Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 4/2012
konaného dne 12. 9. 2012
Přítomni:
1. Vaněk Petr

5. Necid Radovan

2. Malina Jiří

6. Slámečka Jan (předseda)

3. Jágrik Miroslav

7. Holub Antonín (místopředseda)

4. Cejpek Stanislav

8. Murárik Jan (tajemník)

Omluveni:
1. Musil Michal

3. Kopecký Pavel

2. Palát Milan

4. Kalabus Pavel

Hosté:
1. Šlapák Bohumil (ÚO Policie ČR Žďár nad 3. Sobotka Vladimír (HZS ÚO Žďár nad
Sázavou)
Sázavou)
2. Černý Libor (OO Police ČR Nové Město na
Moravě)
Program:
Zahájení jednání, schválení programu
1. Informace o zajištění bezpečnosti při pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2013,
(plk. Mgr. Bohumil Šlapák, vedoucí územního odboru PČR Žďár nad Sázavou);
2. Prohlídka areálu konání mistrovství světa;
Přesun do obce Maršovice;
3. Zhodnocení činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina za celé volební období
(J. Slámečka);
4. Pracovní oběd - diskuse, různé;
Závěr.
Zahájení jednání, schválení programu
Jan Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
1. Informace o zajištění bezpečnosti při pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2013
Bohumil Šlapák informoval členy komise o zajištění bezpečnosti při pořádání Mistroství světa
v biatlonu 2013. Mezi tři nejvýznamnější akce, které Police ČR bezpečnostně zajišťuje v Novém
Městě na Moravě, patří: Zlatá lyže, Biatlon a Merida Bike Vysočina. Přípravy na mistrovství
světa v biatlonu probíhají již čtvrtým rokem, úplné dokončení se plánuje v prosinci 2012.
V letošním roce se konal Světový pohár v biatlonu, který byl prvotní zkouškou k zajištění
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bezpečnosti. Jelikož je areál v soukromém vlastnictví, bude policie provádět pouze dohled
nad mistrovstvím. Mezi priority bude patřit zajištění plynulosti dopravy, připraveny budou
objízdné trasy. Bude nutné rozlišovat soukromou dopravu a autobusovou dopravu. Další priorita
bude zajištění veřejného pořádku v okolí areálu a v neposlední řadě prevence trestné činnosti.
Z důvodu nízké kapacity pro ubytování, bude nabídnuta možnost ubytování v Praze a Brně.
V okolí Nového Města na Moravě budou ubytováni pouze závodníci, tisk, trenéři. Na mistrovství
budou využiti policisté z celé ČR. Celkové náklady na opatření se budou pohybovat cca kolem
8 mil. Kč. Problémy jsou s komunikací mezi obcemi a městy. Libor Černý seznámil přítomné
členy s historií areálu a s průběhem staveb. Plánuje se stavba další komunikace směrem od
areálu do města. Při mistrovství je také v plánu přechodná protialkoholní záchytná stanice.
Doprava bude řešena jednosměrným provozem. Problémy mohou vyvstat s večerní zábavou.
Vladimír Sobotka informoval členy komise o zabezpečení mistrovství HZS. Dne 25. 9. 2012
proběhne v areálu cvičení na pád tribuny se složkami IZS. Bude se jednat o mimořádnou
událost s velkým počtem zraněných. Při konání mistrovství budou přistaveny kontejnery
nouzového přežití a JPO II. Dále bude využita výšková technika. Stanislav Cejpek vznesl dotaz
na celkový rozpočet mistrovství. Jiří Hamza odpověděl, že částka by se měla pohybovat cca
kolem 306 mil. Kč. 65% budou soukromé zdroje a 35% veřejné zdroje. Návštěvnost by se měla
pohybovat kolem 140 – 200 tis. diváků. Jan Murárik vyslovil názor, že bezpečnostní opatření
plánovaná po dobu trvání mistrovství by měla být projednána na samostatném jednání
bezpečnostní rady kraje.
2. Prohlídka areálu konání mistrovství světa
Členové komise shlédli areál konání mistroství světa.
Členové komise se přesunuli do obce Maršovice.
3. Zhodnocení činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina za celé volební
období
Jan Slámečka okomentoval materiál týkající se zhodnocení činnosti bezpečnostní komise za
volební období 2008-2012. Členům komise poděkoval za vzornou práci pro komisi.
4. Diskuse, různé – pracovní oběd
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné podněty ani připomínky.

Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Jan Slámečka v. r.
předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 13. září 2012.
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