Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 5/2009
konaném dne 19. 10. 2009
Přítomni:
1. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana kraje

Vysočina)

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany)

2. Ing. Bc. Zdeněk Kadlec

(ředitel Krajského úřadu

kraje Vysočina)

3. Jan Slámečka

6. Ing. Zdeněk Linhart

7. plk. Ing. Drahoslav Ryba

(ředitel Hasičského

záchranného sboru kraje Vysočina)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

kraje Vysočina)

8. plk. gšt. Ing Milan Solík

(ředitel Krajského vojenského

velitelství Jihlava)

4. plk. Mgr. Josef Bačkovský (náměstek ředitele 9. Ing. Jan Murárik (vedoucí oddělení krizového řízení a
Policie České republiky – Správy Jihomoravského kraje)
bezpečnosti KrÚ, tajemník BRK)
5. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby kraje Vysočina)

Omluveni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman kraje Vysočina,

předseda BRK)

Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová (vedoucí odboru sekretariátu hejtmana)
2. Mgr. Lumír Bartů (Oddělení dopravní obslužnosti)
3. MUDr. Jan Říha (ředitel Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě)
4. Ing. Jan Míka (ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočina)

Program:
Zahájení (Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana kraje).
1. Zpracování Plánů zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ve vztahu
k zabezpečení činnosti IZS. Připravenost na zimní období 2009 – 2010 (Ing. Bc. Zdeněk
Kadlec, ředitel KrÚ; Ing. Hana Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství KrÚ);
2. Bezpečnost silničního provozu v kraji, (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ; Ing. Hana
Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ);
3. Statistický portál bezpečnosti, (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ; Ing.Michal Šulc,
vedoucí odboru analýz KrÚ);
4. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2009, (plk. Mgr. Josef Bačkovský,
náměstek ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje pro Vysočinu);
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5. Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2009, (plk.Ing.Drahoslav Ryba, ředitel HZS
kraje);
6. Statistika výjezdové činnosti ZZS za 1. pololetí 2009, (Ing.Vladislava Filová, řediteka ZZS
kraje);
7. Projevy politického extremismu, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
8. Aktualizaci seznamu budov zvláštního významu, (plk.Ing.Drahoslav Ryba, ředitel HZS
kraje);
9. Zpráva o přípravě jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva,
(plk.Ing.Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);
10. Informace o postupu aktualizace pandemického plánu kraje, (Ing. Jan Murárik, tajemník
BRK, ústní informace);
11. Rozprava.
Závěr (Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana kraje).
Zahájení
Vladimír Novotný, přivítal přítomné a zahájil jednání. Omluvil hejtmana kraje pana MUDr. Jiřího
Běhounka, který je služebně vzdálen na jednání hejtmanů krajů se členy vlády. Konstatoval, že je
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina (dále jen „BRK“) usnášeníschopná. Vladimír Novotný přednesl
návrh programu. Program jednání byl upraven do následující pořadí:
1. Zpracování Plánů zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ve vztahu k
zabezpečení činnosti IZS. Připravenost na zimní období 2009 – 2010 (Ing. Bc. Zdeněk
Kadlec, ředitel KrÚ; Ing. Jan Míka, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočina);
2. Informace o postupu aktualizace pandemického plánu kraje, (Ing. Jan Murárik, tajemník
BRK, MUDr. Jan Říha, ředitel Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem
v Jihlavě) ústní informace;
3. Bezpečnost silničního provozu v kraji, (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ Mgr. Lumír
Bartů odbor dopravy a silničního hospodářství KrÚ);
4. Statistický portál bezpečnosti, (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ; Ing.Michal Šulc,
vedoucí odboru analýz KrÚ);
5. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2009, (plk. Mgr. Josef Bačkovský,
náměstek ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje pro Vysočinu);
6. Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2009, (plk.Ing.Drahoslav Ryba, ředitel HZS
kraje);
7. Statistika výjezdové činnosti ZZS za 1. pololetí 2009, (Ing.Vladislava Filová, řediteka ZZS
kraje);
8. Projevy politického extremismu, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
9. Aktualizaci seznamu budov zvláštního významu, (plk.Ing.Drahoslav Ryba, ředitel HZS
kraje);
10. Zpráva o přípravě jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva,
(plk.Ing.Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);
11. Rozprava.
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Takto upravený program byl schválen 9 hlasy.
1.

