Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2009
konaném dne 30. 3. 2009
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman kraje Vysočina,

předseda BRK)

České republiky – Správy Jižní Moravy)

2. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana kraje

Vysočina)

3. Jan Slámečka

6. plk. Mgr. Josef Bačkovský (zástupce ředitele Policie
7. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby kraje Vysočina)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

kraje Vysočina

4. Ing. Bc. Zdeněk Kadlec

8. Ing. Zdeněk Linhart

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany)
(ředitel Krajského úřadu

kraje Vysočina)

5. plk. Ing. Drahoslav Ryba

9. plk. gšt. Ing. Milan Solík

(ředitel

Krajského

vojenského velitelství Jihlava)
(ředitel Hasičského

záchranného sboru kraje Vysočina)

10. Ing. Jan Murárik (vedoucí oddělení krizového řízení a
bezpečnosti KrÚ, tajemník BRK)

Hosté:
1. Ing. Ivana Ševecová (ODSH – vedoucí oddělení správy komunikací)
2. Ing. Tomáš Halačka (OZ – úředník na úseku krizového managementu a IZS)

Program:
Zahájení (Jiří Běhounek, hejtman kraje).
1. Vyhodnocení zimní sezóny na komunikacích kraje, zimní údržba, nehody, činnost KSÚSV,
Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ, Ing. Ivana Ševecová, vedoucí oddělení správy
komunikací ODSH KrÚ;
2. Vyhodnocení koncepce dopravní bezpečnosti za rok 2008, Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel
KrÚ, Ing. Ivana Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací, ODSH KrÚ;
3. Traumatologické a krizové plánování, vyhodnocení cvičení ve zdravotnických zařízeních
kraje Vysočina. Výhled a úkoly na rok 2009, Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského
úřadu, Ing. Tomáš Halačka, úředník na úseku krizového managementu a IZS, OZ KrÚ;
4. Bezpečnostní situace na území kraje za rok 2008, plk. Mgr. Josef Bačkovský, náměstek
ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje pro Vysočinu;
5. Vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2008 a
plánu výcviku strážní roty, hlavní úkoly na rok 2009, plk. gšt. Ing. Milan Solík, ředitel KVV
Jihlava;
6. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2008 a plán provedení cvičení IZS v roce 2009, plk. Ing.
Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje;
7. Roční zpráva o stavu požární ochrany, plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje;
8. Informace o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2008, Ing. Zdeněk Linhart, ředitel JE
Dukovany;

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

9. Vyhodnocení vícestupňového vnitrostátního cvičení ZÓNA 2008, Ing. Jan Murárik, tajemník
BRK;
10. Policejní opatření v ČR a kraji související s předsednictvím ČR v EU, plk. Mgr. Josef
Bačkovský, náměstek ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje pro Vysočinu;
11. Rozprava;
12. Závěr; Jiří Běhounek, hejtman kraje.
Zahájení
J. Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.
Navržený program byl schválen 10 hlasy. Seznámil členy BRK se změnou na pozici ředitelky
Zdravotnické záchranné služby, kterou byla jmenována Ing. Vladislava Filová na místo MUDr.
Lukáše Kettnera a na základě toho byla dekretem jmenována členkou BRK.
1.

Vyhodnocení zimní sezóny na komunikacích kraje, zimní údržba, nehody, činnost
KSÚSV

I. Ševecová okomentovala podkladový materiál „Vyhodnocení zimní sezóny na komunikacích kraje
Vysočina“. Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. tříd o celkové délce 4 575 km. Dle ustanovení
§ 26 zákona č. 13/1997 Sb., a vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č.
104/1997 zabezpečuje sjízdnost silnic II. a III. tříd v zimním období prostřednictvím Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Zimním obdobím se dle vyhlášky č. 104/1997
Sb., rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
J. Běhounek dodal, že je nutno při posypu komunikací dodržovat zásadu přesahů posypů mezi
okresy, aby byla zajištěna sjízdnost celé komunikace.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 07/02/2009/BRK
bere na vědomí
vyhodnocení zimní sezóny na komunikacích kraje za zimní období roku 2008/2009 dle materiálu
BRK-02-2009-01P a BRK-02-2009-01P př. 1 a
ukládá
• ve spolupráci se složkami IZS zpracovat přehled vytipovaných rizikových úseků při
údržbě v zimním období.. Těmto úsekům věnovat prostřednictvím KSÚS kV zvýšenou
pozornost při ošetření jak inertním tak i chemickým posypem.
• při posypu komunikací dodržovat zásadu přesahů posypů na komunikacích mezi okresy,
aby bylo zajištěno ošetření celé komunikace.

odpovědnost: členové BRK, odbor dopravy a silničního hospodářství KrÚ, ředitel KSÚS kV
termín: 30. 6. 2009, zimní období 2009 -2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-02-2009-01P a BRK-02-2009-01P př. 1.
2.

