Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2010
konaného dne 22. 02. 2010
Přítomni:
1. Vaněk Petr

5. Necid Radovan

2. Michal Musil

6. Slámečka Jan (předseda)

3. Průža Jiří

7. Holub Antonín (místopředseda)

4. Cejpek Stanislav

8. Murárik Jan (tajemník)

Omluveni:
1. Malina Jiří

3. Kopecký Pavel

2. Palát Milan

4. Kalabus Pavel

Hosté:
1. Schell Radim (odbor sekretariátu hejtmana)

Program:
Zahájení jednání, schválení programu;
1. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2009, informace k plánu cvičení IZS na rok 2010 a
prověřovacích cvičení (Jan Murárik);
2. Informace o schváleném rozpočtu kraje - kapitola PO a IZS na rok 2010 (Jan
Slámečka);
3. Projednání návrhu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku
obcím kraje Vysočina , Krajského sdružení hasičů ČMS na rok 2010 (Jan Slámečka);
4. Jednotný systém dopravních informací v ČR (Radim Schell);
5. Diskuse, různé;
Závěr.
Zahájení jednání, schválení programu
Jan Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil
jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh
programu, který byl 7 hlasy schválen. Na prosincovém zasedání komise Jiří Malina vznesl dotaz,
zda BK považuje za účelné vypracovat studii bezpečnostních rizik vyplývajících z ekonomické
krize. Jan Slámečka tento dotaz prezentoval na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina,
kde získal na danou otázku odpověď. Na základě podkladového materiálu – statistika dopadu
kriminality za rok 2008 a 2009, který byl rozdán členům Bezpečností rady kraje Vysočina, ke
zvýšení trestných činů nedošlo, pouze se změnila struktura činů. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky.
1. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2009, informace k plánu cvičení IZS na rok 2010 a
prověřovacích cvičení

