Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2017
konaného dne 20. 4. 2017
Přítomni:

1. Martinec Tomáš (předseda)

7. Skalník Miroslav

3. Kůrka Bohuslav

9. Slámečka Jan (místopředseda)

5. Kukla Martin

11. Blaško Hynek

2. Jágrik Miroslav
4. Rejtar Jaromír

6. Bártová Martina
Nepřítomni (omluveni):
1. Musílek Karel

2. Sedmidubský Ladislav
Hosté:

1. Pokorný Josef (OSH)

2. Beneš Petr (HZS KV)

8. Holub Antonín

10. Nevoral Marek

12. Murárik Jan (tajemník)
3. Maslák Pavel

4. Bradáč Antonín
3. Szelke Ludvík (HZS KV)

4. Šlapák Bohumil (PČR KV)

Program:

Zahájení jednání, schválení programu a zápisu, (T. Martinec);
1. Vyhodnocení bezpečnostních opatření při pořádání sportovních soutěží v areálu

„Vysočina aréna“ v Novém Městě na Moravě, (plk. Ing. Ludvík Szelke, náměstek ředitele
HZS KV);

2. Seznámení s organizací HZS kraje, projednání Roční zprávy o stavu požární ochrany
v Kraji Vysočina za rok 2016, (plk. Ing. Petr Beneš, ředitel HZS);

3. Informace o plánovaném cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2017, (Jan Murárik);

4. Návrh na vyhlášení grantového programu „Prevence kriminality 2017“ financovaného
z Fondu Vysočiny, (Josef Pokorný);

5. Informace o činnosti Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS,

spolupráce s ostatními operačními středisky, prohlídka KOPIS HZS, (plk. Mgr. Jiří
Němec, vedoucí KOPIS);

6. Diskuse, různé.
Závěr.

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú.: 4050005000/6800

Zahájení jednání, schválení programu a zápisu
Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu, ten byl upraven do následující podoby:
1. Návrh na vyhlášení grantového programu „Prevence kriminality 2017“ financovaného
z Fondu Vysočiny, (Josef Pokorný);

2. Vyhodnocení bezpečnostních opatření při pořádání sportovních soutěží v areálu

„Vysočina aréna“ v Novém Městě na Moravě, (plk. Ing. Ludvík Szelke, náměstek ředitele
HZS);

3. Seznámení s organizací HZS kraje, projednání Roční zprávy o stavu požární ochrany
v Kraji Vysočina za rok 2016, (plk. Ing. Petr Beneš, ředitel HZS);

4. Informace o plánovaném cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2017, (Jan Murárik);

5. Informace o činnosti Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS,

spolupráce s ostatními operačními středisky, prohlídka KOPIS HZS, (plk. Mgr. Jiří
Němec, vedoucí KOPIS);

6. Diskuse, různé.

Takto upravený návrh programu byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.

1. Návrh na vyhlášení grantového programu „Prevence kriminality 2017“
financovaného z Fondu Vysočiny
Josef Pokorný okomentoval podkladový materiál. Cílem programu je podpora a motivace obcí,
nestátních neziskových organizací a škol při realizaci opatření obsažených v Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 prostřednictvím specifických programů
prevence kriminality. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování
specifických programů z oblasti sociální prevence. Realizací projektů na úrovni sekundární a
terciární prevence působit na pachatele a potenciální pachatele trestných činů, pomáhat obětem
a potenciálním obětem trestných činů, pracovat se sociálně znevýhodněnými a rizikovými
skupinami obyvatel, pozitivně ovlivňovat kriminogenní prostředí ap. Celkový objem finančních
prostředků je 1,3 mil. Kč.
Během jednání se dostavil člen komise Miroslav Jágrik.

