Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2009
konaného dne 23. 4. 2009
Přítomni:
1. Petr Vaněk

6. Stanislav Cejpek

2. Michal Musil

7. Jan Slámečka (předseda)

3. Milan Palát

8. Radovan Necid

4. Pavel Kopecký

9. Jan Murárik (tajemník)

5. Antonín Holub (místopředseda)

10. Pavel Kalabus

Omluveni:
1. Jiří Malina
2. Jiří Průža
Hosté
1. Drahoslav Ryba (HZS kraje Vysočina)
2. František Grubauer (KSH kraje Vysočina)
3. Josef Pokorný (OSH)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu (Jan Slámečka, předseda komise);
2. Projednání roční zprávy o stavu požární ochrany za rok 2008 v kraji Vysočina
(prezentace KŘ HZS);
3. Jednání s ředitelem HZS kraje Vysočina plk. Ing. Drahoslavem Rybou a starostou
KSH kraje Vysočina Františkem Grubauerem;
4. Prohlídka Krajského operačního a informačního střediska IZS;
5. Diskuse, různé;
6. Závěr.
1. Zahájení jednání, schválení programu
J. Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil
jednání. Přednesl návrh programu. Ten byl 8 hlasy schválen.
Během jednání dorazil člen komise Pavel Kopecký.
2. Projednání roční zprávy o stavu požární ochrany za rok 2008 v kraji Vysočina
(prezentace KŘ HZS)
Drahoslav Ryba seznámil přítomné s obsahem Roční zprávy (dále jen „RZ“) o stavu požární
ochrany za rok 2008. Tento dokument je zpracován na základě nařízení legislativy a je
projednáván Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina. Rovněž je tento dokument
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projednáván Bezpečností Radou kraje Vysočina. Formou presentace seznámil se základním
obsahem a jednotlivými částmi tohoto materiálu. Nejdůležitější kapitoly úseku prevence a
plánování, ochrana obyvatelstva, havarijní a krizové plánování, organizace IZS a operačního
řízení a zásahovou činnost jednotek podrobně okomentoval. Sdělil organizaci Hasičského
záchranného sboru (dále jen „HZS“) kraje, rozmístění územních odborů HZS a stanic HZS.
Seznámil členy s počty příslušníků HZS a jejich vybavením.
3. Jednání s ředitelem HZS kraje Vysočina plk. Ing. Drahoslavem Rybou a starostou KSH
kraje Vysočina Františkem Grubauerem
Drahoslav Ryba popsal organizaci HZS kraje, rozmístění územních odborů HZS a stanic HZS.
Seznámil členy s počty příslušníků HZS a jejich vybavením. Popsal nejdůležitější zásahy HZS
v minulém období ve kterým byly ochráněny podstatné materiální hodnoty.
František Grubauer seznámil členy s organizací Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“).
Popsal rozdělení jednotek SDH do skupin Jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“) dle
předurčení časového nasazení a výbavy. Rovněž sdělil další aktivity, kterými se SDH zabývá
např. organizaci požárních soutěží. Popsal zařazení JPO do tzv. Plánu plošného pokrytí.
4. Prohlídka Krajského operačního a informačního střediska IZS
Ředitel Krajského operačního a informačního střediska (dále jen „KOPIS“) HZS plk. Mgr. Jiří
Němec provedl členy komise tímto střediskem. Popsal systém příjímání tísňových linek TCPV
(telefonní centrum tísňového volání) 112 a 150. Vysvětlil základní fungování směny, která je
stavěna na dobu 24 hodin. Popsal návaznost střediska na další operační střediska Záchranné
zdravotnické služby a Policie ČR. Vysvětlil základní technické provedení a principy systému
vyrozumění a varování při mimořádné události nebo krizové situace. Provedl ukázku možnosti
lokalizace volajícího čísla z území kraje Vysočina pomocí produktů GPS.
Rovněž členové byli seznámeni s pracovištěm krizového štábu kraje, které se nachází blízko
střediska KOPIS.
5. Diskuse, různé
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.
6. Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání BK č. 3/2009 bude včas upřesněn.

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

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda 5.5.2009

Číslo jednací:
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