Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 4/2011
konaném dne 18. 4. 2011
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman kraje Vysočina,

předseda BRK)

(ředitel Hasičského

záchranného sboru kraje Vysočina)

2. Ing. Bc. Zdeněk Kadlec

(ředitel Krajského úřadu

kraje Vysočina)

3. Jan Slámečka

6. plk. Ing. Drahoslav Ryba
7. plk. gšt. Ing. Milan Solík

(ředitel

Krajského

vojenského velitelství Jihlava)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

8. MUDr. Lukáš Kettner (vedoucí odboru zdravotnictví)

kraje Vysočina)

4. plk. Mgr. Miloš Trojánek

(ředitel

Krajského

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

ředitelství policie kraje Vysočina)

5. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby kraje Vysočina)

Omluveni:
1. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana kraje

Vysočina)

2. Ing. Tomáš Žák, MBA

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany)

Omluveni stálé přizývané osoby:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

2. Mgr. Josef Bačkovský

hejtmana)

Hosté:
1. Ing. Hana Strnadová

(vedoucí odboru dopravy a

silničního hospodářství)

2. Mgr. Jaroslav Mikyna

(vedoucí oddělení vodního

hospodářství)

Program:
Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje);
1. Informace o realizaci opatření k ochraně před povodněmi na území kraje; (Ing. Bc. Zdeněk
Kadlec, ředitel krajského úřadu, Mgr. Jaroslav Mikyna vedoucí oddělení vodního
hospodářství KrÚ);
2. Vyhodnocení zimní sezóny 2010/2011 na komunikacích kraje, zimní údržba, činnost KSÚS
kV; (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec ředitel KrÚ, Ing. Hana Strnadová vedoucí odboru dopravy a
silničního hospodářství KrÚ);
3. Informace o stavu silniční sítě ve vlastnictví kraje Vysočina; (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec ředitel
KrÚ, Ing. Hana Strnadová vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ);
4. Vyhodnocení prověřovacího cvičení ve zdravotnickém zařízení kraje Vysočina v roce 2010,
Návrh organizace prověřovacích cvičení ve zdravotnických zařízeních v roce 2011; (MUDr.
Lukáš Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví KrÚ);
5. Roční zpráva o stavu požární ochrany – stav připravenosti IZS v kraji; (plk.Ing. Drahoslav
Ryba, ředitel HZS kraje);
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6. Stav připravenosti Krajského ředitelství policie kraje Vysočina k plnění úkolů IZS bezpečnostní situace na území kraje za rok 2010; (plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina);
7. Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro
příjem tísňového volání základních složek IZS; (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);
8. Plán odborné přípravy starostů měst a obcí v oblasti IZS, krizového řízení a bezpečnosti
v roce 2011; (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
9. Návrh ročního plánu kontrol prověřování krizové připravenosti; (plk.Ing. Drahoslav Ryba,
ředitel HZS kraje);
10. Rozprava;
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).

Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.
Navržený program byl schválen 9 hlasy.
1. Informace o realizaci opatření k ochraně před povodněmi na území kraje
Jaroslav Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství KrÚ, sdělil, že opatření na ochranu před
povodněmi jsou řešena a vymezena v rámci plánů oblastí povodí (dále „POP“), které jako součást
plánování v oblasti vod nahrazují dříve platný Směrný vodohospodářský plán. Podle § 25 odst. 5
vodního zákona měly být POP schváleny do 22. 12. 2009 zastupitelstvy jednotlivých krajů.
Pořizovateli POP byly státní podniky Povodí (pro území kraje se jedná o Povodí Labe, s.p., Povodí
Moravy, s.p., Povodí Vltavy, s.p.) ve spolupráci mimo jiné i s krajskými úřady. Pořizovatelé zajistili
zpracování návrhů POP Dyje, Dolní Vltavy, Horní Vltavy a Horního a středního Labe, které se
týkají území kraje Vysočina. Jejich součástí jsou programy opatření, které v části D Ochrana před
povodněmi a vodní režim krajiny zahrnují i konkrétní opatření k ochraně před povodněmi (stavby
protipovodňových opatření). Na území kraje Vysočina se jedná o navržená opatření s náklady
v řádu stovek milionů Kč. Konečné návrhy POP Dyje, Dolní Vltavy, Horní Vltavy a Horního a
středního Labe v částech týkajících se území kraje Vysočina se zaměřením na oblast ochrany před
povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod byly schváleny na zasedání zastupitelstva kraje dne
10. 11. 2009. Závazná část POP byla vydána nařízením rady kraje dne 4. 5. 2010. Konkrétních
akcí k dosažení cílů ochrany před povodněmi bylo vymezeno celkem 14.
Jaroslav Mikyna podrobně okomentoval realizované a připravované akce opatření na ochranu před
povodněmi na území kraje Vysočina. Jedná se o 46 staveb s celkovými náklady 854 096 tis. Kč,
z nichž bylo již 18 realizováno, nebo jejich realizace probíhá. Ze 14 konkrétních opatření
vymezených v POP bylo dokončeno již 10. Stavebníkem jsou převážně správci vodních toků,
tj. výše uvedené státní podniky Povodí a Lesy ČR, státní podnik. Financování opatření je zajištěno
zejména prostřednictvím dotačního programu Ministerstva zemědělství či Operačního programu
životní prostředí. Obec, k jejíž ochraně před povodněmi opatření slouží, se podílí na nákladech
tohoto opatření. Spolufinancování opatření na ochranu před povodněmi krajem se zatím
nepředpokládá.
Usnesení 12/04/2011/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
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informaci o realizaci opatření k ochraně před povodněmi na území kraje dle materiálu BRK-042011-01P a BRK-04-2011-01P př 1
odpovědnost: Z. Kadlec, OLVHZ KrÚ
termín: 18. 4. 2011
2. Vyhodnocení zimní sezóny 2010/2011 na komunikacích kraje, zimní údržba, činnost KSÚS
Hana Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ, informovala přítomné,
že kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. tříd o celkové délce 4 575 km. Dle ustanovení
§ 26 zákona č. 13/1997 Sb., a vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
č. 104/1997 Sb., zabezpečuje 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. Na základě výše
uvedeného zákona a prováděcí vyhlášky je zpracován Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny
Plán zimní údržby silnic, který je závazným dokumentem pro provádění údržby komunikací pro
dané zimní období. Plán zimní údržby silnic je zpracován a projednán se zástupci Hasičského
záchranného sboru, zdravotní záchranné služby, Policií ČR, MěÚ odbory dopravy a odbory
životního prostředí a ŘSD ČR.
Hana Strnadová dále uvedla, že v kraji Vysočina je v I. pořadí udržováno 282,038 km silnic II. a III.
třídy, ve II. pořadí je udržováno 1 201,683 km silnic II. a III. třídy, ve III. pořadí je udržováno
2804,402 km silnic II. a III. třídy. Neudržováno je celkem 293,3 km, což je 6,42% silnic. Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny na základě smluv zajišťuje také 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 bylo připraveno 157
sypačů. Posypové materiály jsou před zimním obdobím zabezpečeny ve výši kapacity skladových
prostor, a to jak chemického tak i inertního materiálu a v průběhu zimního období jsou posypové
materiály dále průběžně doplňovány.
Členové BRK měli možnost si v podkladových materiálech prostudovat porovnání zimní sezóny
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011 (bez měsíce března) a dále finanční vyčíslení
jednotlivých měsíců v porovnání rok 2009, 2010 a 2011.
Závěrem svého vystoupení Hana Strnadová sdělila, že pro nejnutnější odstranění výtluků po zimě,
výměny svislého dopravního značení a směrových sloupků, je výše finančních prostředků (škody
po zimním období) na tyto škody odhadována na 200 mil. Kč.
Jiří Běhounek upozornil, že na předložených podkladových materiálech je možno vidět, jak které
okresy na svých silnicích hospodařily a spravovaly je. Markantní jsou náklady na sůl v okrese
Havllíčkův Brod. Hana Strnadová uvedla, že KSÚSV v tomto okrese spravuje nejvíce km silnic
první třídy a stále ještě dochází ke srovnávání udržovaní okresů na stejnou úroveň. Rozvinula se
diskuse o způsobu údržby komunikací a použití chemického a inertního materiálu.
