Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 5/2010
konaném dne 03. 11. 2010

Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman kraje Vysočina,

předseda BRK)

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby kraje Vysočina)

2. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana kraje

Vysočina)

7. Ing. Tomáš Žák, MBA

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany)

3. Ing. Bc. Zdeněk Kadlec

(ředitel Krajského úřadu

8. plk. Ing. Drahoslav Ryba

(ředitel Hasičského

záchranného sboru kraje Vysočina)

kraje Vysočina)

4. Jan Slámečka

6. Ing. Vladislava Filová

(předseda Bezpečnostní komise Rady

kraje Vysočina

9. plk. gšt. Ing. Milan Solík

(ředitel

Krajského

vojenského velitelství Jihlava)

5. plk. Mgr. Josef Bačkovský

(ředitel Krajského

10. Ing. Jan Murárik (tajemník bezpečnostní rady kraje)

ředitelství policie kraje Vysočina)

Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

2. Ing. Pavel Bartoš (vedoucí oddělení správy komunikací)

hejtmana)

Program:
Zahájení (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
1. Vyhodnocení koncepce dopravní bezpečnosti za rok 2009, (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel
KrÚ, Ing. Hana Strnadová vedoucí ODSH KrÚ);
2. Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS.
Připravenost na zimní období 2010 - 2011, (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ, Ing. Hana
Strnadová vedoucí ODSH KrÚ);
3. Krizový plán kraje – ochrana před zvláštními povodněmi, (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel
HZS kraje);
4. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2010, (plk. Mgr. Josef Bačkovský,
ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina);
5. Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí roku 2010, (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel
HZS kraje);
6. Statistika výjezdové činnosti ZZS za 1. pololetí roku 2010, (Ing.Vladislava Filová, ředitelka
ZZS kraje);
7. Finanční zabezpečení IZS a bezpečnosti v roce 2010, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
8. Mezinárodní cvičení INEX - 4, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK); ústní informace

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

9. Rozprava;
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.
Navržený program byl schválen 10 hlasy.

1. Vyhodnocení koncepce dopravní bezpečnosti za rok 2009
Během jednání odešel předseda rady Jiří Běhounek. Řízení zasedání převzal Vladimír Novotný.
Pavel Bartoš okomentoval podkladový materiál. Kraj Vysočina v roce 2006 usnesením Rady kraje
č. 0556/12/2006/RK ze dne 18. 04. 2006 schválil strategický dokument „Koncepce bezpečnosti
silničního provozu v kraji Vysočina“ (koncepce BESIP). MD ČR – BESIP ve spolupráci se zástupci
krajů a resortů, včetně nestátních neziskových organizací zpracovali Revizi a aktualizaci Strategie
na období 2008 -2010 (2012), která byla schválena usnesením Vlády České republiky
ze dne16. prosince 2008 č. 1584. Z uvedeného důvodu provedl i kraj Vysočina aktualizaci
„Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina na období 2009 - 2011“, kterou
schválila dne 30. 06. 2009 Rada kraje usnesením č. 0972/22/2009/RK. Tento dokument vymezil
základní problémové oblasti, které je kraj schopen ovlivnit, vytyčil možná východiska a stanovil
úkoly vedoucí ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích kraje
Vysočina. Základními úkoly této koncepce je zaměření se na:
o Lidský činitel – tzn. dodržování pravidel na pozemních komunikacích (zejména dodržování
přiměřené rychlosti, používání bezpečnostních pásů, věnování se plně řízení vozidla,
ohleduplnost v silničním provozu, absence alkoholu), preventivní výchova účastníků
silničního provozu – zaměřená na předškolní a školní mládež, řidiče začátečníky a řidiče
profesionály.
o Pozemní komunikace – prioritou moderní evropské dopravní politiky již není rychlá
a nerušená jízda motorových vozidel, ale snaha o trvale udržitelnou mobilitu a rovnováhu
mezi jednotlivými druhy dopravy (pěší, cyklistická, veřejná, individuální automobilová).
o Vozidla – zaměření na technický stav vozidel (tj. snaha předejít nehodám a snížit následky
nehod) spojené s vlivem vozidel na životní prostředí).
Z rozpočtu kraje Vysočina bylo v roce 2009 vyčleněno celkem 1,8 mil. Kč na podporu bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu v kraji Vysočina. Z těchto prostředků bylo 1,5 mil. Kč určeno formou
dotací na plnění opatření krajské koncepce BESIPu, týkající se rozvíjení a podpory nových forem
dopravní výchovy na všech stupních škol, 200 tis. Kč bylo vyčleněno k zajištění celostátního finále
Dopravní soutěže mladých cyklistů a zbylých 150 tis. Kč bylo použito na spolufinancování učitelů
výuky dopravní výchovy, nákup učebních CD pro ZŠ, propagačních materiálů a cen v souvislosti
s krajskou dopravní soutěží „Mladý cyklista“. Josef Bačkovský konstatoval, že u porovnání
dopravní nehodovosti v kraji Vysočina za roky 2008 a 2009 u počtu usmrcených osob se musí brát
příklad od příkladu, nikoliv porovnávat globálně.

