Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2010
konaném dne 04. 02. 2010

Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman kraje Vysočina,

2. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana kraje

Vysočina)

(ředitel Hasičského

7. plk. gšt. Ing. Milan Solík (ředitel Krajského vojenského
velitelství Jihlava)

3. Ing. Bc. Zdeněk Kadlec

(ředitel Krajského úřadu

kraje Vysočina)

4. Jan Slámečka

6. plk. Ing. Drahoslav Ryba
záchranného sboru kraje Vysočina)

předseda BRK)

8. plk. Mgr. Josef Bačkovský

(ředitel Krajského

ředitelství policie kraje Vysočina)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

9. Ing. Jan Murárik (tajemník bezpečnostní rady kraje)

kraje Vysočina

5. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby kraje Vysočina)

Omluveni:
1. Ing. Tomáš Žák, MBA (ředitel Jaderné elektrárny Dukovany))
Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

2. MUDr. Lukáš Kettner (vedoucí zdravotního odboru)

hejtmana)

Program:
Zahájení (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
1. Seznámení se zahájením činnosti Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s platností od
1.1.2010; prohlídka pracovišť (plk. Mgr. Josef Bačkovský, ředitel Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina);
2. Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2009, Program prevence kriminality na
rok 2010 (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
3. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2009 a návrh plánu provedení cvičení IZS v roce 2010 (plk.
Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);
4. Vyhodnocení cvičení ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina v roce 2010. Návrh
organizace prověřovacích cvičení ve zdravotnických zařízeních v roce 2010 (Ing. Bc. Zdeněk
Kadlec, ředitel KrÚ, MUDr. Lukáš Kettner vedoucí OZ KrÚ);
5. Rozprava.
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.
Navržený program byl schválen 9 hlasy.

