Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2011
konaného dne 14. 6. 2011
Přítomni:
1. Vaněk Petr

7. Necid Radovan

2. Musil Michal

8. Slámečka Jan (předseda)

3. Malina Jiří

9. Kalabus Pavel

4. Jágrik Miroslav

10. Holub Antonín (místopředseda)

5. Kopecký Pavel

11. Murárik Jan (tajemník)

6. Cejpek Stanislav
Omluveni:
1. Palát Milan
Hosté:
1. Pokorný Josef (OSH)

6. Kunc Martin (MP Žďár nad Sázavou)

2. Frenc Jan (MP Jihlava)

7. Šlapák
Sázavou)

3. Pavlík Jan (MP Havlíčkův Brod)

8. Černý Libor (PČR OO Nové Město na
Moravě)

4. Gregor Petr (MP Nové Město na Moravě)

9. Šmarda Michal (MěÚ Nové Město na
Moravě)

Bohumil (PČR ÚO Žďár nad

5. Prvák Ladislav (MP Třebíč)

Program:
Zahájení jednání, schválení programu
1. Informace o zasedáních komise IZS při Radě Asociace krajů ČR v I. pololetí roku 2011,
(J. Slámečka);
2. Informace o kontrole oblasti Hospodářských opatření pro krizové stavy KrÚ Správou
státních hmotných rezerv, (J. Murárik);
3. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektů prevence
kriminality 2011 – II. část, (J. Pokorný);
4. Činnost Městských policií v kraji Vysočina, součinnost s Policií ČR, (Ing. Jan Frenc);
5. Informace o zkušebním provozu kamerového systému měst pro potřeby Policie ČR –
včetně prohlídky v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou, (J. Slámečka);
6. Diskuse, různé;
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Závěr.

Zahájení jednání, schválení programu
Jan Slámečka, 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, který byl upraven do následující podoby:
Zahájení jednání, schválení programu
1. Informace o zasedáních komise IZS při Radě Asociace krajů ČR v I. pololetí roku 2011,
(J. Slámečka);
2. Informace o kontrole oblasti Hospodářských opatření pro krizové stavy KrÚ Správou
státních hmotných rezerv, (J. Murárik);
3. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektů prevence
kriminality 2011 – II. část, (J. Pokorný);
4. Činnost Městských policií v kraji Vysočina, součinnost s Policií ČR, (Ing. Jan Frenc);
5. Diskuse, různé;
6. Informace o zkušebním provozu kamerového systému měst pro potřeby Policie ČR –
včetně prohlídky v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou, (J. Slámečka);
Závěr.
Takto upravený program jednání byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě, podal informaci o dobrém fungování požární
jednotky JPO II a o specifické bezpečnostní situaci ve městě. Dále upozornil, že město nemá
profesionální jednotku.