Zpracování Plánů zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ve vztahu k
zabezpečení činnosti IZS. Připravenost na zimní období 2009 – 2010

Ing. Jan Míka, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o. okomentoval podkladový
materiál „Zpracování Plánů zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ve vztahu k
zabezpečení činnosti IZS. Připravenost na zimní období 2009 – 2010“. Zimní sezóna od 1.1.2008
do 31.3.2009 nás stála 266 mil. Kč. Říjnová zima roku 2009 nás stála 8 mil. Kč a bylo
spotřebováno 580 tun soli. V plánu zimní údržby pro období 2009-2010 dojde ke změně
přejezdové vzdálenosti. Což znamená, že sypače se budou otáčet v místě nejbližší obce. Pro
letošní rok bylo Ministerstvem životního prostředí povolen posyp solí na celém úseku silnici č. 602
(Jihlava - Pelhřimov). Plán zimní údržby obsahuje smluvní vztahy s jinými kraji, mapový operát.
Zimní údržba je organizovaná prostřednictvím centrálního dispečinku. Na dispečinku se volající v
zimním období (1.11.2009. - 31.3.2010) dozví o stavu a sjízdnosti silnic v kraji Vysočina. Letos
jsme nakoupili GPS navigace, což nám umožní monitorování našich sypačů. V Plánu zimní údržby
se dočteme, že Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. tříd o celkové délce 4 569 km. V kraji
Vysočina je v I. pořadí udržováno 288,048 km silnic II. a III. třídy, ve II. pořadí je udržováno 1
168,275 km silnic II. a III. třídy, ve III. pořadí je udržováno 2 810,394 km silnic II. a III. třídy.
Neudržováno je celkem 304,122 km, což je 6,6% silnic.
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti silnic jsou:
pro I. pořadí
do 3 hodin
pro II. pořadí
do 6 hodin
pro III. pořadí
do 12 hodin
Dále Krajská správa a údržba silnic Vysočiny na základě smluv zajišťují údržbu silnic I. tříd v
celkové délce 434,661 km. Zajišťování zimní údržby je rozděleno na tzv. „okruhy“, kterých je v kraji
Vysočina 123, z toho je 5 okruhů zabezpečováno dodavatelsky.
V okrese Havlíčkův Brod je 28 okruhů, které jsou zabezpečovány vlastními pracovníky.
V okrese Jihlava je 19 okruhů , které jsou zabezpečovány vlastními pracovníky.
V okrese Pelhřimov je 24 okruhů, které jsou zabezpečovány vlastními pracovníky.
V okrese Třebíč je 26 okruhů – 22 zabezpečováno vlastními pracovníky, 3 dodavatelsky.
V okrese Žďár nad Sázavou je 26 okruhů – 24 zabezpečováno vlastními pracovníky, 1
dodavatelsky. Jeden okruh je 40 – 55 km. K zabezpečení provádění zimní údržby silnic je
připraveno 154 sypačů (28 sypačů vč. nástaveb je nakoupeno v roce 2009). Většina (85 %)
sypačů je osazena GPS. Posypové materiály jsou zabezpečeny ve výši, kapacity skladových
prostor, a to jak chemického tak i inertního materiálu. K datu 30. 9. 2009 je na KSÚSV k dispozici
12 051 tun chemického posypového materiálu (80% kapacity skladu) a 66 474 tun inertního
posypového materiálu, což je 60 % výše kapacity skladových prostor, přičemž inertního materiál je
dále průběžně navážen.
Vladimír Novotný poděkoval Ing. Janu Míkovi.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 25/05/2009/BRK
bere na vědomí
informaci o zpracování Plánů zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace a připravenost na zimní období 2009/2010 dle materiálu BRK 05-2009-01P
odpovědnost: členové BRK
termín: 19.10.2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK 05-2009-01P
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2.