Usnesení 13/04/2011/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení zimní sezóny na komunikacích kraje za zimní období roku 2010/2011 dle materiálu
BRK-04-2011-02P; BRK-04-2011-02P, př. 1; BRK-04-2011-02P, př. 2; BRK-04-2011-02P, př. 3;
BRK-04-2011-02P, př. 4 a BRK-04-2011-02P, př. 5.
odpovědnost: členové BRK
termín: 18. 4. 2011
3. Informace o stavu silniční sítě ve vlastnictví kraje Vysočina
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Hana Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ, informovala členy BRK,
že v průběhu měsíce února roku 2011 provedli pracovníci KSÚSV průběžnou kontrolu stavu
silniční sítě ve vlastnictví kraje Vysočina. Následně došlo k přibližnému vyčíslení škod na silniční
síti ve vlastnictví kraje Vysočina vzniklých v průběhu zimního období, a to od listopadu 2010
do konce února 2011. Na odstranění nejzávažnějších škod je zapotřebí přibližně 200 590 000 Kč.
Na uvedení silniční sítě v kraji Vysočina do přijatelného stavu je zapotřebí přibližně 899 610 000
Kč. Mezi hlavní závady patří výskyt enormního počtu výtluků, poškození svislého dopravního
značení a směrových sloupků.
Dále Hana Strnadová upozornila na skutečnost, že velkou měrou se na stav silniční sítě
podepisuje i skutečnost, že údržba a opravy silnic II. a III. tříd v kraji Vysočina jsou dlouhodobě
podfinancovány, viz následující:
• Materiál BRK-04-2011-03P, př. 1, přednesený Radě kraje Vysočina na jejím zasedání dne
18. 5. 2010.
• Informace o stavu mostů na silnicích II. a III. tříd v kraji Vysočina dle materiálu BRK-042011-03, př. 2.
Při déle trvajícím podfinancování silniční sítě dojde kraj do stavu, že nebude schopen udržet
silniční sít ve vlastnictví kraje Vysočina na provozu schopné úrovni a jednotlivé úseky silniční sítě
z důvodu nebezpečí neprodleně uzavírat. Tento fakt se již prokazatelně promítá do vývoje
stavebního stavu mostních objektů u mostů od roku 2008, dle materiálu BRK-04-2011-03, př.2.
V současné době byla Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace nucena
uzavřít tři mosty a dva úseky silnic II. a III. třídy.
Rozvinula se diskuse k havarijnímu stavu mostů na území kraje Vysočina. Miloš Trojánek vznesl
dotaz na koordinaci mezi ŘSD, krajem a městem kvůli opravě silnic nebo dálnic pod mosty –
na konkrétním příkladu z Velkého Meziříčí. K této konkrétní situaci se rozvinula diskuse. Jan
Slámečka sdělil, že byl pověřen Bezpečnostní komisí Rady kraje Vysočina, aby tuto problematiku
přednesl i na zasedání BRK.
Jan Murárik navrhl zařadit tuto problematiku na pracovní poradu vybraných složek IZS se zástupci
Ředitelství silnic a dálnic, KSÚS kV a krajem k přípravě na nastávající zimní období, která se bude
konat na podzim v Humpolci.
Usnesení 14/04/2011/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci o stavu silniční sítě ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu BRK-04-2011-03P; BRK04-2011-03Ppř 1 a BRK-04-2011-02P, př. 2,
doporučuje
zvýšení příspěvku kraje Vysočina na kapitole doprava, příloha rozpočtu D1: Souvislé opravy silnic
II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina a příloha D2: Investice v dopravě dle materiálu BRK04-2011-03P př 1.
odpovědnost: Z. Kadlec, ODSH
termín: 31. 12. 2011
4. Vyhodnocení prověřovacího cvičení ve zdravotnickém zařízení kraje Vysočina v roce
2010, Návrh organizace prověřovacích cvičení ve zdravotnických zařízeních v roce 2011
Lukáš Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví KrÚ, připomněl, že usnesením Bezpečnostní rady
kraje ze dne 4. 2. 2010 (usnesení č. 03/01/2010/BRK) bylo rozhodnuto provést v r. 2010
prověřovací cvičení všech nemocnic zřizovaných krajem Vysočina. Z důvodu potřeby zpracování
metodiky provádění prověřovacích cvičení, získávání zkušeností s těmito cvičeními a řešení
situace zdravotnictví kraje v průběhu akce „Děkujeme odcházíme“, bylo prověřovací cvičení
provedeno pouze v Nemocnici Havlíčkův Brod, p.o. V podkladových materiálech bylo členům BRK
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předloženo zhodnocení provedení tohoto cvičení. Prověřovací cvičení se provádí za účelem
ověření přípravy složek IZS k provádění záchranných a likvidačních prací, tato cvičení jsou
zpravidla neohlášená. Cvičení mají za cíl reálně prověřit krizovou připravenost zdravotnictví v kraji
Vysočina - schopnost správních úřadů a poskytovatelů zdravotnických služeb zajistit nezbytnou
zdravotní péči obyvatelstvu za mimořádných situací a krizových stavů.
V příloze BRK-04-2011-04, př. 3 předložil Lukáš Kettner členům BRK materiál „Návrh organizace
prověřovacích cvičeních ve zdravotnických zařízeních v roce 2011“. Po úspěšném provedení
prověřovacího cvičení v Nemocnici Havlíčkův Brod, p.o., budou v r. 2011 obdobným způsobem
prověřeny i Nemocnice Jihlava, p.o., Nemocnice Pelhřimov, p.o., Nemocnice Nové Město
na Moravě, p.o. a Nemocnice Třebíč, p.o. V materiálu je předložený plán a harmonogram
prověřovacích cvičení v r. 2011.
Vladislava Filová navrhla, aby byla doladěna jednotná forma odpovědí v SMS zprávách
odesílaných v krizových situacích – doporučila aplikovat stejný systém jaký používá ZZS.
BRK vzala toto doporučení na vědomí a bude se tím do budoucna zabývat při realizaci dalších