Vyhodnocení koncepce dopravní bezpečnosti za rok 2008

I. Ševecová okomentovala podkladový materiál „Vyhodnocení koncepce dopravní bezpečnosti za
rok 2008“. Kraj Vysočina v roce 2006 usnesením Rady kraje č. 0556/12/2006/RK ze dne 18. 04.
2006 schválil strategický dokument „Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina“
(koncepce BESIP). Tento dokument vymezil základní problémové oblasti, které je kraj schopen
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ovlivnit, vytýčil možná východiska a stanovil úkoly vedoucí ke zlepšení bezpečnosti silničního
provozu na pozemních komunikacích kraje Vysočina.
V letošním roce proběhne v našem kraji další ročník krajského kola dopravní soutěž „Mladý
cyklista“.
Z. Kadlec dodal, že ve spolupráci s Policií ČR kraj Vysočina tvoří webový portál, kde budou
uvedeny údaje o bezpečnosti a nehodovosti. Ten bude uveřejněn na webu kraje Vysočina na
adresa http://analytika.kr-vysocina.cz/
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 08/02/2009/BRK
bere na vědomí
vyhodnocení „Koncepce dopravní bezpečnosti kraje Vysočina“ za rok 2008 dle materiálu BRK 022009-02 P, BRK 02-2009-02 P př. 1, BRK 02-2009-02 P př. 2 a
ukládá
v roce 2010 předložit vyhodnocení „Koncepce dopravní bezpečnosti kraje Vysočina“ za rok 2009.
odpovědnost: Z. Kadlec, odbor dopravy a silničního hospodářství KrÚ
termín: do 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK 02-2009-02 P, BRK 02-2009-02 P př. 1, BRK 02-2009-02 P př. 2.
3.

Traumatologické a krizové plánování, vyhodnocení cvičení ve zdravotnických
zařízeních kraje Vysočina. Výhled a úkoly na rok 2009

T. Halačka okomentoval podkladový materiál „Traumatologické a krizové plánování, vyhodnocení
cvičení ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina. Výhled a úkoly na rok 2009“. Materiál hodnotí
problematiku krizové připravenosti zdravotnictví v kraji Vysočina - schopnost správních úřadů a
poskytovatelů zdravotnických služeb zajistit nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu za
mimořádných situací a krizových stavů. Hodnocení traumatologického a krizového plánování je
uvedeno v materiálu BRK-2-2009-03 P, př. 1.
V. Filová dodala, že zatím byla prováděna pouze taktická cvičení. Bylo by dobré provést jedno
cvičení prověřovací.
J. Běhounek souhlasil s tímto návrhem a dotázal se ostatních členů BRK na názor. D. Ryba a J.
Bačkovský tento návrh podpořili. J Běhounek navrhl připravit námět na prověřovací cvičení složek
IZS a provést ho v roce 2009.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 09/02/2009/BRK
bere na vědomí
vyhodnocení a stav traumatologického a krizového plánování zdravotnictví ve správním území
kraje a úkoly v oblasti krizové připravenosti dle materiálu BRK-2-2009-03, BRK-2-2009-03, př. 1 a
BRK-2-2009-3, př. 2 a
ukládá
• realizovat cvičení zdravotnických zařízení ve spolupráci s IZS dle materiálu BRK-2-200903 P, př. 2 a
• připravit námět a plán provedení jednoho prověřovacího cvičení složek IZS.
odpovědnost: D. Ryba, V. Filová, J. Bačkovský, J. Murárik, Z. Kadlec, odbor zdravotnictví KrÚ
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-2-2009-03, BRK-2-2009-03, př. 1 a BRK-2-2009-3, př. 2.
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4.