Informace o postupu aktualizace pandemického plánu kraje

MUDr. Jan Říha, ředitel Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, seznámil
členy BRK s postupem zpracování novely pandemického plánu kraje.. Materiál pandemického
plánu navazuje na pandemický plán z roku 2007 a zároveň reaguje na nový virus chřipky typu
N1H1 (tzv. prasečí chřipka)Seznámil členy se strukturou pandemického plánu kraje včetně 21
prováděcích příloh. V pandemickém plánu kraje budou, po dopracování na základě podkladů MZd,
doplněny ještě tyto přílohy: „Vakcinační strategie“ a „Pokyny ke skladování očkovací vakcíny“.
Vakcínou proti tomuto viru by mělo být očkováno 500 tis. obyvatel ČR, podle seznamu
vytipovaných ohrožených skupin. V současné době ještě nedošlo k samotnému očkování. Na
základě informací od zaměstnavatelů rizikových skupin, bylo sděleno, že počet lidí, kteří se budou
chtít nechat očkovat by mohl být nižší než se počítá, proto vakcín bude dostatek.Plk. Ing.
Drahoslav Ryba doplnil, že velkou roli hrají i informace ze sdělovacích prostředků.
MUDr. Jan Říha sdělil, že tento chřipkový vir se posouvá do mladších věkových skupin. Dva
výtisky pandemického plánu byly předány tajemníkovi BRK k zabezpečení schválení plánu
hejtmanem kraje. Po schválení bude pandemický plán s veřejnými přílohami uveden na webových
stránkávch krajského úřadu a krajské hygienické stanice.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 25/05/2009/BRK
bere na vědomí
informaci o postupu zpracování novely pandemického plánu kraje
odpovědnost: členové BRK, ředitel KHS
termín: 6. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
3.

Bezpečnost silničního provozu v kraji

Lumír Bartů okomentoval prezentaci týkající se „Bezpečnost silničního provozu v kraji“ (dále jen
„BESIP“). Evropská komise vyhlásila v r. 2001 ambiciózní cíl – redukci počtu usmrcených na
silnicích z více než 40 000 v r. 2000 na polovinu v r. 2010 (Bílá kniha evropské dopravní politiky). K
této iniciativě se připojila i Česká republika vyhlášením Národní strategie bezpečnosti silničního
provozu do r. 2010.V roce 2006 vytvořil svoji koncepci bezpečnosti silničního provozu i kraj
Vysočina. Jejím cílem je vymezení základních problémových oblastí, které by mohl kraj Vysočina
ovlivnit, vytyčení možných východisek a stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů, vedoucích
ke zlepšení bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích kraje Vysočina. V rámci činnosti
BESIP v kraji Vysočina se zaměřujeme na:
 podporu školských a oblastních kol dopravní soutěže mladých cyklistů a v roce 2009 jsme
spolupořádali celostátní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů ve Světlé nad Sázavou
 finanční a organizační podporu akcí BESIP v kraji Vysočina a jejich koordinaci
 spolufinancování dopravní výchovy v kraji Vysočina
 spolufinancování výuky učitelů dopravní výchovy
 dotování vzniku a modernizace dětských dopravních hřišť.
Jan Murárik vznesl dotaz týkající se pracovníků BESIPU. Mgr. Lumír Bártů upřesnil, že na každý
kraj je určen jeden pracovník.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 26/05/2009/BRK
bere na vědomí
aktualizaci koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina na rok 2009-2011 dle
materiálu BRK-05-2009-02P
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odpovědnost: Z. Kadlec, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-05-2009-02P
4.

Statistický portál bezpečnosti

Michal Šulc okomentoval podkladový materiál „Statistický portál bezpečnosti“. Při tvorbě Koncepce
prevence kriminality kraje Vysočina vyvstala potřeba podrobné analýzy dat kriminality v kraji
Vysočina a to i v porovnání s ostatními kraji. Vhodným nástrojem pro tuto analýzu i následné
aktualizace dat je datový sklad, který kraj buduje už od roku 2005. Díky vstřícnému přístupu Policie
ČR je nyní v datovém skladu obsažena rozsáhlá datová základna z oblasti kriminality pro kraje a
okresy ČR, která je s roční periodou pravidelně aktualizována. Od roku 2008 jsou data populární
formou přístupná veřejnosti prostřednictvím Analytických a statistických služeb kraje Vysočina,
část Statistický portál bezpečnosti (http://analytika.kr-vysocina.cz/BEZPECNOST). Mimo údaje
o kriminalitě obsahuje portál i data z oblasti dopravních nehod a základní přehled financí kraje
Vysočina vydávaných na oblast bezpečnosti.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 27/05/2009/BRK
bere na vědomí
vytvoření Strategického portálu bezpečnosti dle materiálu BRK-05-2009-03P
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, odbor analýz, odbor sekretariátu hejtmana
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-05-2009-03P
5.

Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2009

Josef Bačkovský okomentoval prezentaci „Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí
2009“. Tento materiál byl všem členům rady předán na CD. V oblasti kriminogenní kraj Vysočina
patří k těm klidnějším. Po 1. lednu 2010 dojde ke zvýšení kvality policejní práce, neboť vznikne
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina a odbory, které budou zabezpečovat kontrolní a
metodickou činnost. Většina trestné činnosti je páchána v sídlech Územních odborů a jejich
blízkosti, zejména v oblasti restaurací, hypermarketů, v turistických oblastech a v místech většího
počtu obyvatel. Jako významné z hlediska demografického zde velmi silně ovlivňuje kriminogenní
faktory dálnice D1. Mezi další faktory, které ovlivňují vliv na páchání trestné činnosti je
nezaměstnanost, toxikománie a národnostní menšiny. V 1. pololetí r. 2009 na území kraje
Vysočina nedošlo ve větší míře k ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. Byl zaznamenám
mírný nárůst trestné činnosti v oblasti u cizinců a to ve městě Jihlavě. V oblasti pátrání po osobách
a lidech jsou dosahovány stabilně dobré výsledky na nichž se podílejí všechny útvary v kraji
Vysočina. Jedná se především o pátrání po pobytu, z důvodu vydání příkazu k zatčení, pátrání po
svěřencích výchovných ústavů a po pohřešovaných osobách. Problematické je pátrání po
odcizených věcech i přes provedená opatření v bazarech, v zastavárnách a výkupnách druhotných
surovin a v místech, kde dochází k prodeji použitého zboží. Této problematice je věnována
zvýšená pozornost. V oblasti silničního provozu během 1. pololetí roku 2009 došlo v Jihlavě ke 120
nehodám, z toho byly 2 úmrtí, 9 těžkých zranění a 100 lehkých zranění. V rámci projektu P1000
došlo v 1. pololetí r. 2009 k slavnostnímu otevření kontaktních a koordinačních center pro zlepšení
kontaktu s občany. V ekonomické oblasti se podařilo zrealizovat naplánované investiční akce,
zejména vybudování nové recepce budovy Územního odboru Jihlava, rekonstrukce obvodního
oddělení v Jihlavě a dalších venkovních obvodních oddělení.
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Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 28/05/2009/BRK
bere na vědomí
vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí roku 2009 a porovnání s 1.
pololetím roku 2008 dle materiálu BRK-05-2009-04P a BRK-05-2009-04, př. 1
ukládá
Zajistit předkládání obdobné zprávy o bezpečnostní situaci v kraji Vysočina vždy za uplynulé
období roku (1/2) do posledního dne následujícího měsíce a za celý kalendářní rok.
odpovědnost: plk. Mgr. Josef Bačkovský, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
termín: vždy k 31. 6. a 31.12.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-05-2009-04P a BRK-05-2009-04, př. 1.
6.

Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2009

Drahoslav Ryba okomentoval podkladový materiál „ Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí
2009“. Mimořádných událostí celkem v prvním pololetí 2009 bylo 2882, z toho 366 požárů. Z
uvedeného počtu jednotky požární ochrany zasahovaly u 2865 mimořádných událostí (bylo
zaregistrováno 17 požárů bez účasti jednotek PO). V celkových počtech mimořádných událostí
oproti roku 2008 za stejné období se jedná o pokles cca 6,9%. V prvním pololetí 2008 bylo na
území kraje nasazeno celkem 3717 jednotek požární ochrany, z toho bylo 2305 jednotek HZS
kraje Vysočina, 1040 jednotek SDH obcí, 316 jednotek HZS podniků a 56 jednotek SDH podniků.
Přímá škoda způsobená požáry dosáhla 29 mil. Kč a uchráněné hodnoty byly ve výši 530 mil. Kč.
Při požárech bylo zraněno 18 osob a 0 osob usmrceno (celkem při řešení mimořádných událostí
jednotkami PO bylo zraněno 600 osob a 37 osob usmrceno). Při požárech bylo celkem
evakuováno 47 osob a zachráněno 5 osob (celkem při všech mimořádných událostech bylo
evakuováno 147 a zachráněno 349 osob). Při zdolávání mimořádných událostí byli zraněni 2
příslušníci HZS kraje Vysočina a 8 členů jednotek SDH obcí. Upřesnil, že rozdíl mezi zachráněným
a evakuovaným je ten, že evakuovaný je schopen místo opustit sám oproti tomu zachráněná
osoba potřebuje k opuštění místa cizí pomoc.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 29/05/2009/BRK
bere na vědomí
statistiku výjezdové činnosti HZS za první pololetí 2009 dle materiálu BRK-05-2009-065 a BRK05-2009-05, př. 1.
odpovědnost: členové bezpečností rady kraje
termín: 19.10.2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
Zdrojové materiály BRK-05-2009-05 a BRK-05-2009-05, př. 1.
7.