Usnesení 14/05/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti kraje Vysočina“ za rok 2009 dle materiálu BRK-05-2010-01,
BRK-05-2010-01P př.1 a BRK-05-2010-01P př.2
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ukládá
v roce 2011 předložit vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti kraje Vysočina“ za rok 2010
odpovědnost: Z. Kadlec, ODSH KrÚ
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.

2. Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS.
Připravenost na zimní období 2010 – 2011
Pavel Bartoš podal informaci k podkladovému materiálu. Dle ustanovení § 26 zákona
č. 13/1997 Sb., a vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb.,
zabezpečuje kraj sjízdnost silnic II. a III. tříd v zimním období prostřednictvím Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Zimním obdobím se dle vyhlášky č. 104/1997
Sb., rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Plán zimní údržby silnic byl
zpracován, projednán se zástupci Hasičského záchranného sboru, zdravotní záchrannou službou,
Policií ČR, MěÚ odbory dopravy a odbory životního prostředí, ŘSD ČR a velkými dopravci kraje
Vysočina v jednotlivých okresech. Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. tříd o celkové délce
4 572 km. V kraji Vysočina je v I. pořadí udržováno 282 km silnic II. a III. třídy, ve II. pořadí je
udržováno 1 201 km silnic II. a III. třídy, ve III. pořadí je udržováno 2 804 km silnic II. a III. třídy.
Neudržováno je celkem 293 km, což je 6,41% 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.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny na základě smluv zajišťuje údržbu silnic I. tříd v celkové
délce 431,482 km. Zajišťování zimní údržby je rozděleno na tzv. „okruhy“, kterých je v kraji
Vysočina 121. Jeden okruh je 40 – 55 km. K zabezpečení provádění zimní údržby silnic
je připraveno 159 sypačů., z toho 3 dodavatelské. Pokud v průběhu zimního období dojde
na dálnici D1 k havárii, popř. jiné události a bude potřeba odklonit dopravu z dálnice,
když předpokládaná doba uzavírky přesáhne 3 hodiny (a to pouze pro osobní vozidla, kamiony
budou odstaveny na dálnici D1), jsou určeny tzv. „Odklonové trasy dálnice D1“ v kraji Vysočina,
které budou ošetřeny přednostně.
Během jednání se dostavil předseda rady Jiří Běhounek a ujal se řízení zasedání.
Vladimír Novotný upřesnil, že všechny sypače jsou funkční a tudíž plně připraveny na zimu.
Zdeněk Kadlec doplnil, že kraj Vysočina vyvíjí legislativní iniciativu k plošnému nařízení zimních
pneumatik pro motorová vozidla po celé zimní období za podmínek, kdy řidič může předvídat,
že může dojít ke zhoršení sjízdnosti komunikace. Jan Murárik upřesnil, že telefonická spojení
na centrální dispečink KSÚS Vysočiny, p.o. má k dispozici i operační středisko HZS.
Usnesení 15/05/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
plán zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a připravenost