Bezpečnostní situace na území kraje za rok 2008

J. Bačkovský okomentoval podkladový materiál „Bezpečnostní situace na území kraje za rok 2008,
př. 1“. Dále informoval členy BRK o dalších akcích, které budou probíhat na území kraje Vysočina,
u kterých bude asistovat Policie ČR.
J. Běhounek vznesl dotaz, jak je to s bezpečností na fotbalovém stadionu v Jihlavě?
J. Bačkovský odpověděl, že za celý rok nebyl žádný velký problém. Dodal, že by se Policie ČR
neměla dostat do situace, že by nebyla připravena na podobný zásah. Je k dispozici dostatečné
množství sil a prostředků.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 10/02/2009/BRK
bere na vědomí
vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina v roce 2008 a porovnání s rokem 2007 dle
materiálu BRK 02-2009-04P př1 a
ukládá
zajistit předkládání obdobné zprávy o bezpečnostní situaci v kraji Vysočina vždy za uplynulé
období roku (1/2) do posledního dne následujícího měsíce a za celý kalendářní rok.
odpovědnost: J. Bačkovský, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
termín: vždy k 31. 6. a 31.12.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-02-2009-04P a BRK-02-2009-04P, př. 1.
5.

Vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce
2008 a plánu výcviku strážní roty, hlavní úkoly na rok 2009

M. Solík okomentoval prezentaci týkající se vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského
vojenského velitelství Jihlava v roce 2008 a plánu výcviku strážní roty. Dále členy BRK informoval
o hlavních úkolech na rok 2009.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 11/02/2009/BRK
bere na vědomí
vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2008 a plánu
výcviku pěší roty, hlavní úkoly na rok 2009, dle materiálu BRK-02-2009-5P př.1 (CD).
odpovědnost: M. Solík, členové BRK
termín: 30.3.2009
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-02-2009-5P.
6.

Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2008 a plán provedení cvičení IZS v roce 2009

D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2008 a plán provedení
cvičení IZS v roce 2009“. Organizování společných cvičení složek IZS vychází s § 17 zákona č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů v platném znění.
Cvičení složek IZS slouží ke zlepšení součinnosti složek IZS při zásahu, procvičení řízení institutu
velitele zásahu IZS, ověření informačních toků a procvičení činnosti KOPIS jako stálého orgánů
IZS.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
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Usnesení 12/02/2009/BRK
bere na vědomí
vyhodnocení cvičení IZS za rok 2008 a plán cvičení IZS kraje Vysočina pro rok 2009 dle ma-teriálu
BRK-02-2009-06P, BRK-02-2009-06Ppř. 1 a
souhlasí
s navrženým plánem cvičení IZS kraje Vysočina pro rok 2009 dle materiálu BRK-02-200906Ppř. 2.
ukládá
naplánovat jedno prověřovací cvičení IZS do konce roku
odpovědnost: D. Ryba, V. Filová, J. Bačkovský, J. Murárik, Z. Kadlec, odbor zdravotnictví KrÚ
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-02-2009-06P, BRK-02-2009-06Ppř. 1, BRK-02-2009-06Ppř. 2.
7.

Roční zpráva o stavu požární ochrany

D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Roční zpráva o stavu požární ochrany“. Zpráva o stavu
požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008 obsahuje vyhodnocení výkonu státního požárního
dozoru, preventivně výchovné činnosti, záchranných a likvidačních prací, včetně příslušných
statistických údajů, zprávu o hospodaření a přehled pořádaných kulturních a sportovních akcí.
Dále informoval členy BRK o poskytnutí účelové dotace na akceschopnost jednotek JPO II a JPO
III. V souvislostí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2009 jsme se po dohodě s Krajským úřadem kraje
Vysočina rozhodli podpořit vybavení jednotek PO přilbami pro hasiče, zásahovými rukavicemi a
zásahovou obuví vše v počtu max. 4 ks. Tímto navazujeme na rok 2008, kdy obce měly možnost
s účastí státní dotace si pořídit až 4 ks zásahových třívrstvých oděvů se státní dotací 50 % max.
28 000,- Kč. Protože se jedná o poměrně nákladné ochranné prostředky, je uvažováno opět se
zapojením příslušné obce jako dalšího zdroje financování (přibližně v poměru 50% : 50%).
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 13/02/2009/BRK
bere na vědomí
zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008 dle materiálu BRK-02-2009-07P a
BRK-02-2009-07P Př.1 (CD).
odpovědnost: členové BRK
termín: 30. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-02-2009-07P a BRK-02-2009-07P Př.1 (CD).
8.

Informace o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2008

Z. Linhart okomentoval prezentaci týkající se informace o bezpečnosti provozu JE Dukovany
v roce 2008. Prezentace byla zaměřena na tato témata:
- Hlavní úkoly JE Dukovany v roce 2008;
- Hodnocení bezpečnosti – oblasti hodnocení;
- Jaderná a provozní bezpečnost;
- Radiační ochrana;
- Fyzická ochrana;
- Požární bezpečnost;
- Havarijní připravenost;
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-

Technická bezpečnost;
Ekologie;
BOZP;
RA odpady a styk s SÚJB;
Strategické cíle JE Dukovany.

