatá a realizovaná mimořádná 
opatření v působnosti Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva sociálních věcí 
ČR, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Krajského ředitelství 
policie Pardubického kraje, Zdravotnické záchranné služby Pardubického 
kraje, Pardubického kraje a společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s. 
k ochraně obyvatelstva při prokázaném výskytu koronaviru a prevenci dalšího 
šíření 

c) nastavení dopravní obslužnosti území Pardubického kraje v režimu 
prázdninový provoz a doporučuje zavedený systém neměnit bez vyhodnocení 
stávajícího stavu a posouzení případných dopadů změny 

d) informaci o zavedených režimových opatřeních v základních složkách 
integrovaného záchranného systému ve vazbě na přijatá usnesení vlády 

e) formální aktivaci Krizového štábu Pardubického kraje ve smyslu ustanovení 
§ 12 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 
a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
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zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 12:00 hodin dne 
16. března 2020 

2. ukládá v době vyhlášeného nouzového stavu pro území České republiky 
k provedení krizových opatření v podmínkách Pardubického kraje 
a) využívat důsledně „Systém distribuce osobních ochranných pracovních 

prostředků centrálního zásobování Ministerstva zdravotnictví ČR do území 
Pardubického kraje“), schválený usnesením Bezpečnostní rady Pardubického 
kraje BRPK /87/ 2020 ze dne 13. března 2020, jako jednotný systém pro 
distribuci materiálu do území, tedy i pro poskytovatele sociálních služeb na 
území Pardubického kraje, v následující kaskádě priorit: 
1. nejvyšší priorita: osobní asistence, pečovatelská služba, kontaktní centra, 

nízkoprahová denní centra, noclehárny, terénní programy - 25 % 
z celkového počtu 

2. střední priorita – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 
domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové 
domy, domy na půl cesty, krizová pomoc, sociální rehabilitace – duševní 
onemocnění, odlehčovací služby, týdenní stacionáře  - 70 % z celkového 
počtu 

3. ostatní služby – odborné sociální poradenství, průvodcovské 
a předčitatelské služby, raná péče, tlumočnické služby, intervenční centra, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, služby následné péče, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osob se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, 
sociální rehabilitace - 5 % z celkového počtu 

b) úprava konečných počtů osobních ochranných pracovních prostředků 
distribuovaných poskytovatelům v kaskádě priorit uvedených v odst. 2 písm. 
a) bodech 1. až 3. bude provedena na základě jejich skutečně obdržených 
počtů a druhů z centrálního zásobování Ministerstva zdravotnictví ČR a na 
základě požadavků jednotlivých sociálních služeb odborem sociálních věcí 
Krajského úřadu Pardubického kraje 

c) řediteli Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje společně se 
starostou Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje SH ČMS navrhnout 
starostům obcí zajištění dle aktuální situace a potřeby aktivaci jednotek Sboru 
dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje kategorie JPO V. a členů 
sdružení k provádění sociální asistence (dovoz nákupu, obstarávání léků 
apod.) v době zákazu volného pohybu osob, dle usnesení vlády ČR ze dne 
15. března 2020 č. 215 

d) všem subjektům řešícím situaci související s rozšířením koronaviru 
v Pardubickém kraji dodržovat hierarchi předávání informací, včetně 
současného poskytnutí informace na elektronickou adresu 
krizovy.stab@pardubickykraj.cz k centrálnímu vedení přehledu, zabezpečení 
kontroly a zpětné vazby 

e) postoupit Ústřednímu krizovému štábu k využití obdržené nabídky na zajištění 
osobních ochranných pracovních prostředků, kterých je v Pardubickém kraji 
reálný nedostatek, s žádostí o informaci, zda i nadále platí, že tato oblast bude 
zajišťována centrálně státem, eventuálně poskytnutí dalších informací 
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týkajících se nabídek (kvalita, použitelnost, obvyklost ceny, reálnost dodání do 
České republiky apod.) 

3. žádá subjekty uvedené v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, včetně 
subjektů poskytujících nezbytné sociální služby o uplatnění požadavku na 
potřebu určení školy nebo školského zařízení, které bude vykonávat péči o děti 
ve věku od 3 do 10 let cestou vedoucího odboru školství Krajského úřadu 
Pardubického kraje nejpozději do 19. března 2020 

4. vyzývá dobrovolníky, spolky apod. k poskytování dobrovolné pomoci v oblasti 
sociálních služeb dle potřeb obcí a poskytovatelů sociálních služeb 
 
 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., v.r. 
hejtman Pardubického kraje 

a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje 