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. Seznámení se zahájením činnosti Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s
platností od 1.1.2010; prohlídka pracovišť
Plk. Mgr. Josef Bačkovský, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, seznámil přítomné
členy a hosty s činností Krajského ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „KřpkV“). Poděkoval
za finanční podporu kraji Vysočina v oblasti vybavení kanceláří nábytkem. Náměstek ředitele pro
vnější službu plk. Mgr. Miloš Trojánek okomentoval prezentaci týkající se činnosti úseku vnější
služby KřpkV . Na území kraje Vysočina je 27 obvodních oddělení. V loňském roce byla některá
obvodní oddělení čtvrtého typu personálně posílena a tudíž se z nich stala obvodní oddělení
třetího typu. V Jihlavě je obvodní oddělení prvního typu, kde je 61 služebních míst. Žďár nad
Sázavou, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Třebíč jsou obvodními odděleními druhého typu. Dislokace
služeben se neměnila. V Jihlavě nově vznikla pohotovostní a eskortní oddělení, oddělení
silničního dohledu. Velký důraz je kladen na Dálniční oddělení PČR Velký Beranov. Priority vnější
služby na rok 2010 jsou akce na zabezpečení bezpečné cesty do škol, přechody u škol, snížení
dopravních nehod, terorismus, domácí násilí, divácké násilí.
Náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Tomáš Martinec
okomentoval prezentaci týkající se činnosti kriminální policie a vyšetřování. U územních odborů
Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Třebíč se od 1.1.2010 nic nezměnilo. Nově v rámci
krajského ředitelství vznikly: odbor analytiky, odbor technické podpory, odbor obecné kriminality a
hospodářské kriminality. KřpkV disponuje vlastní výjezdovou skupinou (dříve dislokována v Brně).
Priority na rok 2010 jsou bezproblémový průběh trestního řízení, specializace pracovníků,
nastavení kontrolních mechanizmů, zvýšit objasněnost trestních činů nejméně na 50%, ochrana
mládeže, boj s extremismem.
Ředitelka pro řízení lidských zdrojů plk. Mgr. Lenka Šmídová okomentovala prezentaci týkající se
činnosti personální. K 1.1.2010 je na KřpkV 350 služebních míst. K 1.2.2010 máme obsazenost
1181 policistů v kraji. Občanských zaměstnanců máme 270. V roce 2009 nám odešlo celkem 13
policistů ze služebního poměru. V roce 2009 jsme zaevidovali 805 žádostí o pracovní poměr, z
toho bylo 322 žádostí o ekonomickou činnost, 473 o administrativní činnost a 10 pro ostatní
činnost. K přijímacímu řízení bylo pozváno 265 lidí a přijato do pracovního poměru 68 uchazečů. K
1.2.2010 je u občanských zaměstnanců podstav 16 tabulkových míst. V roce 2009 bylo přijato
2422 žádostí o služební poměr, z toho na Vysočinu nastoupilo 89 policistů. V současné době
máme 35 připravených uchazečů na nástup do zaměstnaní.
Ředitel kanceláře ředitele KřpkV plk. Ing. Tibor Feher informoval přítomné o činnosti kanceláře
ředitele KřpkV. V současné době je obsazeno 80% pracovních míst. Poskytujeme servis pro
vedení ředitelství, poštovní styk vnitřní a vnější, preventivně informativní služby, styk s médii.
Oddělení která spadají pod kancelář ředitele: oddělení analyticko-právní, oddělení statistiky,
oddělení ostrahy objektu, oddělení krizového řízení, oddělení ochrany utajovaných informací,
kancelář podpory kvality.
Jiří Běhounek poděkoval všem policistům za dobrou přípravu a zahájení činnosti KřpkV.
Následovala prohlídka prostor budovy KřpkV s popisem jednotlivých pracovišť a jejich
rozmístěním.
2. Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2009, Program prevence
kriminality na rok 2010
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Zastupitelstvo kraje Vysočina v souladu se Strategií
prevence kriminality České republiky na léta 2008 až 2011 rozhodlo na svém zasedání dne 12.
února 2008 usnesením č. 0008/01/2008/ZK o zapojení kraje Vysočina do krajské úrovně prevence
kriminality. Na základě tohoto rozhodnutí a v souladu s metodikou Ministerstva vnitra České
republiky byla zpracována a Zastupitelstvem kraje Vysočina schválena dne 16. září 2008
usnesením č. 0306/05/2008/ZK Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až
2011. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 schválilo zastupitelstvo kraje dne
15. 12. 2009. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 (Program 2009) byl
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postaven na hlavních bezpečnostních problémech, které vyplynuly z Koncepce prevence
kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 a z kriminality zaznamenané v kraji Vysočina
v roce 2008. Jako prioritní byla schválena opatření k omezení trestné činnosti páchané pod vlivem
alkoholu, ke snížení počtu loupežných přepadení, krádeží aut, jejich součástek a věcí z aut. Dále
byla přijata opatření ke snížení trestné činnosti spojené s vandalismem, k ochraně občanů před
podvody a úvěrovými podvody a k preventivní práci s recidivisty.
V části Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2009 zhodnotil působení a aktivity
v této oblasti a popsal výsledné dopady stanovených stěžejních cílů dle přílohy č. 1.
V části Program prevence kriminality na rok 2010 seznámil radu s úkoly v této oblasti. Především
zdůraznil záměr situační prevence technickými kamerovými systémy, která je směřována do
zvýšení bezpečnosti měst a obcí, které jsou v místech exitů z dálnice D1. Upozornil na nový
fenomén, kterým se kraj v oblasti prevence kriminality bude zabývat a to je kybernetická
kriminalita. Jedná se o páchání trestné činnosti prostřednictvím elektronických médií především
Internetu. Sdělil, že kraj Vysočina zřídil za tímto účelem pracovní skupinu a je jedním z prvních
krajů, který se touto problematikou začal cíleně zabývat. S odborníky z Vysočiny na tomto projektu
spolupracují i interní organizace, především CESNET jehož cílem je udržovat a rozvíjet
celorepublikovou počítačovou síť a společnost Saferinternet, která představuje České národní
centrum bezpečnějšího internetu a přispívá ke zvýšení povědomí o možných hrozbách internetu a
jejich eliminacích. Podkladové materiály jsou v příloze 2.

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 01/01/2010/BRK
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu BRK
materiálu BRK-01-2010-02P, př. 1.
a ukládá



realizovat opatření obsažená v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010
dle materiálu BRK-01-2010-02P, př. 2
informovat BRK o stavu realizace

odpovědnost: J. Běhounek, V. Novotný, J. Murárik, J. Slámečka, J. Bačkovský, Z. Kadlec
termín: do 31. 12. 2010
do 31. 03. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-01-2010-02P, BRK-01-2010-02P, př. 1., BRK-01-2010-02P, př. 2
3. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2009 a návrh plánu provedení cvičení IZS v roce 2010
Drahoslav Ryba okomentoval podkladový materiál. Cvičení složek IZS v roce 2009 byla provedena
jednotlivými územními odbory HZS kV. Cvičení proběhla minimálně za účasti zástupců HZS kraje
Vysočina a byla vyhodnocena bezprostředně a dále náměstkem IZS a OŘ a příslušným ředitelem
územního odboru na poradě vedení HZS kV. Cvičení složek IZS v roce 2010 budou provedena
jednotlivými územními odbory HZS kV. Předběžný plán cvičení složek IZS pro rok 2010 byl se
zástupci základních složek IZS a zástupci Krajského úřadu projednán dne 25. srpna 2009. Cvičení
budou probíhat minimálně za přítomnosti zástupců HZS kraje Vysočina. Základním tématem jsou
mimořádné události s velkým počtem postižených osob a její řešení až do úrovně prověření
traumatického plánu v rámci příslušných nemocnic. Vyhodnocení cvičení provede náměstek IZS a
OŘ na poradě ředitelů územních odborů. Plán cvičení pro rok 2010 je v příloze č.2. Jan Slámečka
doplnil, že složky IZS mohou pro své potřeby využít možnost zapůjčení map z Odboru životního
prostředí. J. Běhounek kladně hodnotil zařazení námětu cvičení „Prověření STČ 10/IZS –
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nebezpečná porucha plynulosti provozu na dálnici
vybranými praktickými částmi.

