Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2011
konaného dne 12. 4. 2011
Přítomni:
1. Vaněk Petr

6. Cejpek Stanislav

2. Musil Michal

7. Necid Radovan

3. Malina Jiří

8. Slámečka Jan (předseda)

4. Palát Milan

9. Kalabus Pavel

5. Jágrik Miroslav

10. Murárik Jan (tajemník)

Omluveni:
1. Kopecký Pavel

2. Holub Antonín (místopředseda)

Hosté:
1. Báča Pavel (MěÚ Velké Meziříčí)

4. Augustin Zbyněk (KŘP kraje Vysočina)

2. Švec Josef (MěÚ Velké Meziříčí)

5. Filová Vladislava (ZZS kraje Vysočina)

3. Šlapák Bohumil (KŘP kraje Vysočina)

Program:
Zahájení jednání, schválení programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zkušenosti se zajištěním oblasti krizového řízení a bezpečnosti na ORP Velké Meziříčí;
Informace o průběhu mezinárodního cvičení INEX 4 (březen 2011);
Činnost Zdravotní záchranné služby kraje Vysočina, statistika výjezdů ZZS v roce 2010;
Přesun na výjezdní stanoviště ZZS Velké Meziříčí a Velká Bíteš;
Prohlídka stanovišť ZZS ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši;
Diskuse, různé;

Závěr.

Zahájení jednání, schválení programu
Jan Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné a zahájil jednání. Dále přivítal nového člena BK Miroslava Jágrika a představil mu
ostatní členy BK. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl
návrh programu, který byl upraven do následující podoby:
Zahájení jednání, schválení programu

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

1.
2.
3.
4.
5.

Zkušenosti se zajištěním oblasti krizového řízení a bezpečnosti na ORP Velké Meziříčí;
Činnost Zdravotní záchranné služby kraje Vysočina, statistika výjezdů ZZS v roce 2010;
Přesun na výjezdní stanoviště ZZS Velké Meziříčí a Velká Bíteš;
Prohlídka stanovišť ZZS ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši;
Diskuse, různé;

Závěr.
Takto upravený program jednání byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.