prověřovacích cvičeních.
Usnesení 15/04/2011/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení prověřovacího cvičení v Nemocnici Havlíčkův Brod, p.o. v roce 2010 a Návrh
organizace prověřovacích cvičeních ve zdravotnických zařízeních v roce 2011 dle materiálů BRK04-2011-04P př. 1, BRK-04-2011-04P, př. 2 a BRK-04-2011-04P, př.3 .
ukládá
• řediteli krajského úřadu ve spolupráci s vedoucím odboru zdravotnictví navrhnout
hejtmanovi kraje Vysočina s předstihem jednoho měsíce termíny jednotlivých
prověřovacích cvičení
• vedoucímu odboru zdravotnictví realizovat prověřovací cvičení zdravotnických zařízení dle
materiálu BRK-04-2011-04P př. 3.
odpovědnost: Z. Kadlec, Odbor zdravotnictví KrÚ
termín: 31. 12. 2011
5. Roční zpráva o stavu požární ochrany – stav připravenosti IZS v kraji
Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina, sdělil, že v souladu s § 26, odst. 2) písm. n) zákona
č.133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval HZS kraje
Vysočina „Zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2010“. Zpráva byla zpracována
dle § 3 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně.
Drahoslav Ryba všechny přítomné podrobně seznámil pomocí prezentace s činností HZS kraje
Vysočina za rok 2010. Komentoval mimo jiné vyhodnocení výkonu státního požárního dozoru,
záchranných a likvidačních prací, včetně příslušných statistických údajů, základní ekonomická
a personální data a rovněž i celkový přehled o ostatních aktivitách HZS kraje Vysočina, včetně
výsledků dosažených ve sportovních soutěžích apod.
Jan Murárik doplnil, že zpráva bude předložena odborem sekretariátu hejtmana k projednání radě
kraje a krajskému zastupitelstvu.
Usnesení 16/04/2011/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
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roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálu BRK-04-2011-05P
a BRK-04-2011-05P, př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 18. 4. 2011
6. Stav připravenosti Krajského ředitelství policie kraje Vysočina k plnění úkolů IZS bezpečnostní situace na území kraje za rok 2010
Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, uvedl, že na základě úkolu
Bezpečnostní rady kraje Vysočina, bylo uloženo Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina,
předložit na jednání Bezpečnostní rady stav připravenosti Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina k plnění úkolů IZS - bezpečnostní situace na území kraje za rok 2010.
Vzhledem k shora uvedeným uloženým úkolům, byla na základě dostupných statistických výstupů
a vyžádaných písemných zpráv od vedoucích Územních odborů Havlíčkův Brod, Pelhřimov,
Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou zpracována prezentace, kterou Miloš Trojánek všem
přítomným členům BRK podrobně představil.
Zdeněk Kadlec vznesl dotaz k dosavadním výsledků a způsobu zajištění výnosů z trestné činnosti.
Miloš Trojánek uvedl, že v roce 2010 bylo zajištěno asi 7 milionů Kč, v roce 2011 předpokládá
výnosy z trestné činnosti větší. Nemovitosti zajištěné z trestné činnosti jsou pak spravovány
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení 17/04/2011/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
stav připravenosti Krajského ředitelství policie kraje Vysočina k plnění úkolů IZS a bezpečnostní
situaci na území kraje za rok 2010 dle materiálu BRK 04-2011-06P a BRK 04-2011-06P př1
ukládá
• zajistit předkládání zprávy o bezpečnostní situaci v kraji vždy za celé uplynulé období
poloviny roku do posledního dne následujícího měsíce
• zajistit předkládání zprávy o stavu připravenosti Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
k plnění úkolů IZS a bezpečnostní situaci v kraji za celý kalendářní rok.
Odpovědnost: M. Trojánek
Termín: 31. 6. a 31.12.
7. Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro
příjem tísňového volání základních složek IZS
Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje, podal informaci, že Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo Integrovaný
operační program IS IZS. Program zahrnuje vybudování informačního systému operačních
středisek IZS s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS, dosáhnout
dokonalé propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou
akceschopnost a operabilitu. Nová technologie umožní velmi rychlé spojení občanů odkudkoli
za srovnatelně stejnou dobu ze všech míst republiky. Půjde o komunikační technologie nové
generace, které umožní spojení IZS s občanem i jinými formami komunikace než jen klasickým
telefonním spojením. Systém bude vybaven výkonnými lokalizátory místa ohlášení a dalšími prvky,
které umožní velmi rychle vyhodnotit způsob a sílu v jaké budou prostředky IZS nasazeny.
Občanovi bude maximálně ulehčena možnost ohlášení mimořádné události a zajištěna rychlejší
reakce na mimořádnou událost.
V předložených podkladových materiálech měli členové BRK možnost se seznámit s informacemi
o postupu jednotlivých etap realizace projektu a souvisejících aktivit:
• Střechový projekt – Národní informační systém IZS
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•
•
•