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

Jan Murárik okomentoval podkladové materiály k tomuto bodu. Doplnil, že cvičení se plánují
každý rok. Garantem při plánování cvičení je HZS, odbor IZS. Vždy se plánuje 5 stěžejních
cvičení za rok v 5 okresech (Územní odbory HZS). V druhé polovině roku se sejdou základní
složky IZS (svolává plk. Ing. Libor Hanuška náměstek ředitele HZS), a na společném jednání se
navrhnou témata cvičení na příští rok. HZS generální ředitelství vydalo metodiku Soubor
typových činností. Tyto typové činnosti uvádějí postup činnosti složek IZS jak správně
postupovat při zvládání určitých mimořádných a krizových situací. Nová témata jsou
projednávána na prvním zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, kde se následně schválí.
U taktických cvičení, kterých je pět do roka, je cvičícím známo místo konání, datum a čas konání
a samotná náplň cvičení. Dále se plánují i prověřovací cvičení u všech nemocnic zřizovaných
krajem Vysočina. Zde není cvičícím známo datum a čas konání ani samotná náplň cvičení. Pro
letošní rok plánujeme uskutečnění prověřovacích cvičení ve zdravotnických zařízeních. Členové
komise se mohou daných cvičení kdykoliv zúčastnit. Jan Slámečka doplnil, že při cvičení je také
důležité samotné hodnocení cvičení. Cvičení jsou časově naplánovány. Mělo by se cvičit také to,
co v běžném životě není zcela obvyklé. Okomentoval metodu START. Jedná s o metodu
správného rozdělení raněných na více a méně zraněné. Stanislav Cejpek vznesl dotaz, kdo
nese náklady na cvičení. Jan Murárik odpověděl, že náklady na cvičení nesou jednotlivé složky
IZS a kraj Vysočina zajišťuje pouze občerstvení.
Jan Murárik rozdal členům komise brožurku s názvem „Vysočina - bezpečný region“. Jan
Slámečka doplnil, že brožurka má dvě verze – anglická verze a česká verze.
Usnesení 01/01/2010/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
přehled cvičení IZS za rok 2009, plán cvičení IZS kraje Vysočina pro rok 2010 dle materiálu a
prověřovacích cvičení.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Informace o schváleném rozpočtu kraje - kapitola PO a IZS na rok 2010
Jan Slámečka informoval členy komise o schváleném rozpočtu kraje – kapitola PO a IZS na rok
2010. Na šestém zasedání bezpečnostní komise byli členové informováni o rozpočtu na rok
2010. Oproti návrhu k žádným změnám nedošlo. Rozpočet byl schválen tak, jak s ním byli
členové komise seznámeni. Na kapitolu požární ochrany a IZS je v roce 2010 vyčleněna částka
v celkové výši 11,2 mil. Kč. Oproti roku 2009 došlo k ponížení. Dobrovolným hasičům byla na
rok 2010 vyčleněna částka ve výši 6 mil. Kč (v roce 2009 to byla částka 6,5 mil. Kč.) a
profesionálním hasičům byla na rok 2010 vyčleněna částka ve výši 3,5 mil. Kč (v roce 2009 to
byla částka 4,4 mil. Kč.). Na ostatní výdaje – prevence kriminality – byla na rok 2010 vyčleněna
částka ve výši 1,5 mil. Kč. Na krajském úřadě kraje Vysočina bude probíhat zasedání komise
IZS Rady asociace krajů. Jedním z bodů je podíl kraje při financování dobrovolných a
profesionálních hasičů. Každý kraje má svůj způsob financování a na zasedání si kraje budou
předávat své zkušenosti. Výsledek z tohoto jednání bude v písemné podobě předán členům
komise
Usnesení 02/01/2010/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
kapitolu požární ochrana a IZT schváleném v rozpočtu na rok 2010.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Projednání návrhu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku
obcím kraje Vysočina , Krajského sdružení hasičů ČMS na rok 2010
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Jan Slámečka okomentoval podkladový materiály k tomuto bodu. Všechny zásady musí být
projednány legislativním výborem a poté jsou projednány radou kraje či zastupitelstvem kraje.
Obsahově jsou zásady stejné jako v minulých letech, došlo pouze ke změně u pojmů. V rámci
rozpočtu kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS byl vyčleněn příspěvek na věcné výdaje
jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina ve výši 6 mil. Kč. Tato částka se skládá
z příspěvků na soutěže a na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného
pokrytí kraje Vysočina. Dotace obcím kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární
ochrany obcí v roce 2010 činí 4,3 mil. Kč a dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka
Krajského sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární
ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2010 činí 1,6 mil. Kč. Částky jsou vždy