Statistika výjezdové činnosti ZZS za 1. pololetí 2009

Vladislava Filová okomentovala podkladový materiál „ Statistika výjezdové činnosti ZZS za 1.
pololetí 2009“. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina (dále jen ZZS KV) poskytuje
přednemocniční neodkladnou péči na území kraje Vysočina. V prvním pololetí roku 2009 byl
celkový počet zásahů (ošetřených pacientů) 16.164, z toho 14.902 primárních (na základě tísňové
výzvy z terénu) a 1.262 sekundárních (na základě požadavku zdravotnického zařízení).
Zdravotnické operační středisko přijalo celkem 43.977 tísňových výzev na číslo 155 a poskytlo
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celkem 86 krát telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitace a 13.899 krát telefonicky
asistovanou první pomoc. Letecká zdravotnická záchranná služba uskutečnila transport 264
pacientů v rámci 198 letových hodin. ZZS KV v rámci své činnosti ošetřila celkem 3.110 pacientů,
kteří utrpěli úraz, což je o 241 případů více, než v porovnatelném období roku 2008. Z celkového
počtu úrazů bylo ošetřeno 375 dětí do 18 let, tj. o 5 méně než za porovnatelné obdodí roku 2008.
Dále provedla ošetření celkem 23 dětí na intoxikaci alkoholem. ZZS KV ošetřila celkem 373
pacientů při dopravních nehodách, z nichž 95 utrpělo polytrauma (mnohočetná poranění). ZZS KV
poskytla celkem 238 pacientům kardiopulmonální resuscitaci, přičemž úspěšných bylo celkem 73.
ZZS KV uskutečnila transport celkem 798 krát k pacientům s akutním koronárním syndromem a
do nemocnic v kraji Vysočina (tj. včetně Nemocnice Mostiště) umístila celkem 629 pacientů. ZZS
KV provedla ohledání zemřelých v celkovém počtu 564, z toho u dokonaných sebevražd 132.
Ošetřila celkem 72 pacientů s těžkou alergickou reakcí. ZZS KV pro svoji činnost vyžaduje také
součinnost ostatní složek IZS. Součinnost byla vyžádána samostatně 1.509 krát od Policie ČR,
687 krát od HZS, současně od PČR a HZS 533 krát.
Jan Murárik vznesl dotaz, zda byl někdy při zásahu fyzicky napaden zaměstnanec ZZS. Vladislava
Filová sdělila že ano, ale vždy je na prvním místě ochrana sama sebe. Zaměstnanci jsou školeni
na agresivitu. Veškeré výjezdy jsou filtrovány přes dispečink. Pokud dispečink vidí částečný důvod
k výjezdu a je k dispozici volná posádku, tak dispečink tuto posádku vyšle. Když je výjezd na
území jiného kraje je nutnost součinnost zdravotní služby druhého kraje.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 30/05/2009/BRK
bere na vědomí
statistiku výjezdové činnosti ZZS KV,p.o. za 1. pololetí roku 2009 dle materiálu BRK-05-2009-06P
a BRK-05-2009-06, př. 1
a ukládá
zajistit předkládání obdobné zprávy o výjezdové činnosti vždy za uplynulé období roku (1/2) do
posledního dne následujícího měsíce a za celý kalendářní rok.
odpovědnost: V. Filová
termín: vždy k 31. 6. a 31.12.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
Zdrojové materiály BRK-05-2009-06P a BRK-05-2009-06P, př. 1.
8.
Projevy politického extremismu
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál „Projevy politického extremismu“. ČR byla v létech
2007 a 2008 zaznamenána zvýšená aktivita určitých skupin obyvatelstva, jejichž chování, názory a
postoje jsou označovány jako extremistické. Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné
ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance
a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém
ústavním pořádku. Z pohledu typologie jsou za nejnebezpečnější považovány pravicový a levicový
extremismus (dále např. náboženský, eko – extremismus ad.), přičemž problémy v oblasti
extremismu jsou spojovány zejména v souvislosti s pravicovou extremistickou scénou a jejími
aktivitami. V posledním období nejde již jen o ojedinělé akce a organizování hudebních produkcí,
ale o podporu a zvyšující se aktivitu politických stran (např. Dělnická strana, Národní strana) a
hnutí (Národní odpor) spojovaných s extremismem, aktivity směrované do virtuálního světa
(internet), zvýšená míra konspirace, přebírání zahraničních symbolů (neonacistické symboly,
hudební produkce, blackblock oblečení ad.), přenesení aktivit z uzavřených prostor do ulic (pietní
akty, pochody), pronikání do řad mladé generace, posílení ženského prvku, medializace ad.
Politický extremismus je chápán jako bezpečnostní hrozba, a to i v Bezpečnostní strategii ČR, a
proto se problematikou extremismu každoročně zabývá vláda ČR a ministerstvo vnitra ČR. Kromě
různých projevů extremismu a posuzování jejich nebezpečnosti hodnotí i vývoj trestné činnosti s
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extremistickým podtextem v ČR a jednotlivých krajích. Stejně tak jako v celé ČR i v kraji Vysočina
byla v uvedeném období zaznamenána zvýšená aktivita extremistů. Z tohoto důvodu byla do
opatření v rámci Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 zahrnuta i
opatření v oblasti boje proti extremismu. Nejzávažnějším projevem extremismu v našem kraji je
konání shromáždění a pochodů k „uctění památky obětem druhé světové války a jedná se o
vyjádření postoje v rámci shromažďovacího práva“ ve městě Jihlava spojené s pietním aktem na
městském hřbitově. Celá akce konaná v loňském a letošním roce si vyžádala přijetí celé řady
nákladných opatření, značného nasazení sil a prostředků jak ze strany zejména Policie ČR,
Městské policie Jihlava, Magistrátu města Jihlava, ale i dalších subjektů, aby nedošlo k narušení
veřejného pořádku a střetu mezi pravicovými a levicovými extremisty. Popsal úkoly boje proti
extremismu na krajské úrovni, které jsou vyjádřeny v dokumentu Koncepce prevence kriminality
kraje Vysočina na léta 2009 – 2011. a rovněž již realizované aktivity v této oblasti.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 31/05/2009/BRK
bere na vědomí
informace o projevech extremismu v kraji Vysočina v letech 2007 až 2009 dle materiálu BRK-052009-07N a BRK-05-2009-07, př. 1
a ukládá
zajistit realizaci opatření obsažených v Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009
až 2011
odpovědnost: J. Murárik, Z. Kadlec, J. Bačkovský
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
Zdrojové materiály BRK-05-2009-07N a BRK-05-2009-07, př. 1.
9.
Aktualizaci seznamu budov zvláštního významu
Drahoslav Ryba okomentoval podkladový materiál „Aktualizaci seznamu budov zvláštního
významu“. Nařízením kraje Vysočina č. 4/2003 bylo Hasičskému záchrannému sboru kraje
Vysočina uloženo zpracovat seznam budov zvláštního významu. Seznam budov zvláštního
významu je třeba udržovat aktuální pro případ řešení mimořádné události. Došlo ke zrušení
Krajské správy sociálního zabezpečení, proto byl tento subjekt ze seznamu budov zvláštního
významu odstraněn. V seznamu je tedy v současné době zařazeno celkem 79 subjektů, které jsou
uvedeny v příloze 1.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 32/05/2009/BRK
bere na vědomí
aktualizaci seznamu budov zvláštního významu dle materiálu dle materiálu BRK-05-2009-08P a
BRK-05-2009-08, př. 1
odpovědnost: D. Ryba
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
Zdrojové materiály BRK-05-2009-08P a BRK-05-2009-08P, př. 1.
10.

