Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2010
konaném dne 08. 04. 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. Miloš Trojánek

(zastupoval

ředitele

Krajského ředitelství policie kraje Vysočina)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

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

kraje Vysočina

5. MUDr. Edita Richterová

(zastupovala ředitelku 10. Ing.
Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina)
Dukovany)

Tomáš Žák, MBA

(ředitel Jaderné elektrárny

Omluveni:
1. Ing. Vladislava Filová (ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina)
2. plk. Mgr. Josef Bačkovský (ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina)
Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

hejtmana)

2. Ing. Hana Strnadová

(vedoucí odboru dopravy a

silničního hospodářství)

3. Ing. Tomáš Škaryd (radní kraje Vysočina pro oblast
kultury, cestovního ruchu a spolupráce s NNO)

Program:
Zahájení (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
1. Vyhodnocení zimní sezóny na komunikacích kraje, zimní údržba, činnost KSÚS kV, (Ing. Bc.
Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ, Ing. Hana Strnadová, vedoucí ODSH KrÚ);
2. Spolupráce HZS s nestátními neziskovými organizacemi, (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel
HZS kraje);
3. Bezpečnostní situace na území kraje za rok 2009, (plk. Mgr. Josef Bačkovský, ředitel
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina);
4. Vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2009 a
plánu výcviku strážní roty, hlavní úkoly na rok 2010, (plk. gšt. Ing. Milan Solík, ředitel KVV
Jihlava);
5. Vyhodnocení splnění úkolů vyplývajících ze závěrů cvičení ZÓNA 2008 dle materiálu BRK02-2009-09P př. 1, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
6. Statistika výjezdové činnosti HZS za rok 2009, (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);
7. Statistika výjezdové činnosti ZZS za rok 2009, (Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS kraje);
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IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