formou štábního cvičení

v kombinaci s

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 02/01/2010/BRK
bere na vědomí
přehled cvičení IZS za rok 2009 a plán cvičení IZS kraje Vysočina pro rok 2010 dle materiálu
BRK-01-2010-03P, BRK-01-2010-03P, př. 1 a BRK-01-2010-03P, př. 2
odpovědnost: D. Ryba
termín: 31.12.2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-01-2010-03P, a BRK-01-2010-03P, př. 1, BRK-01-2010-03P, př. 2
4. Vyhodnocení cvičení ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina v roce 2010. Návrh
organizace prověřovacích cvičení ve zdravotnických zařízeních v roce 2010
Lukáš Kettner okomentoval podkladový materiál. Materiál BRK-01-2010-04P, př. 1 hodnotí taktická
cvičení a prověrky nemocnic zřizovaných krajem Vysočina, Zdravotnické záchranné služby, p.o., a
Nemocnice sv. Zdislavy, a.s., Mostiště které proběhly v r. 2009. Taktická cvičeni připravují složky
Integrovaného záchranného systému (IZS) na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních
prací při mimořádné události. Součástí hodnocení je i plán taktických cvičení zdravotnických
zařízení na r. 2010. V materiálu BRK-01-2010-04P, př. 2 je bezpečnostní radě kraje předložen
Návrh organizace prověřovacích cvičeních ve zdravotnických zařízeních v roce 2010. Prověřovací
cvičení se provádí za účelem ověřeni přípravy složek IZS k provádění záchranných a likvidačních
prací, tato cvičení jsou zpravidla neohlášená. Cvičení mají za cíl reálně prověřit krizovou
připravenost zdravotnictví v kraji Vysočina - schopnost správních úřadů a poskytovatelů
zdravotnických služeb zajistit nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu za mimořádných situací a
krizových stavů. Následně seznámil radu se záměrem provedení prověřovacích cvičení ve
zdravotnických zařízeních v kraji.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 03/01/2010/BRK
bere na vědomí
vyhodnocení cvičení ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina roce 2009 a Návrh organizace
prověřovacích cvičeních ve zdravotnických zařízeních v roce 2010 dle materiálů BRK-01-201004P, BRK-01-2010-04P, př. 1 a BRK-01-2010-04P, př. 2
ukládá
- realizovat cvičení zdravotnických zařízení ve spolupráci s IZS dle materiálu , BRK-01-2010-04P,
př. 1 a BRK-01-2010-04P, př. 2
- řediteli krajského úřadu ve spolupráci s vedoucím odboru zdravotnictví navrhnout p. hejtmanovi s
předstihem jednoho měsíce termíny jednotlivých prověřovacích cvičení a zabezpečit jejich
provedení
odpovědnost: Z. Kadlec, odbor zdravotnictví
termín: 31.12.2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-01-2010-04P, BRK-01-2010-04P, př. 1 a BRK-01-2010-04P, př. 2
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5. Rozprava
J. Běhounek podal informaci, že na žádost ministra vnitra Ing. Martina Peciny, MBA byly krajem
zpracovány a zaslány „Podklady pro zpracování Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a
veřejného pořádku na území České republiky v roce 2009“ v působnosti kraje. Členové materiál
obdrželi v listinné podobě.
J. Murárik sdělil radě, že byl realizován druhý výtisk brožurky s názvem „Vysočina – bezpečný
region“. Tato brožurka podává základní informace o fungování bezpečnostního a záchranného
systému v kraji. Je ve dvou verzích – anglická verze a česká verze. Žádost o brožury je možno
směřovat na e-mail tajemníka bezpečnostní rady murarik.j@kr-vysocina.cz.
Členům rady byl předán Plán činnosti bezpečnostní rady na rok 2010. Dále byla projednána
organizace udělování „Záslužné medaile kraje Vysočina“. Bylo dohodnuto, že původní termín
květen 2010 bude zachován.
Závěr
Jiří 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

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 10. února 2010.
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