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Ústřední krizový štáb:
5 přesuny pacientů pomůže Letecká služba Policie ČR
Dne3. únoravčelesJanem Hamáčkem opětzasedal Ústředníkrizovýštáb. Situa-

ce ohledně pandemie covídu-19 v Česku stagnuje a tlak na domácízd ravotníctví

neustává. Štáb mimojinéjednal o aktuální naplněnosti jednotlivých nemocnic.

Nově bude pomáhat s přesunem do nemocnic s volnou kapacitou i Letecká služ-

ba Policie ČR. Podle informací, které Ústřední krizový štáb získal, je nedostatek

volných lůžek nejhoršív Karlovarském kraji. Vzhledem k doporučení vlády nosit
vvi

na místech s vyssu koncentrací osob respírátory FFP2 zadal Ústřední krizový

štáb Ministerstvu průmyslu a obchodu provést inventuru zásob respirátorů.

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu a Správy státních hmotných rezerv ne-

hrozí u žádné položky ochranného či zd ravotnického prostředku nedostatek.

 

 

Vládní opatření lidskou řečí

Národní agentura pro komunikační

a informačnítechnologie na svém twi—

tterovém účtu odkazuje na informační

web o covid-19, tzv. Covid Portál, kde

stručně a přehledně překládá aktuální

vládní opatření do běžných Životních

situací. Naleznete tam, jak na očková—

ní, provedení registrace a rezervace,

ale také například od povědi na nejčas—

tější otázky a další důležité informace

https://covid.gov.cz/.

 

Program prevence kriminality

Koncem loňského roku vyhlásilo

Ministerstvo vnitra již tradiční Pro-

gram prevence kriminality na míst—

ní úrovni na rok 2021.

Termín pro podánížá—

dostí je už pouze do

15. února. Více infor—

mací se dozvíte na

A www.prevencekri—

PREVENCE minality.cz
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Příručka pro města a obce

sousedícís průmyslovými zónami

Ministerstvo vnitra během loňské-

ho roku provedlo aktualizaci Me—

todické příručky pro města a obce

sousedící s průmyslovými zónami

a rozšířilo ji o nová témata. Ta po—

skytuje samosprávám souhrnné,

přehledné a aktuální informace

o tom, jak předcházet vzniku bez—

pečnostních a dalších problémů,

případně jak je řešit. Nejobsáhlejší

část je věnována ochraně veřejné—

ho pořádku a bezpečnosti. Příručka

se ale také věnuje problematice ci-

zinců, kteří v průmyslových zónách

pracují, nebo integracijejich dětí do

českého školského systému. Další

kapitoly zmiňují výstavbu průmy-

slových zón z pohledu územního

plánování nebo to, kde pracovníky

průmyslových zón ubytovat. Příruč—

ka obsahuje také některá stanovis—

ka k nejčastěji zmiňovaným pro-

blémům, které samosprávy musí

v praxi řešit. Zveřejněna je na webu

www.mvcr.cz
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Češi žijícív zahraničí

vyberou ve volbách kandidáty

z Ústeckého kraje
Ve čtvrtek 7. ledna 2021, proběh-

lo zasedání Státní volební komise.

Na něm byl vylosován Ústecký kraj

jako ten, ze kterého budou češ-

tí občané žijící v zahraničí vybírat

kandidátyv podzimních volbách do

Poslanecké sněmovny. Ty se budou

konat 8. a 9. října 2021.

Česko pomůže

běloruským zdravotníkům

Díky zdravotně—humanítárnímu pro—

gramu MEDEVAC, který koordinuje

Ministerstvo vnitra, Česko opět

pomůže Bělorusům perzekvova—

ným režimem Alexndra Lukašenka.

Přeprava do České republiky a ná—

sledná pomoc včetně nabídky za-

městnání se tentokrát bude týkat

zdravotníků.

 

Novela zákona o zbraních a zbraňová amnestie

Dne 31. ledna začala platit novela zákona o zbraních, kterou připravilo Minister-

stvo vnitra. Obsahuje např. novou amnestii na nelegálně držené zbraně, jedno—

dušší a bezpečnější proces ničení poškozených a nefunkčních zbraní nebo povo—

lení noktovizorů a tlumičů hluku. Novela současně reaguje na evropskou směrnici

o zbraních. Pro současné majitele zbranívšak nová opatření neznamenajízpřísně—

ní. Zbranějim zůstávajíi nadále, aniž by museli cokoli dokazovat nebo registrovat.

Platnost zbrojních průkazů se navíc pro nikoho nemění a zůstává desetiletá.

 

Přívětivý úřad

Ministerstvo vnitra vyhlásilo šestý ročník

soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí

s rozšířenou působností. Městské úřady,

magistráty a úřady městských částí Prahy se

mohou v průběhu února přihlásit vyplně-

ním elektronického dotazníku, který

jim byl rozeslán na začátku měsíce.

Více informací naleznete na stránkách

ministerstva www.mvcr.cz.

    
 

Sbírka právních předpisů ÚSC
Zkraje letošního roku byla legislativně zakotvena nová právní úprava informační-

ho systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků. Spuštění

systému, který má přinést zásadní změnu v přístupností právních předpisů obcí

a krajů veřejnosti, orgánům veřejné správy a dalším subjektům, je naplánováno

na začátek roku 2022. Co nová právníúprava pňnáší,jak má fungovat ajak by měla

být aplikována v praxi, se dočtete v hlavním tématu příštího čísla.

 
 