8. Roční zpráva o stavu požární ochrany, (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);
9. Vyhodnocení kontrolní činnosti odboru sekretariátu hejtmana u ORP v oblasti krizového
řízení, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
10. Rozprava.
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
Zahájení
J.Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.
V navrženém programu byly provedeny změny – bod č. 6 je obsažen v bodu č. 8 a bude projednán
v bodě 8. K bodu programu č. 2 bude na přání pana hejtmana přizván Tomáš Škaryd, radní kraje
Vysočina pro oblast kultury, cestovního ruchu a spolupráci s NNO. Navržený program byl schválen
8 hlasy.
1. Vyhodnocení zimní sezóny na komunikacích kraje Vysočina, zimní údržba, činnost KSÚS
kV
Kraj Vysočina zabezpečuje sjízdnost silnic II. a III. tříd v zimním období prostřednictvím Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Zimním obdobím se rozumí doba od 1.
listopadu do 31. března následujícího roku. Plán zimní údržby silnic je závazným dokumentem pro
provádění údržby komunikací pro dané zimní období. Je projednán se zástupci Hasičského
záchranného sboru, zdravotní záchranné služby, Policií ČR, MěÚ odbory dopravy a odbory
životního prostředí, ŘSD ČR a velkými dopravci kraje Vysočina.
V kraji Vysočina je v I. pořadí udržováno 288,048 km silnic II. a III. třídy, ve II. pořadí je udržováno
1 168,275 km silnic II. a III. třídy, ve III. pořadí je udržováno 2810,4 km silnic II. a III. třídy.
Neudržováno je celkem 302, km, což je 6,42% silnic. Dále Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
na základě smluv zajišťuje údržbu silnic I. tříd v celkové délce 434,661 km.
K zabezpečení provádění zimní údržby silnic bylo připraveno 157 sypačů. Posypové materiály jsou
před zimním obdobím zabezpečeny ve výši kapacity skladových prostor, a to jak chemického tak i
inertního materiálu a v průběhu zimního období jsou posypové materiály dále průběžně
doplňovány.
Při hodnocení zimního období 2009/2010 lze konstatovat, že počasí v listopadu 2009 bylo oproti
průměru tohoto období mírnější. Náklady na zimní údržbu se v tomto období čerpaly převážně na
přípravné práce, jako je stavění zásněžek, rozmísťování sněhových tyčí apod. Počasí si vyžádalo
sporadické zásahy na silniční síti a to zejména při namrzání vozovek v ranních hodinách.
Počasí v prosinci bylo pro toto období typické (mráz, sněhové přeháňky) a vyžádalo si průměrné
čerpání nákladů na zimní údržbu.
Počasí v měsíci lednu a únoru lze hodnotit jako velmi nadprůměrné, kdy se při teplotách pod
bodem mrazu střídá silné sněžení se silným nárazovým větrem. Veškerá technika, zaměstnanci
KSÚSV a také veškerá dostupná nasmlouvaná technika byly neustále v terénu, spotřeba PHM a
posypových materiálů byla v tomto období velmi vysoká.
Ráz počasí na počátku března je typický pro toto období, tj. střídání teplot okolo bodu mrazu, déšť
se sněhem a ve vyšších polohách sněžení. Pokud nedojde do konce zimního období k extrémním
výkyvům počasí a zvláště noční teploty přestanou klesat pod bod mrazu, lze očekávat výši nákladů
odpovídající v měsíci březnu průměru předchozích let.
Současně je zapotřebí zmínit nečekaný příchod zimního počasí v říjnu 2009. Měsíc říjen není brán
jako měsíc v zimním období, ale v případě příchodu zimního počasí má dle vyhlášky č. 104/1997
Sb., povinnost odstraňovat následky.
V materiálu byly předloženy přílohy, v kterých je provedeno porovnání zimní sezóny 2007/2008,
2008/2009 a 2009/2010 (bez měsíce března) a dále finanční vyčíslení jednotlivých měsíců
v porovnání rok 2008, 2009 a 2010. H. Strnadová na jednání předložila upravené přílohy doplněné
o údaje za měsíc březen 2010.
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Pro nejnutnější odstranění výtluků po zimě, výměny svislého dopravního značení a směrových
sloupků, je výše finančních prostředků (škody po zimním období) na tyto škody odhadována na
76,3 mil. Kč.
J. Běhounek navrhl, že by bylo vhodné vyčíslit náklady na údržbu a škody vzniklé na komunikacích
po zimním období vztahující se ke kalendářnímu roku na který je plánovaný krajský rozpočet. H.
Strnadová sdělila, že bude vyčísleno a údaje budou dodatečně předány.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 04/02/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení zimní sezóny na komunikacích kraje za zimní období roku 2009/2010 dle materiálu
BRK-02-2010-01P; BRK-02-2010-01P,Upr 1 př.1; BRK-02-2010-01P, př. 2; BRK-02-201001P,Upr 1 př. 3, BRK-02-2010-01P, Upr 1 př. 4; a BRK-02-2010-01P, Upr 1 př. 5

odpovědnost: členové BRK
termín: 8. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály: BRK-02-2010-01P; BRK-02-2010-01P, Upr 1 př. 1; BRK-02-2010-01P, př. 2;
BRK-02-2010-01P,Upr 1 př. 3, BRK-02-2010-01P, Upr 1 př. 4; a BRK-02-2010-01P, Upr 1 př. 5