1. Zkušenosti se zajištěním oblasti krizového řízení a bezpečnosti na ORP Velké
Meziříčí
Pavel Báča okomentoval prezentaci z oblasti krizového řízení. Celkem je popsáno více než
20 mimořádných událostí (dále jen „MU“) nejrůznějšího charakteru. Ke zmírnění následků
a řešení těchto událostí byla přijata na úrovni státu legislativní a organizační opatření tzv. „Krizové zákony“. Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí
se na provádění záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) provádí záchranné a likvidační práce a ochrany
obyvatelstva. Stejně tomu je tak i u orgánů kraje. Starosta obce s rozšířenou působností
zajišťuje připravenost správního obvodu ORP na řešení krizových situací.
Bezpečnostní rada (dále jen „BR“) ORP Velké Meziříčí - starosta jako předseda BR jmenuje
8 členů.
Krizový štáb (dále jen „KŠ“) ORP Velké Meziříčí - sestává z členů BR ORP a pěti odborných
skupin.
Stálou pracovní skupinu tvoří vedoucí stálé pracovní skupiny a vedoucí nebo zástupci
odborných skupin. Hlavní pracoviště KŠ – objekt HZS, záložní pracoviště KŠ – objekt radnice.
Při KŠ byl vytvořen expertní poradní tým sestávající z představitelů významných institucí,
zařízení a firem.
Povodňová komise ORP Velké Meziříčí - 14 členů včetně předsedy, kterým je starosta města.
Digitalizace Povodňového plánu (dále jen „PP“) ORP V. Meziříčí - město zadalo vypracování
projektové dokumentace na vybudování monitorovacích, hlásných a varovných systémů včetně
digitálního PP ORP V. Meziříčí a digitálních PP obcí Baliny, Bory, Černá, Křižanov, Meziříčko,
Měřín, Stránecká Zhoř, Uhřínov a V. Meziříčí včetně místních částí. Do systému patří
vybudování srážkoměrných stanic, hladinoměrů na vybraných vodních tocích, vybudování
bezdrátového rozhlasu v jednotlivých obcích a vlastní PP obcí zapojených do projektu.
Povodňová ochrana města - významnou investiční akcí pro povodňovou ochranu města
je investiční záměr „Protipovodňová opatření města V. Meziříčí“, která by měla město ochránit
před 100 letou vodou. Projektově je akce připravena a se započetím realizace se počítá ještě
v letošním roce.
Krizový plán a další materiály - součástí příprav na mimořádné události a krizové situace bylo
zpracování Krizového plánu ORP V. Meziříčí a jeho průběžná aktualizace, zpracování materiálů
pro řešení povodňových situací na řece Balince, Oslavě a zvláštní povodně na VD Mostiště.
IS ARGIS - má napomoci zabezpečit chybějící potřebné komodity pro zvládnutí MU nebo
krizové situace. Ve spolupráci s pracovníky HZS jsou vytypovávány a do systému doplňovány
firmy, které svými výrobky, činnostmi nebo technickými prostředky mohou být nápomocny
zvládnutí následků MU nebo krizových stavů. K vyhledávání zdrojů slouží taktéž nově budovaný
IS KRIZKOM.
Hlavní možná příčina MU nebo krizové situace:
povodeň na řece Balince
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povodeň na řece Oslavě
zvláštní povodeň na VD Mostiště.
Stavy, které hrozily MU nebo se jí staly, s možností přerůst do krizového stavu:
2005 nádrž Mostiště – oprava hráze, vyhlášen stav nebezpečí
- 2006 nebezpečí povodně na řece Balince
- 2007 vichřice – leden, pro území několika krajů vyhlášen stav nouze pro vstup do lesů
- 2009 hrozba povodně na řece Balince a Oslavě, hrozba přelití vody přes přepad
na VD Mostiště
- 2010 lednové přívaly sněhu
- 2010 tzv. Prasečí chřipka, silné a trvalé deště v jarním a podzimním období
Dálnice D1, most na 144 km dálnice D1:
- komplikací pro město při dopravních nehodách nebo plánovaných opravách
- možnost MU při havárii kamionů převážejících nebezpečné chemické látky
blízkost dálnice – zvýšená kriminalita
Bohumil Šlapák doplnil, že město Velké Meziříčí zaujímá strategickou polohu a proto
je zde vyšší výskyt trestné činnosti. Nevýhoda města jsou dva sjezdy z dálnice D1.
Josef Švec okomentoval prezentaci týkající se zkušeností se zajištěním oblasti krizového řízení
a bezpečnosti na ORP Velké Meziříčí.
Bezpečnostní komise - z iniciativy starosty města Ing. Radovana Necida byla počátkem roku
zřízena Bezpečnostní komise RM, která má za úkol hledat možnosti zlepšení v oblasti
bezpečnosti – kriminalita, doprava a pod.
Z podnětu starosty vznikla také 6 členná tzv. Bezpečnostní skupina složená ze zástupců města,
HZS, Policie ČR, MP a zástupce ZZS. Úkolem skupiny je koordinovat a zefektivnit práci