na zimní období roku 2010/2011 dle materiálu BRK-05-2010-02P a BRK-05-2010-02P př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 3. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
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3. Krizový plán kraje – ochrana před zvláštními povodněmi
Drahoslav Ryba okomentoval podkladový materiál. Ochrana před zvláštními povodněmi
je součástí Krizového plánu kraje Vysočina. Zvláštní povodeň je termín charakterizující stav vzniklý
poruchou či protržením hráze vodního díla. Příčinou může být technická havárie díla, zemětřesení,
letecká katastrofa, teroristický útok apod. Vlastníci vodních děl I. až III. kategorie poskytují
v souladu s § 84, odst. (2), písm. a), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů příslušným povodňovým orgánům, orgánům
krizového řízení a orgánům složek IZS údaje o parametrech možné zvláštní povodně,
zejména charakteristiky povodňových vln a rozsah ohroženého území. Na základě získaných
údajů je vytvořen tzv. „operační plán“. V kraji Vysočina bylo prozatím vypracováno a krizovým
orgánům poskytnuto 14 plánů ochrany území pod vodními díly. Na základě spolupráce s OLVHZ
KrÚ budou vytipována nejvíce ohrožující vodní díla.
Usnesení 16/05/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
zprávu o ochraně před zvláštními povodněmi a
ukládá
na základě zpracovaných plánů ochrany území pod vodními díly pro zvláštní povodně pokračovat
v procesu dopracování operačních plánů pro zvláštní povodně
odpovědnost: D. Ryba, HZS kraje
termín: do 31. prosince 2011
a
ukládá
v souladu s Metodickým pokynem zpracovat analýzu možného ohrožení zvláštními povodněmi
v kraji Vysočina s vytipováním nejvíce ohrožujících vodních děl
odpovědnost: Z. Kadlec, OLVHZ KrÚ
termín: do 30. června 2011
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály: BRK-05-2010-03
4. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2010
Josef Bačkovský okomentoval prezentaci týkající se bezpečnostní situace na území kraje
za 1. pololetí roku 2010. Josef Bačkovský vnesl podnět, aby na některém z příštích zasedání
BRK byl zařazen bod, týkající se reorganizace služby cizinecké policie a systému výkonu služby
cizinecké policie v rámci kraje. Zdeněk Kadlec vznesl dotaz, zda došlo k zásadním změnám
ve vývoji trestné činnosti. Josef Bačkovský odpověděl, že se žádné razantní změny neobjevují.
Pozitivní vliv na trestnou činnost má zřízení prvního a druhého odboru služby kriminality
a vyšetřování a je věnována max. pozornost výnosům z trestné činnosti, které se daří
zabezpečovat.
Usnesení 17/05/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
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vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí roku 2010 a porovnání
se stejným obdobím roku 2009 dle materiálu BRK 05-2010-04P př1. a
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: J. Bačkovský
termín: vždy k 31. 6. a 31.12
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.

5. Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí roku 2010
Drahoslav Ryba podal informaci o statistice výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí.
Celkem mimořádných událostí v prvním pololetí 2010 bylo 3260, z toho 301 požárů. Z uvedeného
počtu jednotky požární ochrany zasahovaly u 3225 mimořádných událostí. V celkových počtech
mimořádných událostí oproti roku 2009 za stejné období se jedná o nárůst cca 12 %.
Struktura událostí zůstává stejná. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla cca 28 mil. Kč
(proti roku 2009 za stejné období se jedná o pokles cca 5 %) a uchráněné hodnoty byly ve výši
464 mil. Kč. Při požárech bylo zraněno 15 osob a 3 osoby usmrceny. Celkem při řešení
mimořádných událostí jednotkami PO bylo zraněno 613 osob a 41 osob usmrceno. Při požárech
bylo celkem evakuováno 54 osob (celkem při všech mimořádných událostech bylo evakuováno
241 osob a zachráněno 400 osob). Jan Slámečka vznesl dotaz, jak postoupila záležitost týkající
se požárů objektů s fotovoltaickými články na střechách. Drahoslav Ryba odpověděl, že bude
k dané problematice probíhat seminář, který by měl dát odpovědi na uvedenou problematiku.
Jiří Běhounek vznesl dotaz, zda HZS neuvažuje o vyčlenění jednotek, které by se specializovaly
na zásahy u objektů, kde je použito fotovoltaických článků. Drahoslav Ryba odpověděla,
že v současné době chybí metodika pro tuto činnost a asi by se museli chránit objekty v blízkosti
takového požáru. Jan Slámečka doplnil, že v některých zemích je již legislativně dáno nechat
vzniklý požár shořet.
Usnesení 18/05/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
statistiku výjezdové činnosti HZS za první pololetí 2010 dle materiálu BRK-05-2010-05P a BRK-052010-05P, př. 1.
odpovědnost: členové BRK
termín: 3. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
6. Statistika výjezdové činnosti ZZS za 1. pololetí roku 2010
Vladislava Filová okomentovala prezentaci k danému bodu. Zdravotnická záchranná služba kraje
Vysočina (dále jen ZZS KV) poskytuje přednemocniční neodkladnou péči na území kraje Vysočina.
V 1. pololetí roku 2010 byl celkový počet zásahů 16.526 tj. o 362 zásahů více než v roce 2009,
z toho 15.166 primárních (na základě tísňové výzvy z terénu) a 1.360 sekundárních (na základě
požadavku zdravotnického zařízení). Zdravotnické operační středisko uskutečnilo celkem
44.245 hovorů na tísňových linkách (příchozí i odchozí) tj. o 268 hovorů více než v roce 2009,
z toho příchozích hovorů na 155 bylo 18.151. Od září 2010 došlo u operačního střediska ke změně
práce na dvoustupňové řízení dispečinku. Část dispečerek je vyčleněna pouze na příjem tísňové
výzvy. Jedna dispečerka provádí komunikaci po vysílačkách, druhá provádí operační řízení a třetí
má na starosti leteckou zdravotnickou záchrannou službu. Jiří Běhounek vznesl dotaz,
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jaká je efektivita této změny. Vladislava Filová odpověděla, že došlo ke zvýšení kontroly
dispečerek. Dále vznesl dotaz, zda dochází ke střídání dispečerek při směně. Vladislava Filová
odpověděla, že může dojít v průběhu směny k vystřídání. Vladislava Filová dále doplnila,
že letecká zdravotnická záchranná služba uskutečnila transport 270 pacientů v rámci 218 letových
hodin tj. o 6 více než v roce 2009. ZZS KV ošetřila celkem 723 pacientů při dopravních nehodách
tj. o 350 více než v roce 2009, z nichž 78 utrpělo polytrauma (mnohočetná poranění) tj. o 17 méně
než v roce 2009. ZZS KV poskytla celkem 213 pacientům kardiopulmonální resuscitaci
tj. o 25 méně než v roce 2009, přičemž úspěšných bylo celkem 81 tj. o 8 více než v roce 2009.
Jiří Běhounek vyslovil žádost, aby na některém z příštích zasedání bezpečnostní rady byl ZZS
kraje Vysočina zpracován materiál týkající se výjezdových stanovišť a počtu výjezdů.
Jan Slámečka vznesl žádost, zda by SDH JPO II mohl být vybaven defibrilátory a následně
ZZS kraje Vysočina proškolen. Jiří Běhounek odpověděl, že ZZS kraje Vysočina zajistní proškolení
SDH JPO II.
Usnesení 19/05/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
statistiku výjezdové činnosti ZZS KV,p.o. za 1. pololetí roku 2010 dle materiálu BRK-05-2010-06P
