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Přehled činnosti Bezpečnostní rady Kraje Vysočina za rok 2018
A. Složení bezpečnostní rady kraje v roce 2018
V roce 2018 došlo ke změně na pozici člena BRK takto:


zastupujícího ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina plk. Mgr. Pavla Peňáze,
vystřídal ustanovený ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina brig. gen. Mgr.
Miloš Trojánek s účinností od 1. 6. 2018.



ke konci roku 2018 s účinností od 1. 12. 2018 došlo ke změně na pozici ředitele KVV
současný zastupující ředitel Krajského vojenského velitelství pplk. Ivo Páteček, který
vystřídal plk. Ing. Jana Ňachaje.
V roce 2018 měla a v současné době má
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina následující složení.

V roce 2018 došlo ke změně na pozici stálého hosta BRK takto:
k datu 1. 11. 2018 byla provedena personální změna na funkci velitele 22. ZvL Náměšť
nad Oslavou. Dosavadního velitele plk. gšt. Ing. Petra Čepelku – stálého hosta v BRK
nahradil ve funkci v zastoupení plk. gšt. Ing. Miroslav Svoboda.

Předseda bezpečnostní rady kraje: hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek,
1. člen bezpečnostní rady kraje, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vladimír Novotný,
2. člen bezpečnostní rady kraje, předseda bezpečnostní komise rady kraje Mgr. Tomáš
Martinec,
3. člen bezpečnostní rady kraje, ředitel krajského úřadu Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.,
4. člen bezpečnostní rady kraje, ředitel Hasičského záchranného sboru plk. Mgr. Jiří Němec,
5. člen bezpečnostní rady kraje, zastupující ředitel Krajského ředitelství Policie plk. Mgr. Pavel
Peňáz


(s účinností od 1. 6. 2018 brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek)

6. členka bezpečnostní rady kraje ředitelka Zdravotnické záchranné služby Ing. Vladislava
Filová,
7. člen bezpečnostní rady kraje; ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava plk. Ing. Jan
Ňachaj,


(s účinností od 1. 12. 2018 pplk. Mgr. Ivo Páteček)

8. člen bezpečnostní rady kraje, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Ing. Miloš Štěpanovský,
9. členka bezpečnostní rady kraje, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Ing. Soňa
Měrtlová,
10. člen-tajemník bezpečnostní rady kraje: vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti
krajského úřadu Ing. Jan Murárik,
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B. Sekretariát bezpečnostní rady kraje
Funkci sekretariátu BRK vykonává oddělení krizového řízení a bezpečnosti odboru sekretariátu
hejtmana. Za plnění úkolů sekretariátu BRK odpovídá a jeho činnost řídí Ing. Jan Murárik.
C. Spolupracující orgány
Sekretariát BRK spolupracuje z hlediska své působnosti v podstatě se všemi ústředními
správními úřady, zejména s Úřadem vlády — sekretariátem Bezpečnostní rady státu,
Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Správou státních hmotných rezerv
v předmětných agendách. BRK ve správním obvodu Kraje Vysočina koordinuje činnost
základních i ostatních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), koordinuje a
schvaluje zpracování klíčové dokumentace krizového řízení a bezpečnosti, a to zejména
Hasičského záchranného sboru kraje, Zdravotnické záchranné služby kraje, Krajského
ředitelství Policie, Krajského vojenského velitelství Jihlava, Krajské veterinární správy, Krajské
hygienické stanice a JE Dukovany.
Užší spolupráce byla navázána se společnostmi EON Distribuce a ČEZ Distribuce především po
cvičení „Blackout Vysočina 2016“ a po rozsáhlém výpadku dodávky elektrické energie v roce
2017 (10/2017 vichřice Herwart). 21. 1. 2019 byly starostové obcí seznámeni s postupem při
plošném výpadku el. energie zástupci splečností E.ON a ČEZ Distribuce.
8. 4. bude provedena prověrka spojení na starosty obcí (okresy JI, TR, PE, ZR) s požadavkem
na zpětnou vazbu prostřednictvím SMS.
Sekretariát BRK dále udržuje součinnost zejména s tajemníky bezpečnostních rad ORP, kteří
jsou ustanoveni ve všech 15 obcích s rozšířenou působností. Cílem je koordinovat jednotný
postup činností v oblasti KŘ v kraji.
D. Přehled jednání bezpečnostní rady kraje v roce 2018
Počet jednání: 4
Z toho počet výjezdních: 1 (sídlo 22. Základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou.)
Zdrojové materiály z jednání BRK a zápisy jsou k dispozici na webové adrese:
https://www.kr-vysocina.cz/bezpecnostni-rada-kraje-2018/ds-303883/archiv=0&p1=26472
E. Řešení významných mimořádných událostí v kraji za účastí členů BRK v roce 2018


16 – 18. 1. sněhová kalamita, rozsáhlá dopravní nehoda na D1 (cca 100 km Humpolec
směr Praha)



12. - 13. 12. sněhová kalamita, rozsáhlá dopravní nehoda na D1 (100 km Humpolec
směr Praha dálnice v rekonstrukci)

F. Závěr
V roce 2018 bylo projednáváno celkem 29 bodů programu a přijatá usnesení byla všechna
splněna a některá pokračují. Pokračuje plnění těchto usnesení:
Usnesení 09/02/2017/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
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informaci o stavu radiové sítě Pegas dle materiálu BRK-02-2017-01P, BRK-02-2017-01N, př. 1 a
BRK-02-2017-01N př 2 a
požaduje
po majiteli sítě (ministerstvo vnitra) instalaci automatických stacionárních záložních zdrojů
napájení na všechny BTS v Kraji Vysočina, pro zajištění bezúdržbového provozu BTS na
minimálně 72 hodin
Usnesení 16/03/2018/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o stavu radiové sítě Pegas dle materiálu BRK-03-2018-03N a BRK-03-2018-03N, př.1
a
ukládá
základním složkám IZS na území kraje podání zprávy o stavu jejich záložních komunikačních
kanálů pro případ nedostupnosti sítě PEGAS Matra popř. blackoutu do konce listopadu 2018 a
ukládá
projednat sumarizovanou zprávu na zasedání BRK 10. 12. 2018.
Usnesení 26/04/2018/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o stavu záložních komunikačních kanálů základních složek IZS pro případ
nedostupnosti sítě PEGAS Matra dle materiálu BRK-04-2018-04N a BRK-04-2018-04N, př.1
ukládá
složkám IZS nadále udržovat v provozuschopném stavu stávající analogovou radiovou síť, jako
záložní prostředek spojení v Kraji Vysočina v případě výpadku digitální sítě (PEGAS, mobilních
operátorů) dle materiálu BRK-04-2018-03N, př.1
Informace o aktuálním stavu funkčnosti komunikačního kanálu IZS Pegas Matra v Kraji Vysočina
Bude na programu jednání BRK v říjnu 2019.
Na základě usnesení BRK dále pokračuje v činnosti Pracovní skupina OXID – která řeší
preventivní kampaň proti škodlivým působením oxidu uhelnatého na lidský organismus.
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina svojí činností ve správním území kraje zabezpečila
potřebnou úroveň prevence a předcházení mimořádným událostem.
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