Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2009
konaného dne 8. 9. 2009
Přítomni:
1. Jiří Malina

5. Radovan Necid

2. Milan Palát

6. Jan Slámečka (předseda)

3. Jiří Průža

7. Pavel Kalabus

4. Stanislav Cejpek

8. Jan Murárik (tajemník)

Omluveni:
1. Petr Vaněk
2. Michal Musil
3. Pavel Kopecký
4. Antonín Holub (místopředseda)
Hosté
1. Josef Pokorný (OSH)
2. Pavel Dvořák (OSH)
3. Petr Beneš (HZS kraje Vysočina)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu (Jan Slámečka, předseda komise);
2. Obnova území kraje po povodních 2009 (Ing. Jan Murárik);
3. Seznámení s činností pracovní skupiny řešící problematiku alkoholismu (Ing. Josef
Pokorný);
4. Informace o cvičení IZS Třebíč 2009 (Ing. Jan Murárik);
5. Informace z jednání komise AKČR pro IZS (Jan Slámečka, předseda komise);
6. Seznámení s činností pracoviště krizového a havarijního plánování a ochrany
obyvatel (plk. Ing. Petr Beneš);
7. Prohlídka záložního pracoviště KŠ kraje (HZS kraje);
8. Diskuse, různé;
9. Závěr.
1. Zahájení jednání, schválení programu
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.

Zahájení jednání, schválení programu (Jan Slámečka, předseda komise);
Prohlídka záložního pracoviště KŠ kraje (HZS kraje);
Obnova území kraje po povodních 2009 (Ing. Jan Murárik);
Seznámení s činností pracovní skupiny řešící problematiku alkoholismu (Ing. Josef
Pokorný);
5. Informace o cvičení IZS Třebíč 2009 (Ing. Jan Murárik);
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6. Informace z jednání komise AKČR pro IZS (Jan Slámečka, předseda komise);
7. Seznámení s činností pracoviště krizového a havarijního plánování a ochrany
obyvatel (plk. Ing. Petr Beneš);
8. Diskuse, různé;
9. Závěr.
Takto navržený program byl 7 hlasy schválen.
2. Prohlídka záložního pracoviště KŠ kraje
Členové komise absolvovali prohlídku záložního pracoviště KŠ kraje, v místě Březinovy sady
označeno jako K9.
3. Obnova území kraje po povodních 2009
P. Dvořák okomentoval podkladový materiál „Povodňové škody způsobené přívalovými dešti
v letních měsících 2009“. V letních měsících roku 2009 došlo v České republice k mnoha
živelním pohromám v podobě povodní, záplav a vichřic. Tyto jevy postihly i území kraje
Vysočina a způsobily škody na majetku kraje, obcí a dalších právnických a fyzických osob.
K řešení těchto mimořádných událostí nebyl hejtmanem kraje vyhlášen stav nebezpečí dle
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
z důvodu nenaplnění zákonných podmínek pro je vyhlášení. Situace byla řešena běžnou
činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému a nebyla nutná realizace
krizových opatření.
4. Seznámení s činností pracovní skupiny řešící problematiku alkoholismu
J. Pokorný okomentoval podkladový materiál týkající se tohoto bodu. Ve statistice jsou zejména
trestné činy podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. V kraji Vysočina je ročně
přibližně 1150 osob, které se léčí ze závislosti na alkoholu – 75% jsou muži.
5. Informace o cvičení IZS Třebíč 2009
J.Murárik podal informaci o připravovaném cviční IZS Třebíč 2009. Cvičení proběhne 16.9.2009
od 9:00 hod v prostoru polního civilního letiště v k.ú. Kožichovice. Námětem cvičení jsou složky
IZS při provádění záchranných a likvidačních prací v důsledku havárie civilního letounu. Cílem
cvičení je prověřit součinnost složek IZS a dalších orgánů řešících letové havárie na území ČR a
reálnost traumatologického plánu Nemocnice Třebíč. Cvičení se zúčastní 300 osob na základě
vzájemných dohod v oblasti krizového řízení v oblasti katastrof mezi krajem Vysočina a zemí
Dolní Rakousko a mezi krajem Vysočina a samosprávním nitranským krajem. Jako pozorovatelé
jsou pozváni hosté z uvedených zemí. J. Murárik nabídl možnost členům komise dle uvážení
zúčastnit se cvičení.
6. Informace z jednání komise AKČR pro IZS
Člen komise Asociace krajů ČR pro IZS za kraj Vysočina Jan Slámečka informoval o 1.zasedání
této komise, které se uskutečnilo 25. až 26.8.2009. I když hlavním bodem programu měla být
příprava novelizace krizové legislativy, byla aktuálně zařazena problematika prevence proti
pandemii chřipky A(H1,N1). První den byl jednání přítomen Hlavní hygienik ČR MUDr, Vít,
PhDr., který přednesl prezentaci o vzniku, vývoji nemoci i o současném stavu v Evropě, včetně
závěrů epidemiologické komise ČR (12.5. a 12.6,2009) a porady na Minist. zdravotnictví
(5.8.2009). Druhý den byl jednání přítomen náměstek ředitele GŘ HZS ČR plk.Svoboda, který
hovořil o upřesňování krizové infrastruktury a dalších organizačních záležitostech případného
očkování proti pandemii.
Projednávání přípravy novelizace krizové legislativy bylo přesunuto na další jednání komise.
Příští jednání komise je plánováno na listopad 2009 (Jižní Čechy) a na únor 2010 (Vysočina).
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7. Seznámení s činností pracoviště krizového a havarijního plánování a ochrany obyvatel
Ředitel odboru havarijního plánování a ochrany obyvatel seznámil přítomné členy komise s nově
rekonstruovaným pracovištěm uvedeného odboru formou prohlídky. Členové byli seznámeni
s možností IT napojení na server kraje. Uvedené pracoviště je plánované v krizovém plánu kraje
Vysočina a je krizovým záložištěm kraje.
8. Diskuse, různé
J. Slámečka:-informoval o postupu přípravných prací k zahájení činnosti Krajského
ředitelství Polici ČR na Vysočině
-otevření nového mostu v Číchově, okr. Jihlava (stržen při povodních
v roce 2006)
R. Necid : -připomínka k řešení situace při haváriích na dálnici D1, například
minulý týden havárie kamionu a doprava zastavena na 7,5 hodiny
(nepravdivé informace v rozhlase – zkvalitnit spolupráci Policie s
Rozhlasem).

9. Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání BK č. 5/2009 bude včas upřesněn.
Jan Slámečka v. r.
předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda 20. září 2009
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