Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 4/2009
konaném dne 29. 6. 2009
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman kraje Vysočina,

předseda BRK)

2. Jan Slámečka

5. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby kraje Vysočina)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

kraje Vysočina

6. plk. gšt. Ing. Milan Solík

(ředitel

Krajského

vojenského velitelství Jihlava)

3. Ing. Bc. Zdeněk Kadlec

(ředitel Krajského úřadu

kraje Vysočina)

4. plk. Ing. Drahoslav Ryba

7. Ing. Jan Murárik (vedoucí oddělení krizového řízení a
bezpečnosti KrÚ, tajemník BRK)

(ředitel Hasičského

záchranného sboru kraje Vysočina)

Omluveni:
1. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana kraje

Vysočina)

2. Ing. Zdeněk Linhart

3. plk. Mgr. Josef Bačkovský

(náměstek ředitele Policie
České republiky – Správy Jihomoravského kraje)

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany)

Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová (vedoucí odboru sekretariátu hejtmana)
2. Bc. Pavel Dvořák (oddělení krizového řízení a bezpečnosti)
3. Ing. Josef Pokorný (Oddělení krizového řízení a bezpečnosti)
4. Mgr. Jaroslav Mikyna (vedoucí oddělení vodního hospodářství)
5. Ing. Petr Bureš (vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství)
6. MUDr. Lukáš Kettner (vedoucí odboru zdravotnictví)
7. plk. Ing. Petr Beneš (ředitel odboru ochrany obyvatelstva a plánování HZS)

Program:
Zahájení (Jiří Běhounek, hejtman kraje).
1. Novela Jednacího řádu bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, (Ing. Jan Murárik,
tajemník BRK);
2. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, (plk. Ing.
Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje; plk. Ing. Petr Beneš);
3. Zpráva o stavu kritické infrastruktury v kraji Vysočina, (plk, Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS
kraje);

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

4. Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na období 2009 až 2011, Program prevence
kriminality na rok 2009, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK; Ing. Josef Pokorný);
5. Projekt „První pomoc do škol“, (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ; MUDr. Lukáš Kettner);
6. Řešení bezpečnostního rizika skládky Pozďátky, (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ; Mgr.
Jaroslav Mikyna);
7. Financování IZS a bezpečnosti v roce 2009, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK; Bc. Pavel
Dvořák);
8. Hlavní úkoly odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS kraje na rok 2009, (plk.
Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje; plk. Ing. Petr Beneš);
9. Rozprava;
10. Závěr; Jiří Běhounek, hejtman kraje.
Zahájení
J. Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání.
Navržený program byl schválen 7 hlasy.

1.

Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.

Novela Jednacího řádu bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje

J. Murárik okomentoval přepracovaný Jednací řád bezpečnostní rady kraje a krizového štábu
kraje.
J. Běhounek dodal, že tento materiál je zpracován velmi dobře a nemá k němu žádné připomínky.
Z. Kadlec dodal, že by materiál Jednací řád krizového štábu kraje měl být zpřesněn o to, že když
se nebude moci někdo v době svolání krizového štábu dostavit na jednání, uvědomí o tom krajské
operační a informační středisko HZS kraje a dle možností za sebe zabezpečí náhradu. J. Murárik
sdělil, že v tomto smyslu bude doplněn článek 3 bod 9 materiálu BRK 01-2009-01P př. 2, upr. 1.

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 17/04/2009/BRK
bezpečnostní rada kraje
schvaluje
jednací řád bezpečnostní rady a krizového štábu kraje dle materiálu BRK 01-2009-01P, BRK 012009-01P př. 1 a BRK 01-2009-01P př. 2. Upr.1
odpovědnost: tajemník BRK
termín: 29. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK 01-2009-01P, BRK 01-2009-01P př. 1 a BRK 01-2009-01P př. 2, upr. 1.
2.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

P. Beneš okomentoval prezentaci týkající se Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013
s výhledem do roku 2020. Seznámil členy BRK s úkoly, které jsou postaveny před HZS kraje.
Cílem je rovněž mimo jiné, aby se s koncepcí seznámil co nejširší okruh odborné i laické veřejnosti
a následně vytvářet podmínky pro její uvádění do praxe.
Tento materiál je členěn na 4 části:
- Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku
2006 s výhledem do roku 2015;
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-

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do
roku 2015;
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020;
Harmonogram realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku
2020.