2. Spolupráce HZS kraje s nestátními neziskovými organizacemi v kraji Vysočina
D. Ryba okomentoval předložený materiál. HZS kraje Vysočina se při organizaci a zabezpečení
opatření k ochraně obyvatelstva při vzniku a likvidaci následků mimořádných událostí opírá i o
reálné možnosti humanitárních a nevládních organizací, které působí v kraji Vysočina. Jde o
opatření zejména v oblasti nouzového přežití, evakuace a varování.
V roce 2004 uzavřel HZS kraje Vysočina Dohodu o poskytování osobní nebo věcné pomoci na
vyžádání při provádění záchranných a likvidačních prací s Diecézní charitou Brno a Diecézní
charitou České Budějovice. Dohody specifikují možnosti jednotlivých Oblastních charit
(organizování humanitárních sbírek šatstva a potravin, poskytování ubytování, psychosociální
pomoc). V únoru 2010 byla upřesněna součinnost s Oblastní charitou Třebíč a Jihlava
k zabezpečení nouzového přežití v oblasti poskytování dětského ošacení.
V roce 2004 byla též HZS kraje Vysočina uzavřena Dohoda o plánované pomoci na vyžádání při
provádění záchranných a likvidačních prací s Oblastním spolkem Českého červeného kříže
Pelhřimov a s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jihlava
Pro zabezpečení příjmu tísňových zpráv od sluchově postižených osob byla v roce 2005 uzavřena
HZS kraje Vysočina a Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR Dohoda o spolupráci, která
zavádí službu tísňové SMS pro tuto kategorii osob v kraji Vysočina.
HZS kraje Vysočina vyvinul snahu obdobně zmapovat osoby pohybově handicapované-vozíčkáře.
Jejich organizace – Asociace vozíčkářů však nejeví snahu o předání údajů o těchto osobách –
jména a adresy pobytu (evakuace těchto osob z ohrožených míst je tím pro velitele zásahu velmi
ztížena).
J. Běhounek si vyžádal účast T. Škaryda, člena rady kraje pro oblast kultury, cestovního ruchu a
spolupráci s NNO, k tomuto bodu programu. Úkolem je společná schůzka T. Škaryda a D. Ryby ve
věci další spolupráce a komunikace s NNO. D. Ryba dodá T. Škarydovi seznam oblastí, ve kterých
s NNO vázne komunikace a kraj se bude snažit toto řešit. O výsledku bude informována BRK.
Z. Kadlec upozornil na aspekt možnosti zneužití osobních údajů. J. Murárik navrhl při plánování
cvičení IZS zařadit do námětu cvičení i účast humanitárních a nevládních organizací.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 05/02/2010/BRK
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Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
zprávu o spolupráci HZS kraje Vysočina s nestátními neziskovými organizacemi v kraji Vysočina
dle materiálu BRK-02-2010-02P
ukládá
řediteli HZS kraje Vysočina plnit úkoly vyplývající z návrhu řešení na další spolupráci v oblasti
humanitárních sbírek s Oblastními charitami
odpovědnost: D. Ryba
termín: Viz návrh řešení bod 1. a 2. - průběžně, bod 3. a 4. do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály: BRK-02-2010-02P
3. Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za rok 2009
M. Trojánek podal zprávu o vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za rok 2009. Na
základě dostupných statistických výstupů a vyžádaných písemných zpráv od vedoucích Územních
odborů Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou byla zpracována
prezentace (viz příloha 1 - CD).
J. Slámečka vznesl dotazy ohledně snížené trestné činnosti v okrese Pelhřimov oproti ostatním
okresům, dále pak dotaz na důvod dvojnásobného počtu recidivistů (bude zpracována analýza do
konce června 2010 a předložena na jednání BRK).
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 06/02/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za rok 2009 a porovnání s rokem 2008 dle
materiálu BRK-02-2010-03P a BRK-02-2010-03P, př. 1
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
termín: vždy k 31. 6. a 31.12.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály: BRK-02-2010-03P, BRK-02-2010-03P, př. 1

4. Vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2009
a plánu výcviku pěší roty,hlavní úkoly na rok 2010
M. Solík formou prezentace a krátkého filmu informoval o vyhodnocení splnění hlavních úkolů
Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2009 a plánu výcviku pěší roty. Popsal hlavní úkoly
na rok 2010 v základních oblastech, které KVV zabezpečuje. Seznámil členy BRK s naplněním
pěší roty aktivních záloh a jejich výcvikem. Členové BRK shlédli krátký film Boleslavská hradba
2009, kde bylo průřezově popsáno cvičení AČR s jednotkami IZS.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 07/02/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
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vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2009 a plánu
výcviku pěší roty, hlavní úkoly na rok 2010, dle materiálu BRK-02-2010-04P a BRK-02-2010-04P,
př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 31.12.2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály: BRK-02-2010-04P a BRK-02-2010-04P, př. 1
5. Vyhodnocení splnění úkolů vyplývajících ze závěrů cvičení „ZÓNA 2008“ dle materiálu
BRK 02-2009-09P př.1
J. Murárik podrobně pohovořil o cvičení orgánů krizového řízení vybraných správních úřadů kraje
Vysočina a Jihomoravského kraje pod názvem „ZÓNA 2008“. Součástí cvičení bylo jeho
vyhodnocení jehož smyslem je náprava slabších míst, které byly cvičením odhaleny a
pojmenovány v písemném vyhodnocení. V průběhu roku 2009 se všechny dotčené subjekty
podílely na řešení nápravných opatření, které ze cvičení vyplynuly. Koordinaci řešení problematiky
koordinoval tajemník bezpečnostní rady. Přehled nápravných opatření a jak byla tato nápravná
opatření vypořádána je uvedeno v příloze č. 1. Jako celek byla tato nápravná opatření
zapracována HZS kraje Vysočina, odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení, do Vnějšího
havarijního plánu (VněHP) dle přílohy č. 2. Novelizovaný VněHP byl dotčeným subjektům předán
k využití na CD nosiči. Lze říci, že všechna stanovená nápravná opatření byla splněna. V oblasti
hygieny nebyla doposud ze strany ústředního orgánu vydána žádná metodika k řešení této
problematiky a tento úkol pokračuje. J.Murárik uvedl, že ze strany Mze byly již učiněny kroky ke
zpracování předmětné metodiky.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 08/02/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
dopracování Vnějšího havarijního plánu dle materiálu BRK-02-2010-05P, př. 2
souhlasí
s procesem a způsobem splnění úkolů vyplývajících ze závěrů cvičení „ZÓNA 2008“ dle materiálu
BRK-02-2010-05P, BRK-02-2010-05P, př. 1, BRK-02-2010-05P, př. 2
odpovědnost: členové BRK
termín: 8. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály: BRK-02-2010-05P, BRK-02-2010-05P, př. 1, BRK-02-2010-05P, př. 2
6. Statistika výjezdové činnosti HZS za rok 2009
Tento materiál je obsažen v bodě č. 8 a bude projednán v bodě č. 8

7. Statistika výjezdové činnosti ZZS KV, p.o. za rok 2009
E. Richterová formou prezentace podrobně pohovořila o výjezdové činnosti ZZS KV, p.o., za rok
2009. ZZS KV pro svoji činnost vyžaduje také součinnost ostatních složek IZS. Rozbor statistiky
výjezdů za rok 2009 je přílohou č. 1
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 09/02/2010/BRK
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Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
statistiku výjezdové činnosti ZZS KV, p.o. za rok 2009 dle materiálu BRK-02-2010-07P a BRK-022010-07P, př. 1
Odpovědnost: členové BRK
Termín: 8.4.2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály: BRK-02-2010-07P a BRK-02-2010-07P, př. 1

8. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2009
D. Ryba předložil Zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2009 včetně statistiky
výjezdové činnosti HZS kraje Vysočina za rok 2009. Předložený materiál obsahuje podrobný
přehled o činnosti HZS kraje Vysočina za rok 2009. V materiálu je mimo jiné obsaženo
vyhodnocení výkonu státního požárního dozoru, záchranných a likvidačních prací, včetně
příslušných statistických údajů, základní ekonomická data a data z oblasti personální. Celá Roční
zpráva o stavu požární ochrany je na CD v příloze č. 1.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 10/02/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálu BRK-02-2010-08P a
BRK-02-2010-08P, př. 1
odpovědnost: D. Ryba
termín: 8. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály: BRK-02-2010-08P a BRK-02-2010-08P, př. 1

