Zasedal Krizový štáb ORP Horšovský Týn
Horšovský Týn, 1.3.2022
V souvislosti se situací na Ukrajině a řešením migrační vlny na území ORP
Horšovský Týn svolal starosta města Horšovský Týn jednání Krizového štábu ORP
Horšovský Týn. Dne 1. března 2022 zasedal na radnici v 10:00 hod. krizový štáb.
Krizový štáb se sešel ve složení – starosta, místostarosta, tajemnice MěÚ, tajemnice
KŠ (pracovnice krizového řízení), vedoucí jednotlivých odborných skupin, zástupce
HZS a zástupce PČR.
Starosta přivítal přítomné členy KŠ a seznámil je s důvodem svolání. Hlavním
tématem úterního zasedání Krizového štábu ORP Horšovský Týn bylo zajistit vhodné
ubytovací kapacity pro příchozí uprchlíky z Ukrajiny.
Tajemnice KŠ přítomné seznámila s rozhodnutím hejtmana o převzetí koordinace
záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území
Plzeňského kraje. Rozhodnutí hejtmana ze dne 27.2.2022 je účinné od 28.2.2022 –
8 hodin. Mimořádná událost – válečný konflikt na území Ukrajiny vyvolal migrační
vlnu s dopadem na celé území ČR. Tato humanitární katastrofa představuje událost
s dopadem na celé území PK. Důvodem převzetí koordinace byla žádost ředitele
HZS PK, neboť koordinace záchranných a likvidačních prací se týká celého území
kraje. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací byla zřízena v rámci KŠ PK
pracovní skupina pro řešení problematiky související s válečným konfliktem na
Ukrajině.
Dále tajemnice KŠ informovala o tom, že dne 1.3.2022 od 19h bude zřízené Krajské
asistenční centrum pomoci pro registraci cizinců, vyřizování jejich pobytů (které by
mělo zajistit koordinované přijetí, vybavení a umístění uprchlíků přijíždějící do PK) –
adresa Americká 2186/47, 301 00 Plzeň 3 – Východní předměstí (objekt bývalého
Prioru, dnes Lidl). Bude zde poskytován kompletní servis od zajištění dokladů,
zdravotního pojištění, humanitární pomoci i koordinace ubytování a psychosociální
pomoci. Na místě budou společně s Plzeňským krajem spolupracovat složky IZS
(HZS PK, PČR a MP, ZZS PK), město Plzeň, neziskové organizace a zástupci
zdravotní pojišťovny VZP.
Dále tajemnice KŠ seznámila přítomné s tím, že v sobotu 26.2.2022 požádalo HZS
PK o vytipování objektů, které by mohly plnit funkci nouzového ubytování pro
uprchlíky z Ukrajiny na území našeho ORP. Za tímto účelem byly osloveny obce na
teritoriu ORP Horšovský Týn – nyní dochází ke shromažďování těchto ubytovacích
kapacit za celé ORP. Město Horšovský Týn vyčlenilo k tomuto účelu objekt
Hotelu Šumava nacházející se ve městě. Objekt však musí projít nutnými
úpravami, než bude připraven k provozu - je zapotřebí vymalovat, položit lina,
provést kontrolu a údržbu inženýrských sítí, zprovoznit kuchyni v objektu. Dále v
objektu nejsou k dispozici postele, lůžkoviny, povlečení a drobné vybavení. Kapacita
objektu je 10 pokojů (objekt tedy pojme 30 až 40 lidí). Připravenost objektu by mohla
být v řádu 3 týdnů až měsíce.
Dále starosta informoval, že Zastupitelstvo města Horšovský Týn dne 28.2.2022 na
svém zasedání schválilo navýšení částky v položce rozpočtu města – Krizové řízení

(krizová rezerva) na 1. milion Kč na náklady spojené s krizovou situací se zajištěním
ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny (původně na KS byla vyčleněna částka 250.000
Kč, nyní tedy krizová rezerva činí 1. mil. Kč). Dále zastupitelstvo města schválilo
mimořádnou finanční pomoc na podporu Ukrajiny ve výši 300.000 Kč, která bude
rozdělena na konkrétní pomoc prostřednictvím celostátně působících neziskových
organizací. O konkrétní neziskové organizaci rozhodne Rada města Horšovský Týn
na svém jednání dne 3.3.2022.
Vedení města je neustále v kontaktu s jednotlivými složkami IZS (zejména HZS PK,
PČR), a dále KÚ PK, OBKŘ se kterými koordinuje přípravu ORP Horšovský Týn na
tuto krizovou situaci. Nejdůležitější nyní bude rychlá, konkrétní a koordinovaná
pomoc všech složek společnosti včetně neziskových organizací a solidárních
spoluobčanů.
Aktuální informace k problematice migrační vlny na https://www.mvcr.cz/ukrajina
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