a BRK-05-2010-06P př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 3.11.2010.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
7. Finanční zabezpečení IZS a bezpečnosti v roce 2010
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. V rozpočtu kraje Vysočina na kapitole Požární
ochrana a IZS jsou pro rok 2010 plánovány výdaje v celkové výši cca 17 mil. Kč. Z toho je určeno
na běžné výdaje cca 11 mil. Kč a na ostatní výdaje cca 5,8 mil Kč. Převážnou část tvoří výdaje na
zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany jako jednotek integrovaného záchranného
systému. Mezi běžné výdaje jsou řazeny prostředky na zabezpečení požární ochrany – dotace
obcím kraje Vysočina na akceschopnost jednotek SDH obcí v celkové výši 10 742 000 Kč. Kraj
na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, přispívá obcím kraje na financování potřeb
jejich jednotek SDH. Patří sem zejména jednotky, které jsou Hasičským záchranným sborem
zahrnuty do Plánu plošného pokrytí. Tyto jednotky jsou základními složkami integrovaného
záchranného systému. Část určených prostředků – 6 000 000 je rozdělována na základě zásad
zastupitelstva kraje, které jsou každoročně aktualizovány. Podklady pro zásady poskytuje HZS
kraje a Krajské sdružení dobrovolných hasičů. Zbývající část – 4 742 000 Kč je určena jednotkám
SDH na zajištění odborné přípravy, úhradu nákladů spojených s výjezdy mimo katastrální území
obce, věcné vybavení. Rozdělení se provádí na základě rozpisu Generálního ředitelství HZS.
Výplata probíhá vždy ve dvou etapách. V první polovině roku bylo vyplaceno 1 550 000 Kč
Zbývající část bude vyplácena ve čtvrtém čtvrtletí roku po zjištění všech výdajů jednotek
SDH.Tyto výdaje jsou kryty z dotace od Ministerstva vnitra. Pro letošní rok byla tato dotace oproti
původnímu rozhodnutí krácena o 20 % – 1 185 000 Kč. Důvodem je nedostatek financí ve státním
rozpočtu. Z celkové částky určené na běžné výdaje je doposud vyčerpáno 67,97 %. Zbývající část
bude vyčerpána do konce roku. Kraj přispěl dvěma obcím kraje – městys Nové Veselí a město
Přibyslav – na nákup nové cisternové automobilové stříkačky, jako spoluúčast ke státní dotaci
od Ministerstva vnitra. Každá obec obdržela 500 000 Kč. Z celkové částky určené na kapitálové
výdaje je doposud vyčerpáno 76,5 %. Jan Murárik dále informoval členy bezpečnostní rady o
splnění usnesení přijatém na minulém mimořádném zasedání BRK týkající se plánovaných
podstatných snížení rozpočtu v rezortu ministerstva vnitra.
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Usnesení 20/05/2010/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
zprávu o finančním zabezpečení IZS a bezpečnosti z rozpočtu kraje Vysočina z kapitoly Požární
ochrana a Integrovaný záchranný systém dle materiálu BRK-05-2010-07P a BRK-05-2010-07, př.
1.
odpovědnost: J. Murárik, OSH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
8. Mezinárodní cvičení INEX - 4
Jan Murárik podal informaci o plánovaném cvičení INEX 4. Na základě jednání se Státním úřadem
pro jadernou bezpečnost byly sděleny bližší údaje ke cvičení. Do cvičení bude zapojeno v průběhu
roku 2011 22 států. Náplní cvičení bude teroristický útok v Pelhřimově za použití tzv. „špinavé
bomby“. Podstatou cvičení bude řešení následných opatření po tom, co velitel zásahu ukončí
činnost v místě události. Jedná se o štábní cvičení, které proběhne dne 23. 3. 2011 v kongresovém
sále KrÚ za účasti cvičících štábů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kraje Vysočina
a města Pelhřimov. Na přípravě cvičení se bude podílet pracovní skupina. O podobě cvičení bude
bezpečnostní rada informována na příštím zasedání.
Jedno z příštích zasedání BRK bude výjezdní do Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
9. Rozprava
Jan Murárik informoval, že další zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 6/2010
se uskuteční dne 8. 12. 2010 v restauraci Buena Vista, Třída Legionářů 24, Jihlava.
Závěr
Jiří Běhounek poděkoval členům rady za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.

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

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 5. listopadu 2010.
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