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 18/04/2009/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci o Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 20013 s výhledem do roku 2020 dle materiálu
BRK-04-2009-02P a BRK-04-2009-02P, př.1
ukládá
pokračovat v plnění Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013
s výhledem do roku 2020
odpovědnost: D. Ryba, ředitel HZS kraje
termín: dle Harmonogramu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-04-2009-02P a BRK-04-2009-02P, př.1.
3.

Zpráva o stavu kritické infrastruktury v kraji Vysočina

P. Beneš okomentoval prezentaci týkající se „zprávy o stavu kritické infrastruktury v kraji Vysočina“
(dále jen „SKI“). V současné době připravuje ministerstvo vnitra novelu zákona o krizovém řízení,
do kterého
bude nově implementována část upravující problematiku subjektů kritické
infrastruktury. Z tohoto důvodu, ale i z důvodu nutnosti kompatibility řešení této oblasti s dalšími
státy EU je zahájen pod vedením GŘ HZS ČR a ve spolupráci se správními orgány proces
objektivizace subjektů KI.
Cílem je nastavit jednotná kriteria zařazení subjektů v rámci ČR a dosáhnout tak objektivního
přehledu o jednotlivých sektorech a oblastech a zejména o celkové sumě jejich produkce a služeb,
která postačuje ke splnění minimálních požadavků k uspokojení obyvatel. Kritickou infrastrukturou
jsou prostředky, systémy a jejich části, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších
společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti a jejichž narušení by mělo závažný dopad na
bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu, zabezpečení základních životních potřeb
obyvatelstva, nebo plnění mezinárodních závazků. Prezentace byla zaměřena na tato témata:
- Ochrana SKI;
- Rozdělení objektů KI;
- Zařazování SKI;
- Souhrn sektorů a oblastí;
- Vybrané subjekty v kraji Vysočina;
- Objektivizace objektů KI;
- Objektivizace objektů SKI v kraji Vysočina.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 19/04/2009/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
zprávu o stavu kritické infrastruktury v kraji Vysočina dle BRK-04-2009-03P a BRK-04-2009-03P,
př. 1
ukládá
pokračovat v procesu objektivizace seznamu subjektů kritické infrastruktury

Číslo jednací:

Číslo stránky

3

odpovědnost: D. Ryba, ředitel HZS kraje
termín: do 31. prosince 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-04-2009-03P a BRK-04-2009-03P, př. 1.
4.

Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina období 2009 až 2011

J. Pokorný okomentoval podkladový materiál k tomuto bodu. Bezpečnostní rada kraje Vysočina
vzala na svém zasedání dne 26. 6. 2008 na vědomí informaci o stavu prací na vytvoření Koncepce
prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 (dále jen „Koncepce“). Současně uložila
pokračovat ve spolupráci s pracovní skupinou prevence kriminality na sestavování Koncepce tak,
aby byl splněn termín pro předložení schválené Koncepce (do 30. 9. 2009) odboru prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR.
Návrh Koncepce byl sestaven k 30. 6. 2009 a po projednání s Policií ČR a konzultantem
Ministerstva vnitra ČR předložen k projednání v Radě kraje Vysočina a Zastupitelstvu kraje
Vysočina. Zastupitelstvo kraje Koncepci schválilo svým usnesením č. 0306/05/2008/ZK dne 16. 6.
2008 a uložilo dopracovat opatření v oblasti boje proti extremismu, která byla předložena a
Zastupitelstvem kraje Vysočina schválena na zasedání dne 17. 12. 2008 usnesením č.
0438/07/2008/ZK.
Na základě schválené Koncepce byl v závěru roku 2008 ve spolupráci s Policií ČR sestaven
Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 (dále jen „Program“), který schválilo
zastupitelstvo kraje usnesením č. 0438/07/2008/ZK. Program stanoví, která opatření z Koncepce
budou realizována v roce 2009 a jak bude zajištěno jejich financování.
J. Běhounek dodal, že tato koncepce je zpracována velice dobře.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 20/04/2009/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
- informaci o Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 dle
materiálu BRK-04-2009-04P, př.1
- informaci o Programu prevence kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu BRK-04-200904P, př. 2
ukládá
• tajemníkovi BRK předkládat každoročně informaci o přípravě programu prevence
kriminality kraje Vysočina na příslušný rok a informovat o plnění opatření
schválených v rámci programu prevence kriminality za předchozí rok.
• tajemníkovi BRK předložit na příštím zasedání BRK priority programu prevence
kriminality kraje Vysočina s ohledem na vývoj současné ekonomické situace.
odpovědnost: J. Murárik, tajemník bezpečnostní rady kraje
termín: ročně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-04-2009-04P, BRK-04-2009-04P př. 1 a BRK-04-2009-04P př. 2.
5.

Projekt „První pomoc do škol“

L. Kettner informoval členy BRK o projektu „První pomoc do škol“. V roce 2004 připravil Krajský
úřad kraje Vysočina - odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s odborem školství,
mládeže a sportu pilotní projekt „První pomoc do škol“.
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Zásadním zadáním bylo vyučovat pouze minimum teorie a výuku směřovat k praktickým nácvikům
za využití improvizovaných pomůcek. Rozsah kurzu byl stanoven na deset hodin a jako cílová
skupina byla zvolena kategorie čtrnáctiletých - tedy žáci osmých tříd základních škol a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Základní osnova a obsah desetihodinové výuky byly
vytvořeny po konzultacích se zdravotnickými odborníky.
Výuka byla od začátku prováděna zkušenými lektory z řad instruktorů Českého červeného kříže,
pracovníků zdravotnické záchranné služby, pedagogů a studentů vyšších zdravotnických škol a
příslušníků krajského Hasičského záchranného sboru. Výuka probíhá za použití pomůcek a pro
skupinu maximálně 20 – 25 dětí, tedy pouze pro jednu třídu. Je pro školy zcela bezplatná, veškeré
náklady hradí kraj.
J. Slámečka dodal, že kvůli hospodářské krizi by tento projekt mohl částečně zafinancovat stát.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 21/04/2009/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informace a vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“za období 2004-2009 dle materiálu BRK04-2009-05 a BRK-04-2009-05, př. 1 a
doporučuje
pokračovat v dalších ročnících tohoto projektu.
odpovědnost: Z. Kadlec, OZ KrÚ
termín: 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-04-2009-05 a BRK-04-2009-05, př. 1.
6.

Řešení bezpečnostního rizika skládky Pozďátky

P. Bureš a J. Mikyna informovali členy bezpečnostní rady o situaci na skládce Pozďátky.
Bývalá skládka nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky (dále „skládka“) je jedním z
nejvýznamnějších dosud nevyřešených problémů z hlediska znečištění životního prostředí na
území kraje Vysočina. V případě neprovedení sanace bude z této havarované skládky pokračovat
dlouhodobý únik (již více než 11 let) skládkových vod s obsahem kyseliny sírové do horninového
prostředí a do vod podzemních a následně i do vod povrchových.
Vláda České republiky usnesením č. 129 ze dne 2. 2. 2009 schválila odkoupení skládky včetně
souvisejících pozemků státním podnikem DIAMO a možnost realizace její sanace z Operačního
programu Životní prostředí a uložila příslušným ministrům úkoly v této věci. Dne 25. 2. 2009 byla
uzavřena smlouva o koupi skládky mezi jejím dosavadním vlastníkem Logika s.r.o., Vězeňská
5/116, 110 00 Praha 1 a kupujícím DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod
Ralskem. Na základě uvedeného usnesení vlády zajišťuje státní podnik DIAMO v roce 2009
realizaci okamžitých protihavarijních opatření a současně přípravu podkladů (analýzy rizik a
projektu vlastní sanace skládky) spolu s žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 22/04/2009/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci o řešení bezpečnostní rizika bývalé skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky dle
materiálu BRK-04-2009-06P.
odpovědnost: Z. Kadlec, OLVHZ
termín: 31. 12. 2009
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Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
Zdrojové materiály BRK-04-2009-06P.