1. Informace o zasedáních komise IZS při Radě Asociace krajů ČR v I. pololetí roku
2011
Jan Slámečka podal informace o zasedáních komise IZS při Radě Asociace krajů
ČR v I. pololetí roku 2011. V I. pololetí se uskutečnily dvě zasedání. První zasedání se
uskutečnilo v únoru v Olomouckém kraji a jednalo se o 7. zasedání komise. Druhé zasedání se
uskutečnilo v červnu v Ústeckém kraji a jednalo se o 8. zasedání komise.
Předmětem jednání byly témata:
- aplikace nových právních systémů v oblasti krizové legislativy;
- projednání zákona 432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické
infrastruktury;
- zajištění bezpečnosti a fungování IZS v roce 2011;
- odchody lékařů v rámci výzvy „Děkujeme, odcházíme“.
Na 7. zasedání komise bylo především projednáváno toto téma:
- finanční prostředky určené na informační systémy v krajích
Na 8. zasedání komise byly především projednávány tyto témata:
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- zákon 18/1997 Sb. O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů;
- metodické zpracování krizových plánů;
- oblast zdravotních služeb;
- informační systém EPUSA (jeho využití při rozhodování krizových situacích) – nejlepší dva
kraje jsou Plzeňský kraj a kraj Vysočina;
- webový portál www.zachranny-kruh.cz.
Usnesení 07/03/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o zasedáních komise IZS při Radě Asociace krajů ČR v I. pololetí roku 2011.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Informace o kontrole oblasti Hospodářských opatření pro krizové stavy KrÚ
Správou státních hmotných rezerv
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Sdělil, že 12. května proběhla na krajském úřadě
(odbor sekretariátu hejtmana) kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti hospodářských
opatření pro krizové stavy. Kontrola byla provedena pracovníky Správy státních hmotných
rezerv, která je ústřední orgán státní správy pro hospodářská opatření v krizových situacích
a pro státní hmotné rezervy dle pověření předsedy Správy státních hmotných rezerv a ředitele
odboru bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva průmyslu a obchodu.
Hmotné rezervy jsou více než z poloviny tvořeny ropou a ropnými produkty, jejichž množství
je určeno mezinárodními závazky České republiky. Součástí státních hmotných rezerv jsou
mobilizační rezervy a pohotovostní zásoby určené pro 24 typových krizových situací.
Pohotovostní zásoby vznikají podle požadavků jednotlivých resortů. Správa vytváří koncepci
hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich zabezpečení podle příslušných zákonů.
Sleduje celkovou výši zásob ropy a ropných produktů v ČR. Doplňuje, ochraňuje, obměňuje
a udržuje
státní
hmotné
rezervy,
včetně
zásob
pro humanitární
pomoc.
Společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem vnitra ČR realizuje poskytování
humanitární pomoci České republiky do zahraničí. Správa státních hmotných rezerv vyvíjí
a provozuje Informační systém plánování civilních zdrojů - IS ARGIS jako hlavní nástroj
informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování věcných
zdrojů. Závěr kontroly: Krajský úřad kraje vysočina zabezpečuje výkon přenesené působnosti
v oblasti HOPKS v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 241/2000 Sb., o hospodářských
opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
Usnesení 08/03/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o kontrole oblasti Hospodářských opatření pro krizové stavy KrÚ Správou státních
hmotných rezerv.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektů
prevence kriminality 2011 – II. část
Josef Pokorný okomentoval podkladový materiál. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo
usnesením
č.
0521/07/2010/ZK
Program
prevence
kriminality
kraje
Vysočina
na rok 2011 (dále jen „Program“), Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
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na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce
2011 (dále jen „Zásady“) a Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů
v roce 2011 (dále jen „Výzva“). Na realizaci projektů byla přislíbena kraji na rok 2011 státní
dotace z rozpočtu kapitoly MV ve výši 938 860 Kč a v rozpočtu kraje Vysočina byly na prevenci
kriminality v roce 2011 vyčleněny finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč.
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedáním dne 22. března 2011 usnesením
č. 0075/02/2011/ZK Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 – II. část
(dále jen „Výzva“). Současně schválilo i Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
dalších dotací na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce
2011. Na pokrytí požadovaných dotací byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 1,2 mil. Kč.
V termínu stanoveném Výzvou (10. května 2011) bylo zaevidováno celkem 14 žádostí měst
a obcí kraje Vysočina. Celkové náklady na realizaci projektů jsou vyčísleny částkou ve výši
3 052 011 Kč. Na realizaci projektů města a obce požadují dotace ve výši 2 452 521 Kč.
Žádost města Polná nesplňuje podmínky stanovené Výzvou. Materiál bude předložen
ke schválení na červnovém zasedání zastupitelstva kraje. Dále upřesnil informaci o neposkytnutí
dotace městu Nové Město na Moravě. Požadavek byl na rozšíření kamerového systému.
Z žádosti nevyplývalo, že by kamery sloužily pro zabezpečení kriminality. Výzva je určena
na oblast situační prevence kriminality.

