Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2010
konaného dne 17. 06. 2010
Přítomni:
1. Vaněk Petr

6. Necid Radovan

2. Malina Jiří

7. Slámečka Jan (předseda)

3. Palát Milan

8. Kalabus Pavel

4. Kopecký Pavel

9. Holub Antonín (předseda)

5. Cejpek Stanislav
Omluveni:
1. Musil Michal

3. Murárik Jan (tajemník)

2. Průža Jiří
Hosté:
1. plk. Mgr. Josef Bačkovský

(ředitel Krajského

ředitelství policie kraje Vysočina)

2. plk. Mgr. Miloš Trojánek

3. plk. Mgr. Tomáš Martinec

(Krajského ředitelství

policie kraje Vysočina)
(Krajského ředitelství policie

kraje Vysočina)

Program:
Zahájení jednání, schválení programu
1. Činnost Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, jednání s ředitelem krajského
ředitelství plk. Mgr. Josefem Bačkovským;
2. Ukázka Integrovaného operačního střediska PČR, návaznost na obslužnost D1;
3. Informace k 3. zasedání Komise IZS při Radě AKČR, která se uskutečnila 24. 2. a 25. 2.
2010 v Telči a předání informace z jednání Komise IZS při AKČR, která se uskutečnila
v Pardubickém kraji (Jan Slámečka);
4. Diskuse, různé;
Závěr.

Zahájení jednání, schválení programu
Jan Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu, který byl upraven do následující podoby:
Zahájení jednání, schválení programu;
1. Činnost Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, jednání s ředitelem krajského
ředitelství plk. Mgr. Josefem Bačkovským;
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2. Informace k 3. zasedání Komise IZS při Radě AKČR, která se uskutečnila 24. 2. a
25. 2. 2010 v Telči a předání informace z jednání Komise IZS při AKČR, která se
uskutečnila v Pardubickém kraji ve dnech 4. 5. -5. 5. 2010;
3. Diskuze, různé;
4. Ukázka Integrovaného operačního střediska PČR, návaznost na obslužnost D1;
Závěr.
Takto upravený program zasedání byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.

1.

Činnost Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, jednání s ředitelem krajského
ředitelství plk. Mgr. Josefem Bačkovským
Josef Bačkovský seznámil přítomné členy s činností Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
(dále jen „KřpkV“). Poděkoval za finanční podporu kraji Vysočina v oblasti vybavení kanceláří
nábytkem. K 1.1.2010 je na KřpkV 1350 služebních míst. K 1.2.2010 máme obsazenost 1181
policistů v kraji. Občanských zaměstnanců máme 270. V roce 2009 nám odešlo celkem 13
policistů ze služebního poměru. V roce 2009 jsme zaevidovali 805 žádostí o pracovní poměr, z
toho bylo 322 žádostí o ekonomickou činnost, 473 o administrativní činnost a 10 pro ostatní
činnost.
Náměstek ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Miloš Trojánek informoval přítomné s činností na
úseku vnější služby KřpkV. Na území kraje Vysočina sídlí územní odbory policie v Havlíčkově
Brodě, Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. Kraj Vysočina skýtá 27 obvodních
oddělení. V loňském roce byla některá obvodní oddělení čtvrtého typu personálně posílena a
tudíž se z nich stala obvodní oddělení třetího typu. V Jihlavě je obvodní oddělení prvního typu,
kde je 61 služebních míst. Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Třebíč jsou
obvodními odděleními druhého typu. V Jihlavě nově vznikla pohotovostní a eskortní oddělení,
oddělení silničního dohledu. Velký důraz je kladen na Dálniční oddělení PČR Velký Beranov.
Priority vnější služby na rok 2010 jsou akce na zabezpečení bezpečné cesty do škol, přechody u
škol, snížení dopravních nehod, terorismus, domácí násilí, divácké násilí.
Pořádková jednotka – celkem 70 policistů, kteří jsou nasazováni v rámci celé ČR.
Oddělení silničního dohledu – policisté, kteří dohlíží na plynulost dopravy a silničního provozu
v kraji Vysočina.
Zásahová jednotka pro ochranu JE Dukovany – policisté, kteří zajišťují bezpečnost JE
Dukovany. Jsou součástí pořádkové jednotky.
Nebezpeční terorismu hrozí u: JE Dukovany, vodní plochy, věznice (Světlá nad Sázavou,
Rapotice), letiště (Náměšť nad Oslavou), uranové doly (Dolní Rožínka).
Náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Tomáš Martinec sdělil
přítomným členům komise informace o činnosti kriminální policie a vyšetřování. U územních
odborů Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Třebíč se od 1.1.2010 nic nezměnilo.
Nově v rámci krajského ředitelství vznikly: odbor analytiky, odbor technické podpory, odbor
obecné kriminality a hospodářské kriminality. KřpkV disponuje vlastní výjezdovou skupinou
(dříve dislokována v Brně). Priority na rok 2010 jsou bezproblémový průběh trestního řízení,
specializace pracovníků, nastavení kontrolních mechanizmů, zvýšit objasněnost trestních činů
nejméně na 50%, ochrana mládeže, boj s extremismem.
Milan Palát vznesl dotaz, zda policejní služebna v Jaroměřicích nad Rokytnou, zůstane ve
stávajících prostorách. Miloš Trojánek odpověděl, že v současné době probíhá jednání se
samosprávou. V žádném případě nedojde k omezení provozu, výkonu ani k samotnému zrušení.
Jan Slámečka dodal, že byl proveden audit týkající se zajištění bezpečného provozu na
komunikacích ve všech krajích ČR a kraj Vysočina byl hodnocen nejlépe.
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Usnesení 06/03/2010/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Z jednání odešel člen komise Pavel Kalabus.
2.