J. Mikyna dále informoval členy bezpečnostní rady o lokální povodni v obcích Fryšava a Kadov.
Došlo k poškození hrází dvou rybníků. Bylo zatopeno několik sklepů a poškozen most.
7.

Financování IZS a bezpečnosti v roce 2009

P. Dvořák okomentoval podkladový materiál týkající se financování IZS a bezpečnosti v roce 2009.
V rozpočtu kraje Vysočina na kapitole Požární ochrana a IZS jsou pro rok 2009 plánovány výdaje v
celkové výši 22 234 600 Kč. Z toho je určeno na běžné výdaje 13 660 000 Kč a ostatní výdaje 8
568 600 Kč. Převážnou část tvoří výdaje na zabezpečení požární ochrany.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 23/04/2009/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
zprávu o čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje z kapitoly Požární ochrana a IZS.
odpovědnost: J. Murárik
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
Zdrojové materiály BRK-04-2009-07P a BRK-04-2009-07P př. 1.
8.

Hlavní úkoly odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS kraje na rok 2009

Ředitel odboru P. Beneš okomentoval prezentaci týkající se hlavních úkolů odboru ochrany
obyvatelstva a krizového řízení HZS kraje na rok 2009. Prezentace byla zaměřena na tato témata:
- organizační struktura krajského ředitelství HZS kraje Vysočina;
- odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení;
- pracoviště na územních odborech;
- pracovní náplň;
- hlavní úkoly pro rok 2009.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 24/04/2009/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
Hlavní úkoly odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS kraje na rok 2009 dle materiálu
BRK-04-2009-08P a BRK-04-2009-08P, př. 1 a
ukládá
pokračovat v plnění stanovených úkolů.
odpovědnost: D. Ryba, ředitel HZS
termín: do 31. prosince 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-04-2009-08P a BRK-04-2009-08P, př. 1.
9.

Rozprava

Číslo jednací:

Číslo stránky

6

J. Běhounek poděkoval D. Rybovi a Z. Kadlecovi za organizaci celostátní soutěže hasičů v Třebíči.
Pochválil pracovníky oddělení krizového řízení a bezpečnosti KrÚ. Na tomto oddělení proběhla
v měsíci červnu kontrola pracovníky ministerstva obrany. Kontrolní protokol nedoporučoval žádná
nápravná opatření. J. Murárik informoval o přípravě prověřovacího cvičení některého ze
zdravotnických zařízení.
J. Slámečka informoval, že 2. 7. začíná mistrovství republiky dobrovolných hasičů.
Z. Kadlec informoval členy bezpečnostní rady o statistickém portálu bezpečnosti
(http://analytika.kr-vysocina.cz/BEZPECNOST/index.php)
a
zdravotnickém
portálu
(http://www.zdravi-vysociny.cz/cz/Content/HtmlPage.aspx?folderid=2). Dodal, že by bylo dobré
pozvat na další zasedání M. Šulce, který tyto portály spravuje.
10. Závěr
J. Běhounek poděkoval členům bezpečnostní rady za zpracování jednotlivých bodů programu a
ukončil jednání.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina
předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 8. července 2009
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