Libor Černý, vedoucí obvodního oddělení PČR Nové Město na Moravě, vyslovil názor,
že při rozdělování finančních prostředků v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina
bylo město Nové Město na Moravě špatně ohodnoceno. Kamery byly v plánu umístit
u kruhových objezdů, neboť k největšímu páchání trestné činnosti dochází na seniorech
v přilehlých obcích a pachatelé musí přes tyto kruhové objezdy projet. Umístění kamer nelze
brát jako kritérium při rozhodování o poskytnutí dotace. Krajské peníze by měly sloužit
ke snížení kriminality v kraji. Radovan Necid doplnil, že ve Velkém Meziříčí budou všechny
vjezdy a výjezdy z města střeženy kamerovým systémem.
Bohumil Šlapák, vedoucí územního odboru PČR Žďár nad Sázavou, doplnil, že místa, která jsou
důležitá pro kraj, tak na ně by měl kraj přispívat. Největší náklady jsou na sítě, nikoliv
na samotné pořízení kamer. Bylo by dobré, aby kraj vydefinoval místa, která jsou důležitá.
Martin Kunc, zástupce Městské policie Žďár nad Sázavou, informoval o činnosti městské police
ve Žďáře nad Sázavou. V zaměstnaneckém poměru jsou i ZTP osoby. Provoz je zajištěn stálou
službou a máme k dispozici monitorovací systém. V současné době stále není pokrytí
sítí v okrajových oblastech a není k dispozici metropolitní optická síť.
Usnesení 09/03/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
projednat návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektů prevence
kriminality 2011 – II. část.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Usnesení 10/03/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
projednat případnou změnu kritérií při poskytování dotací z projektů prevence kriminality.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. Činnost Městských policií v kraji Vysočina, součinnost s Policií ČR
Jan Frenc, zástupce Městské Policie Jihlava, informoval o činnosti Městské policie v Jihlavě.
Spolupráce městské policie a státní police je v některých městech špatná. V Jihlavě spolupráce
funguje v pořádku. V kraji Vysočina pracuje celkem cca 177 strážníků. V roce 2010
bylo v kraji Vysočina řešeno cca 42 tis. události. U Městské policie v Jihlavě pracuje 55 strážníků
(50 zaměstnanců jsou ve službě a 5 zaměstnanců jsou THP) a 6 pracovníků pro městský útulek
pro psy. Celkem 17% strážníků z celé ČR nesplňují požadavky na vzdělávání. Tyto požadavky
budou splněny do konce roku 2015. V Jihlavě všichni strážníci požadavky na vzdělávání splňují.
V roce 2010 bylo projednáno celkem 157 činů týkajících se protiprávního jednání nezletilých
osob, celkem bylo provedeno 1000 kontrol na černé pasažéry v autobusových dopravních
prostředcích. V Jihlavě je každoročně provedeno kolem 20 tis. událostí v dopravě. V roce 2010
policie řešila 158 událostí trestného činu, 67 účastníků trestných činů byli následně odsouzeni.
Od 1. 8. 2011 bude prováděno měření rychlosti na celém území města. Město Jihlava bylo již
podruhé vyhlášeno jako bezpečné město.
Městská policie provádí:
- doručování dopisů
- odtahy vozidel. V roce 2010 bylo zlikvidováno celkem 80 vraků.
Podařilo se prosadit veřejně prospěšné práce. V Jihlavě je problém s bezdomovci a se sprejery.
V Jihlavě se nachází protialkoholní záchytná stanice.
Útulek pro psy – v roce 2010 bylo provedeno celkem 296 odchytů.