Usnesení 05/02/2017/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Prevenci kriminality 2017“
a
ukládá
předkladateli na příštím zasedání komise předložit vyhodnocení efektivity čerpání finančních
prostředků za rok 2016.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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2. Vyhodnocením bezpečnostních opatření při pořádání sportovních soutěží v areálu
„Vysočina aréna“ v Novém Městě na Moravě
Ludvík Szelke okomentoval prezentaci týkající se vyhodnocení bezpečnostních opatření při
pořádání sportovních soutěží v areálu „Vysočina aréna“ v Novém Městě na Moravě. Dle normy o
shromažďovacím prostoru patří mezi základní parametry dva směry úniku. U montované tribuny
nebylo možné tento parametr dodržet. Hustota osob na tribuně byla 4,6 osoby na jeden metr
čtvereční. Únikové cesty jsou dimenzovány pro hustotu osob 2,7 osoby na jeden metr čtvereční
u únikových cest po rovině, po schodech dolů a nahoru. Ramena schodů by měla být po celou
dobu akce volná. Rychlost evakuovaných záleží na hustotě účastníků. Norma udává, že u
venkovních prostor větších jak 20SP, osoby, které jsou umístěny ve shromažďovacím prostoru,
musí být do 15 min. vyevakuovány. V současné době by evakuace osob trvala 40 min. Návrh
řešení: dle normy ČSN 730831 schodišťová ramena byla rozšířena na 2 metry, šířka schodiště
uprostřed jsou 3 metry. Při této formě řeší je u montované tribuny povolena 3,3 max. 3,5 osoby
na 1 metr čtvereční. Návrh řešení byl projednán s autorem normy o shromažďovacím prostoru,
organizátorem a vedoucím stavebního úřadu NMNM. MMR vydalo pracovní pomůcku jak
postupovat při dočasných stavbách. Bohumil Šlapák doplnil, že policie se zaměřila na eliminaci
v trestně-právní rovině, ochranou před eventuálními útoky na měkké cíle. Problém u biatlonu byl
i velký zájem účastníků. Z toho důvodu byly např. v roce 2016 sestaveny 4 smontované tribuny.
Další problém je v neukázněnosti účastníků. Jan Murárik vznesl dotaz na postup při stavbě
nových montovaných tribun. Ludvík Szelke odpověděl, že provozovatel by postupoval v souladu
se stavebním zákonem. Stavební úřad by si musel vyžádat závazné stanovisko HZS. Hynek
Blaško upozornil na problém zaparkovaných kamionů pod tribunami. Ludvík Szelke doplnil, že
v každém sektoru operuje požární hlídka. Nedostatek byl i v tom, že nebyly zohledněny
odstupové vzdálenosti dopravních prostředků vzhledem k tribuně.
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí vyhodnocení bezpečnostních
opatření při pořádání sportovních soutěží v areálu „Vysočina aréna“ v Novém Městě na
Moravě a předseda komise žádá Ludvíka Szelkeho informovat členy komise o postupu
stavebního úřadu do budoucna.

3. Seznámení s organizací HZS kraje, projednání Roční zprávy o stavu požární
ochrany v Kraji Vysočina za rok 2016
Petr Beneš seznámil členy komise s organizací HZS KV. HZS KV vznikl v roce 2001 sloučením
pěti okresních ředitelství hasičských sborů. Disponuje 21 stanicemi, 32 civilními zaměstnanci,
608 příslušníky hasičského sboru. Na směny pracuje 450 příslušníků a zbylí příslušníci pracují
na denních směnách. Dojezdový čas jednotek je do 20 minut na místo události. HZS KV
zajišťuje výkon státního požárního dozoru, kontrolní činnosti, stavební prevence. Na základě
plánu kontrol pro rok 2016 bylo provedeno 61 kontrol u obcí a 6 kontrol u obcí s rozšířenou
působností. V loňském roce došlo k 712 požáry, škody způsobené požárem stoupají. Přímá
škoda způsobená požáry dosáhla 241 mil. Kč. Při požárech bylo zraněno 55 osob a 6 osob
usmrceno. Nejčastější příčiny vzniku požárů je nedbalost, technické závady, úmysl, mimořádné
události, topidla a komíny, neprokázané zavinění. Činnost odboru ochrany obyvatelstva a
krizového řízení: varování a vyrozumění obyvatel, nouzové přežití, elektronické sirény, zajištění
kompletního ošacení pro 600 osob, kontejner nouzového přežití. HZS KV má zpracován
havarijní a krizovou dokumentaci - krizový a havarijní plán KV. Celkem je zpracováno 23 plánů
pro ochranu území pod vodními díly. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 71 cvičení, taktických
cvičení celkem 61. Na KOPIS bylo v roce 2016 přijato celkem 118 670 volání – linky 150 a 112.
Při obsazenosti linek je hovor překlopen na nejbližší stanoviště HZS. Celkem bylo v roce 2016
ohlášeno 10 046 mimořádných událostí. Dochází k nárůstu hlášení planých poplachů.
4. Informace o plánovaném cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2017
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Cvičení ZÓNA 2017 je realizováno na základě
Plánu cvičení orgánů krizového řízení. Cílem cvičení je procvičit činnost orgánů krizového řízení
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při plnění vybraných úkolů ochrany obyvatelstva, systém audio-video konference mezi MV-GŘ
HZS ČR, SÚJB a pracovištěm krizových štábů KV a JMK, vybrané praktické úkoly při řešení
radiační havárie. Cvičení se uskuteční ve dnech 15. 5. – 17. 5. 2017. Závěrem bude vyhotovena
zpráva o cvičení.
Bezpečností komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí informace o plánovaném
cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2017.
5. Informace o činnosti Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS,
spolupráce s ostatními operačními středisky, prohlídka KOPIS HZS
Členové komise byli seznámeni s činností Krajského operačního a informačního střediska s
následnou prohlídkou.
6. Diskuze, různé
Bohumil Šlapák doplnil úlohu policistů na biatlonu. Činnost polici je preventivní, rychle a
efektivně zpracovat nápad trestné činnosti. Bezpečnostní agentura konzultuje s policií svoji
činnost.

Závěr
Tomáš Martinec poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil
jednání. Termín zasedání bezpečnostní komise č. 3/2017 byl stanoven na čtvrtek 22. 6. 2017
od 13:00 hod v prostorách ZZS Kraje Vysočina.

Mgr. Tomáš Martinec
předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečností komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 28. dubna 2017.

Číslo jednací:

KUJI 36088/2017

Číslo stránky

4