Zpráva o přípravě jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v oblasti ochrany
obyvatelstva
Drahoslav Ryba okomentoval podkladový materiál „Zpráva o přípravě jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva“. V roce 2009 uskutečnil HZS kraje celkem 20
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specializačních kurzů velitelů JPO a velitelů družstev v oblasti ochrany obyvatelstva. Odborná
příprava velitelů a příslušníků JPOIII předurčených k plnění konkrétních opatření ochrany
obyvatelstva byla soustředěna a provedena ve spolupráci odboru ochrany obyvatelstva a odboru
IZS :
• Pro dekontaminaci osob a techniky – k obsluze SDOII jsou předurčeny a vycvičeny JPOIII v
obcích Stařeč (TR) a Jihlava-Bedřichov
• Pro poskytování humanitární pomoci při nebezpečné poruše plynulosti dopravy (zejména
na dálnici D1) jsou předurčeny a proškoleny následující JPOIII v obcích:
Luka n.J. a Golčův Jeníkov (JI), Štoky a Herálec (HB), Humpolec (PE). Uvedené JPOIII
byly v roce 2009 vybaveny vytvořenou soupravou materiálu nouzového přežití skládající se
z 20 ks kabátů se zimní vložkou, 20 ks přikrývek a termosu na teplý nápoj
• Pro obsluhu kontejneru nouzového přežití je předurčena a vycvičena JPOIII Polná
• Pro provádění protipovodňových opatření jsou předurčeny a proškoleni velitelé a jejich
zástupci JPOIII obcí: Mrákotín (JI), Habry (HB), Kejžice (PE), Lesonice (TR), Jimramov
(ZR).
V roce 2009, k 30.9.2009 bylo proškoleno celkem 571 velitelů družstev a jejich zástupců JPO SDH
z 254 obcí kraje Vysočina.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 33/05/2009/BRK
bere na vědomí
zprávu o přípravě jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva dle
materiálu BRK-05-2009-9P
ukládá
řediteli HZS kraje Vysočina plnit úkoly vyplývající z návrhu řešení na výcvik a materiální
zabezpečení JPO III při jejich přípravě na plnění úkolů ochrany obyvatelstva
doporučuje
obecním úřadům zabezpečit u příslušníků JPOIII předurčených k řešení povodňových opatření
jejich očkování proti žloutence typu A a B.
odpovědnost: D. Ryba, KŘ HZS kraje Vysočina-odbor ochrany obyvatelstva a odbor IZS,
termín: průběžně, do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
Zdrojové materiály BRK-05-2009-10P
11. Rozprava
Jan Murárik sdělil členům rady, že byla vyhotovena kartička týkající se prevence kriminality –
alkohol nepatří za volant. Tyto kartičky budou rozdávány novým řidičům při vydání ridičského
průkazu.
Zdeněk Kadlec upozornil, že od 1.11.2009 budou spuštěny datové schránky.
Zdeněk Linhart sdělil členům rady, že k 31.12.2009 končí ve funkci ředitele Jaderné elektrárny
Dukovany a tím skončí i jeho členství v BRK. Novým ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany bude
jmenován Ing. Tomáš Žák MBA. Jan Murárik požádal Zdeňka Linharta o zaslání požadovaných
informací k novému řediteli pro vyhotovení jmenovacího dekretu.
Závěr
Vladimír Novotný poděkoval členům bezpečnostní rady za zpracování jednotlivých bodů programu
a ukončil jednání.
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MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina
předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 28. října 2009
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