Bohumil Šlapák řekl, že státní police se bez pomoci městské police neobejde. V neprospěch
státní policie je velká administrativa.
Martin Kunc řekl, že u Městské Policie ve Žďáře nad Sázavou pracuje 23 strážníků. Odtahové
služby jsou prováděny velmi málo. O víkendech dochází k nárůstu výtržnictví u mladistvých.
Městská policie nedisponuje radiostanicemi pro online přenos mezi zasahujícími jednotkami.
Městská policie pravidelně inzeruje do místních novin. V roce 2010 bylo spácháno
8500 trestných činů.
Ladislav Prvák, zástupce Městské policie Třebíč, řekl, že u Městské policie v Třebíčí pracuje
37 strážníků, 6 občanských zaměstnanců a 4 zaměstnanci jsou vyčleněni na obsluhu
kamerových systémů. Vyslovil požadavek, zda by protialkoholní záchytné stanice mohly
být ve všech spádových oblastech.
Jan Pavlík, zástupce Městské policie Havlíčkův Brod, řekl, že u Městské policie v Havlíčkově
Brodě pracuje 120 strážníků, 2 pracovnice zabývající se oblastí prevence. Dále pohovořil
o problematice měření rychlosti a osázení měřeného úseku značkami. Od roku 2011 je využíván
kamerový systém. Pohovořil o problému výkupu kovů. Veškerá zodpovědnost by měla být
na majiteli výkupny.
Libor Černý vznesl dotaz, jak se kraj staví k financování městské policie. Josef Pokorný
odpověděl, že ministerstvo vnitra na strategické období 2012 - 2015 na rozšíření kamerových
systémů pravděpodobně žádné finanční prostředky nevyčlení. K problematice protialkoholních
záchytných stanic sdělil, že se touto problematikou zabývala odborná pracovní skupina, která si
vyžádala stanovisko odboru zdravotnictví KrÚ, jež zní – „současná legislativa nezakazuje
žádnou iniciativu, na základě které by nemohl v podstatě kdokoliv zřídit a provozovat
protialkoholní záchytnou stanici. Pokud by chtěla okresní města zřídit a provozovat
protialkoholní stanici, legislativní problém zde není.“ Dále dodal, že finančně zohledňovat krajem
města, kde se nachází městská policie, by mohlo vyvolat negativní reakce od měst, kde městská
policie není.
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Usnesení 11/03/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Městských policií v kraji Vysočina, součinnost s Policií ČR.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuze, různé
Jan Murárik informoval o právě probíhající kontrolní mezinárodní misi OSART (Operational
Safety Review Team - mise trvalého zlepšování provozní bezpečnosti) v Jaderné elektrárně
Dukovany. Jedním z předmětů šetření mise je i oblast havarijní připravenosti. Dne 9. 6. přijal
zástupce ČEZ a.s. a zástupce mise hejtman kraje. Při této příležitosti byli seznámeni s principy
krizového řízení ČR a kraje a zpracování Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního
plánování JE Dukovany. Ukončení mise bude 23. 6. 2011.
Jan
Slámečka
upřesnil,
že
zářijové
zasedání
bude
výjezdní
a
uskuteční
se v Kamenici nad Lipou. Bohumil Šlapák pozval členy komise na konání MS v Biatlonu
v Novém Městě na Moravě v roce 2013. Jan Slámečka doplnil, že v plánu práce komise na rok
2012 bude téma „Významné akce z oblasti krizového zabezpečení“.

Usnesení 12/03/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
zařadit do plánu práce komise na rok 2012 následující programové body:
- organizační zajištění významných sportovních akcích v Novém Městě na Moravě
z bezpečnostního hlediska
- problematika hospodářských opatření pro krizové stavy, včetně prohlídky skladu Správy
státních hmotných rezerv v Sázavě.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Informace o zkušebním provozu kamerového systému měst pro potřeby Policie ČR
– včetně prohlídky v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou
Členové komise shlédli služebnu Policie ČR v Novém Městě na Moravě a služebnu Městské
police ve Žďáře nad Sázavou.
Během jednání odešli členové komise Radovan Necid, Stanislav Cejpek, Pavel Kopecký
a Pavel Kalabus.
Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín zasedání bezpečnostní komise č. 4/2011 bude včas upřesněn.
Jan Slámečka v. r.
předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 14. dubna 2011.
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