k určitému datu zúčtovány. Poměrnou částkou byly obě částky poníženy. U dotací obcím kraje
Vysočina je na JPO II s časem výjezdu do 5 min. vyčleněn dílčí příspěvek ve výši 65 tis. Kč,
JPO II a JPO III s časem výjezdu do 10 min. je vyčleněn dílčí příspěvek ve výši 28 tis. Kč, JPO
V s časem výjezdu do 10 min. je vyčleněn dílčí příspěvek ve výši 14 ti. Kč. a u JPO
V s cisternou s časem výjezdu do 10 minut je vyčleněn dílčí příspěvek ve výši 14 ti. Kč. Nebyly
poníženy peníze na okrskové soutěže, mládež, krajskou soutěž mládeže a dorostu. Došlo
k ponížení u kategorie jiné soutěže v požárním sportu.
Usnesení 03/01/2010/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje přijmout zásady v daném znění.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Jednotný systém dopravních informací v ČR
Jan Slámečka sdělil členům komise, že proběhl na Ředitelství silnic a dálnic audit týkající se
spolupráce IZS krajů s pracovníky dálnic a Správy a údržby dálnic. Audit vyslovil závěr, že
nejlépe je tato součinnost zabezpečována v kraji vysočina. Hejtman kraje Vysočina byl požádán
o předání informací o fungování bezpečnosti na D1 při jednání AKČR.
Jan Murárik okomentoval prezentaci týkající se bezpečnosti na D1. Kvůli dálnice D1 jsme se
museli začít zabývat bezpečností na komunikacích. V posledních letech došlo k výraznému
zhoršení dopravní a bezpečnostní situace. Vliv spolupůsobení několika faktorů – nárůst intenzity
provozu, nepříznivé přírodní podmínky, stav komunikace, uzavírky v důsledku oprav,
neukázněnost řidičů. Negativní dopady D1 – dopady na životní prostředí, kriminalita. Možné
formy řešení – technologického charakteru - kamery, materiálně-technického charakteru kapacita dálničního tělesa, legislativního charakteru - práva a povinnosti účastníků silničního
provozu, organizačního a personálního charakteru. Dále popsal geneze vývoje problematiky dálniční oddělení Police ČR Velký Beranov, pracovní setkání ohledně bezpečnosti na D1,
pracovní skupina – od ledna 2005, dokončení studie proveditelnosti – jak řešit problémy na
dálnici D1 s využít všech technických možností. Na schůzce s ministrem Milanem Šimonovským
byla předána studie proveditelnosti. Nainstalovány 4 proměnné informační tabule, z toho 3
v kraji Vysočina. Aktuální dopravní informace poskytuje Národní Dopravní Informační Centrum
(z Ostravy, celostátní systém, jedná se o informace ověřené od IZS, informace o sjízdnosti,
počasí, uzavírky) jsou přístupné na www.dopravniinfo.cz. Informační zdroje – policie, hasiči,
ZZS, správci komunikací, atd. Související problematika k dalšímu řešení – od roku 2010 došlo k
reorganizace DO PČR Velký Beranov v návaznosti na vznik KŘ policie kraje Vysočina . Jediné
DO pro celý kraj. Zřízení „pult doprava“-jeden policista koordinuje dopravní problém v celém kraji
Vysočina. Dobré zkušenosti kraje Vysočina se zvyšování bezpečnostní standartu dopravy v kraji
- hejtman se každý rok s náměstkem pro dopravu účastní pracovního semináře se složkami IZS,
„silničáři“ a dalšími zainteresovanými . Společná účast IZS při projednávání zpracování zimního
plánu. Kraj Vysočina má ustanovenou pracovní skupinu „DOPRAVA“ KŠ kraje. Rovněž popsal
dobré zkušenosti z činnosti - tiskových mluvčích policie, kraje a hasičů (jedná se o SMS Service
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systém – pravidelný tok informací pro média). Bylo uděláno desatero pro řidiče pro zimní cesty
Vysočinou, které je k dispozici na webu kraje Vysočina.
Radim Schell potom seznámil členy komise se SW podporou přehledu a řízení dopravních
informací v ČR především se systémem JSDI (jednotný systém dopravních informací) a
s dopravním portálem kraje Vysočina na web stránkách kraje.
5. Diskuse, různé
Radovan Necid vznesl připomínku, že by bylo dobré na výstražných tabulích používat spíše
piktogramy než dlouhé texty upozorňující na nebezpeční. Je to zbytečně složité a
nepochopitelné pro cizince. Bylo by dobré upozornit Policii ČR, aby více trestala neukázněné
řidiče.
Jan Slámečka seznámil členy komise o vypsaném grantu. Jedná se o grant, kde mohou města
požádat o příspěvek na pořízení kamerového systému při sjezdech a nájezdech na dálnici.
Programy jsou velice dobře postaveny ve Velkém Meziříčí a Humpolci. Je předpoklad, že Velká
Bíteš a Měřín po doplnění projektu také na tento grant dosáhnou. Celkem bude vyhověno 4
žádostem.
Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání BK č. 2/2010 bude včas upřesněn.

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

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 25. února 2010
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