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 14/02/2009/BRK
bere na vědomí
informaci o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2008 a informaci o dalším rozvoji JE
Dukovany dle materiálu BRK-02-2009-08N př.1 a
ukládá
zpracování a předložení obdobné zprávy za rok 2009.
odpovědnost: Z. Linhart
termín: 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-02-2009-08P, BRK-02-2009-08N př.1
9.

Vyhodnocení vícestupňového vnitrostátního cvičení ZÓNA 2008

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Vyhodnocení vícestupňového vnitrostátního cvičení
ZÓNA 2008“. V souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení na léta 2007-2009, schváleným
usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2007 č. 3, bylo uloženo ministru vnitra ve
spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany zorganizovat a
řídit cvičení orgánů krizového řízení vybraných správních úřadů, kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje pod názvem „ZÓNA 2008“. Součástí cvičení je jeho vyhodnocení, jehož smyslem je náprava
slabších míst, které byly cvičením odhaleny a pojmenovány. Informoval, že se zúčastnil prvního
předběžného hodnocení cvičení na GŘ HZS dne 13. ledna. Činnost kraje Vysočina při cvičení byla
hodnocena velmi pozitivně. Sdělil, že v příloze materiálu je vyhodnocení cvičení, které provedl
HZS kraje. V příloze 2 jsou popsány konkrétní nápravná opatření včetně odpovědných osob a
termínů plnění. tyto nápravná opatření byla se všemi dotčenými projednána a odsouhlasena. Dále
sdělil, že vyhodnocení cvičení na republikové úrovni ještě není zpracováno. Až bude zpracováno a
schváleno, seznámí s ním členy BRK.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 15/02/2009/BRK
bere na vědomí
vyhodnocení cvičení „ZÓNA 2008“ dle materiálu BRK-02-2009-09P a BRK-02-2009-09P př.1 a
ukládá
realizovat úkoly, které vyplynuly ze závěrů cvičení dle materiálu BRK-02-2009-09P př.1 BRK-022009-09P př.2.
odpovědnost: členové BRK
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-02-2009-09P, BRK-02-2009-09P př.1 a BRK-02-2009-09P př.2.
10.

Policejní opatření v ČR a kraji související s předsednictvím ČR v EU

J. Bačkovský okomentoval podkladový materiál „Policejní opatření v ČR a kraji související
s předsednictvím ČR v EU“. Na základě úkolu Bezpečnostní rady kraje Vysočina, bylo uloženo
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Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, předložit na jednání bezpečnostní rady
seznámení s policejními opatřeními v ČR a kraji související s předsednictvím ČR v EU.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 16/02/2009/BRK
bere na vědomí
informaci o policejních opatřeních v ČR a kraji související s předsednictvím ČR v EU.
odpovědnost: J. Bačkovský, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
termín: 23 – 26. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-02-2009-10P.
11. Rozprava
J. Murárik podal členům BRK informaci o tom, že kraj Vysočina bude pořádat 15. 4. 2009 seminář
k problematice extremismus na téma „Politický extremismus, regionální politika se zaměřením na
kraj Vysočina“. Na tento seminář bylo panem ředitelem pozváno krajské zastupitelstvo, poslanci a
senátoři za kraj Vysočina starostové obcí, zástupci policie ČR a další. Dále dne 27. dubna 2009
proběhne druhý ročník udělování Záslužných medailí kraje Vysočina členům složek IZS v kraji.
30. 4. proběhne na kraji setkání rady kraje a ředitele KrÚ s veliteli vojenských zařízení v kraji a 18.
5. navštíví hejtman kraje vojenské zařízení v Dobroníně.
Upřesnil ještě výjezdní jednání BRK dne 14. 5, na Letecké základně v Náměšti nad Oslavou a
vodní elektrárně Dalešice.
M. Solík informoval o armádním rozkaze, kterým byli hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek povýšen
do hodnosti podplukovníka AČR v záloze a ředitel krajského úřadu Ing. Bc. Zdeněk Kadlec do
hodnosti kapitána AČR v záloze.

12. Závěr
J. Běhounek poděkoval členům bezpečnostní rady za zpracování jednotlivých bodů programu a
ukončil jednání.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina
předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 1. dubna 2009

Číslo jednací:
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