Informace k 3. zasedání Komise IZS při Radě AKČR, která se uskutečnila 24. 2. 25. 2. 2010 v Telči a předání informace z jednání Komise IZS při AKČR, která se
uskutečnila v Pardubickém kraji ve dnech 4. 5. – 5. 5. 2010

Jan Slámečka informoval členy komise o zasedání v Telči:
o Projednávání návrhu novelizace Krizového zákona 240/2000 Sb. Připomínkové řízení
mezi kraji a Ministerstvem vnitra bylo pozitivně ovlivněno společným stanoviskem Rady
AKČR v němž byl problém zúžen na 5 základních připomínek – z toho akceptovány
4 připomínky.
o Komisi byl představen projekt Jednotná úroveň informačních systémů operačního
řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání. Projekt bude hrazen
z části ze strukturálních fondů EU a z části bude spolufinancován Ministerstvem vnitra
a kraji.
o Prezentace zkušeností kraje Vysočina se zvyšováním bezpečnosti na silničních
komunikacích, především na D1. Diskuze vyústila v návrh uspořádat seminář k dané
problematice pro zástupce zainteresovaných složek právě v prostorách Krajského
úřadu kraje Vysočina.
o Na zasedání byl přítomen hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který byl
Radou AKČR určen jako garant problematiky IZS.
Jan Slámečka dále informoval o zasedání v Pardubickém kraji:
o Jednání bylo zahájeno exkursí v Centru biologické ochrany v obci Těchonín, v okrese
Ústí nad Orlicí. Jednání pokračovalo v Jablonném nad Orlicí.
o Další informace k projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a
modernizace technologií pro příjem tísňového volání. Komise nemá námitek, protože
se naplní možnost efektivní výměny dat a informací mezi základními složkami IZS,
zajistí lepší možnost koordinace těchto složek a vznikne tím možnost vybudovat
unifikované technologie pro příjem tísňového volání. Jako problém se zatím jeví
nevyjasněné financování projektu, zejména podíl nákladů mezi fondy EU a vlastními
zdroji. Doporučeno nominovat za Radu AKČR jednu kompetentní osobu pro styk
s Ministerstvem vnitra v dané věci.
o Vzájemná výměna zkušeností v poskytování krajských dotací obcím na jednotky PO
(zákon 129/2000 Sb.), poskytování krajských dotací občanským sdružením v oblasti
PO a IZS – jednotlivým KSH. Bylo doplněno informacemi o státních neinvestičních
dotacích z rozpočtu Ministerstva vnitra.
Usnesení 07/03/2010/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace k 3. zasedání Komise IZS při Radě AKČR, která se uskutečnila 24. 2. a 25. 2. 2010
v Telči a předání informace z jednání Komise IZS při AKČR, která se uskutečnila v Pardubickém
kraji ve dnech 4. 5. – 5. 5. 2010.
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Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5.3. Diskuse, různé
Jan Slámečka informoval o zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se uskutečnilo
v JE Dukovany.
Dále informoval o povodních v druhé polovině měsíce května. Dne 18. 5. 2010 proběhla v dané
věci videokonference mezi kraji ČR. Jednalo se o finanční a materiální pomoc. Termín splnění
byl stanoven na 20. 5. 2010. Do 19. 5. 2010 byla zpracovaná nabídka možnosti využití techniky
a lidského potenciálu z kraje Vysočina do postižených krajů, která byla zaslána do kanceláře
AKČR. Jediný požadavek byl na chemikálie.
Dále sdělil informace týkající se plánovaného cvičení. Uskuteční se dne 29. 6. 2010 v Novém
Městě na Moravě a půjde o likvidaci následků po pádu letadla.
Na Krajský úřad kraje Vysočina byl doručen dopis od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
s nabídkou na štábní cvičení. V roce 2011 se kraj Vysočina zúčastní cvičení INEX 4. Jedná se o
pravidelné cvičení států zařazených v mezinárodní organizaci. Cvičení v našem kraji proběhne
pravděpodobně v městské aglomeraci Pelhřimova. Bude se jednat o štábní cvičení, tedy bez
zapojení jednotek IZS.
Ministerstvo zemědělství požádalo kraj Vysočina o spolupráci při cvičení „Nouzové zásobování
vodou“. Cvičení by se mělo uskutečnit dne 9. 9. 2010 a veškeré náklady budou hrazeny
ministerstvem.
Jan Slámečka seznámil přítomné členy s dopisem od KOUSu s žádostí o pravidelné přizvání
svého zástupce na zasedání komise. Členové se jednotně shodli na tom, že v plánu práce pro
rok 2010 není žádné téma, které ho by se zástupce mohl zúčastnit.

Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání BK č. 4/2010 bude včas upřesněn.

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

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 21. června 2010
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