na úseku bezpečnosti.
Preventivní a osvětová činnost: kurátor pro mládež, sociální kurátor, výchovní poradci, strážníci
Městské policie, pracovníci ZZS kraje Vysočina.
Metropolitní síť Města Velké Meziříčí je budovaná od roku 2002 - propojuje budovy města a jeho
organizace:
- Koncový bod ROWAnet
- WiFi access points 11 ROWANet access points
- IP telefonní ústředna
- IP TV
Městský kamerový a dohledový systém Velké Meziříčí:
- začátek budovaní v roce 2005
- budováno pět kamerových bodů (analogové Philips s videopřevodníky AXIS) spolu
s řídícím a dohledovým pracovištěm.
Radovan Necid vyslovil požadavek na přijmutí usnesení ke zlepšení jednotného systému
dopravních informací.
Usnesení 05/02/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o zabezpečení oblasti krizového řízení a bezpečnosti na ORP Velké Meziříčí a
doporučuje
projednání těchto témat na jednání BRK a semináři přípravy IZS, ŘSD a SSÚD na zimní období
2011/2012 v Humpolci:
1) koordinace oprav komunikací ŘSD s opravami, které realizuje kraj Vysočina
2) systém včasného varování provozu na dálnici při mimořádných událostech.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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2. Činnost Zdravotní záchranné služby kraje Vysočina, statistika výjezdů ZZS v roce
2010
Vladislava Filová okomentovala prezentaci k činnosti ZZS kraje Vysočina. Síť výjezdních
stanovišť tvoří celkem 19 stanovišť s 26 posádkami, z toho 11 RLP, 12 RZP, 2 R-V, 1 LZS.
V roce 2010 vznikla 3 nová VS ve Velké Bíteši, Přibyslavi a Jemnici. Rozmístění výjezdových
stanovišť ZZS v kraji Vysočina: Oblast Jihlava (Jihlava, Telč), oblast Třebíč (Třebíč,
Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Jemnice, Velká Bíteš), oblast Pelhřimov
(Pelhřimov, Počátky, Humpolec, Pacov), oblast Nové Město na Moravě (Nové Město na Moravě,
Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem), oblast Havlíčkův Brod
(Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Přibyslav). Vozový park tvoří celkem
72 vozidel, z toho 57 sanitních. V roce 2010 bylo zakoupeno celkem 7 sanitních vozidel.
Každoročně by bylo třeba provést výměnu cca 7 sanitních vozidel. Ke konci roku 2010 bylo
personální obsazení ve fyzických osobách následující: lékaři 41, dispečerky 18, NLZP 243, THP
a dělníci 27. ZZS KV provedla ve spolupráci s ostatními složkami IZS 4 nácviky hromadného
neštěstí. Zdravotnické operační středisko uskutečnilo celkem 156 264 hovorů, z toho příchozích
hovorů na 155 bylo 88 246. V roce 2010 bylo celkem 6 513 úrazů. Zemřelí vč. ohledání
zemřelých bylo v roce 2010 celkem 1207. V roce 2010 bylo jednou z priorit také zlepšení
funkčnosti systému mobilní podpory, zejména v navigační části a dále v propojení se systémem
elektronických zdravotních knížek a propojení v rámci projektu e-Health. Počet výjezdů
se stabilizoval a je shodný se stavem v roce 2009. Dále pohovořila o plnění rozpočtu.
Hospodářský výsledek byl k 31. 12. 2010 vyrovnaný, pro letošní rok se plánuje ztráta ve výši
30 mil. Kč. Jan Slámečka vznesl dotaz na cenu jednoho vozidla. Vladislava Filová odpověděl,
že cena jednoho automobilu je cca 2 mil. Kč plus 1,5 mil. Kč na samotné vybavení.
Jan Slámečka dále vznesl dotaz na celkovou cenu tabletů do aut. Vladislava Filová odpověděla,
že na pokrytí všech vozidel bylo potřeba cca 33 mil. Kč.
Usnesení 06/02/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Zdravotní záchranné služby kraje Vysočina a statistice výjezdů ZZS v roce
2010.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Přesun na výjezdní stanoviště ZZS Velké Meziříčí a Velká Bíteš
Členové komise se přesunuli na výjezdní stanoviště ZZS Velké Meziříčí a Velká Bíteš.
Během jednání odešel člen komise Radovan Necid.
4. Prohlídka stanovišť ZZS ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši
Přítomní členové shlédli vybavení stanovišť ZZS ve Velkém Meziříčí a ve Velké Bíteši.

Během jednání odešel člen komise Milan Palát.
5. Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné další náměty.
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Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín zasedání bezpečnostní komise č. 3/2011 bude včas upřesněn.

Jan Slámečka v. r.
předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 13. dubna 2011.
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