9. Vyhodnocení kontrolní činnosti odboru sekretariátu hejtmana u ORP v oblasti krizového
řízení a obranného plánování za rok 2009
J. Murárik informoval, že oddělení krizového řízení a bezpečnosti, provedlo v souladu s plánem
kontrolní činnosti na rok 2009 kontroly výkonu přenesené působnosti u 2 ORP, a to v prvním
pololetí roku 2009 u města Bystřice nad Pernštejnem a ve druhém pololetí 2009 u města Chotěboř.
Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. Kontrolní skupina poskytla v obou případech
pracovníkům ORP metodickou pomoc a vydala dílčí doporučení k postupu realizace některých
úkolů. Závěry kontrol byly vždy projednány s tajemníkem úřadu.
Pro rok 2010 je plánována kontrola u ORP Pacov a ORP Náměšť nad Oslavou.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 11/02/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci z kontrolní činnosti v oblasti zajištění připravenosti městského úřadu obce s rozšířenou
působností Chotěboř a Bystřice nad Pernštejnem na mimořádné události a krizové situace dle
materiálu BRK-02-2010-09P
ukládá
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v roce 2010 pokračovat v kontrolní činnosti a metodickém vedení u ORP Pacov a Náměšť nad
Oslavou ve výše uvedené oblasti
odpovědnost: J. Murárik
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály: BRK-02-2010-09P
10. Rozprava
J.Běhounek předložil členům BRK dopis od předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Ing. Dany Drábové Ph.D. s návrhem zapojení kraje Vysočina do mezinárodního cvičení INEX 4.
Tématem cvičení je řešení opatření ochrany obyvatelstva při rozptýlení radioaktivního materiálu v
městské zástavbě. Vyzval členy BRK k vyjádření názoru případného zapojení kraje do tohoto
cvičení. K tématu se rozvinula diskuse. Všichni přítomní konstatovali, že cvičení bude pro Vysočinu
přínosné, a že souhlasí se zapojením svých organizací.
Koordinací příprav cvičení v kraji a komunikací se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost byl
určen J. Murárik, který zajistí bližší organizační pokyny a předběžné finanční náklady k výše
zmíněnému cvičení. V. Novotný upozornil, aby toto bylo začleněno jako zvláštní položka do
přípravy rozpočtu na rok 2011.
J. Murárik informoval přítomné, že kraj byl osloven MZe ČR ve věci spolupráce na cvičení –
semináři - k problematice nouzového zásobování vodou. Materiální, organizační a finanční
zabezpečení bude péčí MZe ČR. Předpokládaná realizace v září 2010. BRK doporučuje provedení
tohoto cvičení a spolupráci kraje na jeho přípravě a uskutečnění.
J. Běhounek informoval, že byl potvrzen termín návštěvy prezidenta republiky v kraji Vysočina
v termínu 13. až 15. 9. 2010. Všechny složky budou požádány o součinnost při zabezpečení
programu návštěvy pana prezidenta.
D. Ryba seznámil členy BRK s tím, že bude předkládat žádost kraji Vysočina ve věci příspěvku na
nákup vybavení jednotek požární ochrany SDH kategorie JPO II a III. Žádost bude předána J.
Murárikovi a ten zpracuje materiál do rady kraje a zastupitelstva kraje.
J. Slámečka velmi kladně hodnotil přístup kraje k jednotkám Sboru dobrovolných hasičů.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 12/02/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
souhlasí
• se zapojením kraje Vysočina do mezinárodního cvičení INEX 4, koordinací příprav pověřuje
J. Murárika
• s uskutečněním semináře – cvičení v kraji Vysočina k problematice nouzového zásobování
vodou ve spolupráci s ministerstvem zemědělství
• s poskytnutím části neinvestiční účelové dotace SDH obcí pro rok 2010 formou příspěvku
na nákup vybavení jednotek požární ochrany kategorie JPO II a III.
odpovědnost: členové BRK
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.

M. Trojánek otevřel diskusi k účasti zástupců kraje na medializaci poskytnutí věcného daru
Krajskému ředitelství PČR v kraji Vysočina. Organizační záležitosti projednají zástupci policie se Z.
Kadlecem a I. Šteklovou.
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J. Murárik upřesnil, že příští zasedání BRK č. 3/2010 se uskuteční jako výjezdní na Jaderné
elektrárně Dukovany v termínu 14. 5. 2010. Pro zájemce bude organizována hromadná doprava
z Jihlavy do Dukovan (zajistí J. Murárik).
Závěr
Jiří Běhounek poděkoval členům bezpečnostní rady za zpracování a projednání 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: Kateřina Nedvědová dne 12. dubna 2010.
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