Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2009
konaného dne 8. 6. 2009
Přítomni:
1. Petr Vaněk

5. Radovan Necid

2. Michal Musil

6. Jan Slámečka (předseda)

3. Jiří Malina

7. Antonín Holub (místopředseda)

4. Pavel Kopecký

8. Jan Murárik (tajemník)

Omluveni:
1. Milan Palát
2. Jiří Průža
3. Stanislav Cejpek
4. Pavel Kalabus
Hosté
1. Josef Pokorný (OSH)
2. Pavel Dvořák (OSH)
3. Václav Novák (ORR)
4. Josef Bačkovský (PČR)
5. Pavel Doležal (PČR)
6. Martin Zadražil (PČR)
7. Miloš Trojánek (PČR)
8. Miroslav Kovář (PČR)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení jednání, schválení programu (Jan Slámečka, předseda komise);
Jednání s SSÚD a s DO PČR Velký Beranov;
Přesun na ÚO PČR Jihlava;
Jednání s náměstkem ředitele Krajské správy PČR Jihomoravského kraje pro
Vysočinu plk. Mgr. Josefem Bačkovským;
Výstavba krajského ředitelství PČR v Jihlavě;
Ukázka integrovaného operačního střediska;
Aktualizace Plánu rozvoje kraje v oblasti krizového řízení (Bc. Pavel Dvořák, Mgr.
Václav Novák);
Informace o návrhu dotace na ochranu obecního majetku (Ing. Josef Pokorný);
Diskuse, různé;
Závěr.

1. Zahájení jednání, schválení programu
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IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

J. Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil
jednání. Přednesl návrh programu. Program byl upraven do následující podoby.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Zahájení jednání, schválení programu (Jan Slámečka, předseda komise);
Jednání s SSÚD a s DO PČR Velký Beranov;
Přesun na ÚO PČR Jihlava;
Ukázka integrovaného operačního střediska;
Jednání s náměstkem ředitele Krajské správy PČR Jihomoravského kraje pro
Vysočinu plk. Mgr. Josefem Bačkovským;
Výstavba krajského ředitelství PČR v Jihlavě;
Aktualizace Plánu rozvoje kraje v oblasti krizového řízení (Bc. Pavel Dvořák, Mgr.
Václav Novák);
Informace o návrhu dotace na ochranu obecního majetku (Ing. Josef Pokorný);
Diskuse, různé;
Závěr.

Takto navržený program byl 7 hlasy schválen.
2. Jednání s SSÚD a s DO PČR Velký Beranov
M. Zadražil, vedoucí oddělení DO PČR Velký Beranov, přivítal členy komise a informoval je o
činnosti dálničního oddělení PČR Velký Beranov. Dodal, že spravují úsek dálnice D1 od
Humpolce po Velké Meziříčí. Hlavní náplní práce je zabezpečit bezpečnost provozu na dálnici,
vyšetřování nehod v daném úseku a další práce spojené s činnosti PČR. Dálnice je pod
nepřetržitým dohledem. P. Doležal doplnil, že pro případ krizových situací jsou zpracovány
krizové plány. Naším cílem je rozšířit kamerový systém na co největší území dálnice D1. Hlídky
také v zimě monitorují sjízdnost komunikací.
J. Murárik seznámil v krátkosti členy komise s aktivitami kraje, které směřovaly v minulosti
k zvýšení bezpečnosti na D1. Dodal, že se podařilo zvýšit počet kamer umístěných na dálnici i
další prvky polní instrumentace (návěštní poloportály). Vždy před zimou se svolává společná
schůzka složek IZS a řeší se, jaká je připravenost na zimu.
Na otázku týkající se personálního obsazení M. Zadražil odpověděl, že na oddělení je
k dispozici 29 policistů, místo 48, kteří by dle tabulek měli být k dispozici.
J. Murárik vznesl dotaz, zda by těch 48 policistů mělo být na všech dálničních oddělení
v republice. P. Doležal odpověděl, že počet policistů se určuje dle náročnosti dálnice. V každém
případě musí být zachován 24 hodinový chod služby. Dále upozornil na velmi malý počet
odstavných parkovišť na dálnici.
M. Zadražil dodal, že mají veliký problém s rychlostí připojení k Internetu.
J. Slámečka poděkoval za vyčerpávající informace a komise se přesunula na prohlídku
operačního střediska DO PČR a SSÚD.
Zasedání opustil P. Vaněk.
3. Přesun na ÚO PČR Jihlava
Komise se přesunula na ÚO PČR Jihlava.
4. Ukázka integrovaného operačního střediska
Členům komise bylo představeno integrované operační středisko ÚO PČR Jihlava včetně
rozdělení práce celé směny.
5. Jednání s náměstkem ředitele Krajské správy PČR Jihomoravského kraje pro Vysočinu
plk. Mgr. Josefem Bačkovským
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J. Bačkovský informoval členy komise o činnosti Krajské správy PČR Jihomoravského kraje pro
Vysočinu. Okomentoval prezentaci týkající se informací o činnosti PČR. Dále předal členům
komise informace o zásahu policie na sobotním (6. 6. 2009) shromáždění extrémistů. Akce
probíhala v poklidu, tudíž nebyl nutný větší zásah policie.
6. Výstavba krajského ředitelství PCR v Jihlavě
J. Bačkovský informoval o výstavbě krajského ředitelství PČR v Jihlavě. Na rekonstrukci a
vybavení budovy je k dispozici 65 mil. Kč.
7. Aktualizace Plánu rozvoje kraje v oblasti krizového řízení
V. Novák okomentoval podkladový materiál „Aktualizace Plánu rozvoje kraje Vysočina“.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání 10. 3. 2009 schválilo postup při aktualizaci
Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen PRK). PRK je základním rozvojovým dokumentem
kraje Vysočina. Tvoří jej tři části – Profil kraje Vysočina, SWOT a programová část PRK.
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo poslední verzi SWOT v říjnu 2004. Poslední velká
aktualizace programové části PRK byla zastupitelstvem schválena v prosinci 2005, přičemž dílčí
úpravu dokumentu, jež souvisela s rozvojem větrných elektráren v kraji Vysočina, schválilo
zastupitelstvo v prosinci 2007.
Programová část PRK představuje střednědobý strategický dokument s tím, že jeho aktualizace
probíhá ve čtyřletých cyklech, což souvisí s délkou jednoho volebního období zastupitelstva
kraje.
Současná verze PRK neobsahuje explicitně oblast krizového řízení a integrovaného záchranné
systému. Odbor sekretariátu hejtmana považuje za žádoucí v rámci aktualizace doplnit PRK o
tuto oblast.
P. Dvořák doplnil, že hlavními aktivitami opatření je:
- vybudování odpovídajícího zázemí pro práci krizových orgánů kraje (bezpečnostní rada,
krizový štáb);
- budování a rozvoj informační a komunikační technologie pro podporu krizového řízení
včetně IZS;
- podpora rozvoje složek IZS;
- osvěta, informovanost veřejnosti o problematice krizového řízení a IZS.
Usnesení 04/03/2009/Bk
Bezpečnostní komise
bere na vědomí
informace o „Aktualizace Plánu rozvoje kraje v oblasti krizového řízení“.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)
8. Informace o návrhu dotace na ochranu obecního majetku
J. Pokorný okomentoval podkladový materiál „Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního
nemovitého majetku v roce 2009 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole
Požární ochrana a IZS“.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 10. 3. 2009 schválilo usnesením č.
0070/02/2009/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu
obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2009 (dále jen „Zásady“). Podle
ustanovení čl. 1 odst. 2 těchto Zásad se dotace poskytují z rozpočtu kraje na zajištění technické
ochrany nemovitého majetku obcí. O jejich výši rozhoduje na základě žádostí obcí Zastupitelstvo
kraje Vysočina. Ke dni 30. 4. 2009 (konečný termín pro podání žádostí) požádalo 75 obcí o 82
dotací v celkové výši 2 085 907 Kč.
Kontrolou předložených žádostí bylo zjištěno, že celkem 2 žádosti nemají náležitosti dle čl. 2
odst. 1, čl. 3 odst. 1 zásad nebo čl. 5 odst. 3, což představuje částku 45 434 Kč. Zbývajících 80
žádostí splňuje předepsané náležitosti a na jejich pokrytí je požadována částka 2 040 473 Kč.
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V rozpočtu kraje byla na letošní rok na ochranu obecního nemovitého majetku vyčleněna částka
1 mil. Kč. Na základě kritérií schválených Zásadami bylo sestaveno pořadí žádostí tak, aby
v souladu se zásadami mohlo Zastupitelstvo kraje Vysočina objektivně rozhodnout o poskytnutí
dotací do výše vyčleněné částky.
Usnesení 05/2009/Bk
Bezpečnostní komise
bere na vědomí
informace „o Návrhu na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009
– návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS“.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Diskuse, různé
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.
10. Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání BK č. 4/2009 bude včas upřesněn.
Jan Slámečka v. r.
předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda 9. června 2009
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