Analýza interoperability operačního řízení základních složek IZS
Krajské standardizované projekty základních složek IZS
Integrované telekomunikační sítě MV

Usnesení 18/04/2011/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci k postupu realizace projektu IS IZS dle materiálu BRK-04-2011-07P a BRK-04-201107P, př. 1.
ukládá
pokračovat v realizaci projektu IS IZS dle harmonogramu.
odpovědnost: D. Ryba, V. Filová, M. Trojánek
termín: průběžně
8. Plán odborné přípravy starostů měst a obcí v oblasti IZS, krizového řízení a bezpečnosti
v roce 2011
Jan Murárik, tajemník BRK, připomněl, že v souvislosti s komunálními volbami, které proběhly
v říjnu 2010, byla řada pozic starostů obcí, městysů a měst obsazena novými starosty. Starosta
obce má pravomoci, povinnosti a odpovědnost za oblast krizové řízení, IZS a bezpečnosti. Tyto
jsou mu stanoveny především v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
v platném znění a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění.
Jan Murárik dále informoval, že k zabezpečení proškolení a seznámení starostů všech obcí (města
i městysů) s problematikou krizového řízení a bezpečnosti byl vytvořen komplex různých forem
vzdělávání. Cílem vzdělávání je vytvořit u starostů obcí povědomí svých pravomocí a
odpovědností a tak je připravit na činnosti v této oblasti. Jedná se o oblast jak IZS a krizového
řízení, tak i bezpečnosti na území obcí. V předložených podkladových materiálech se členové BRK
mohli seznámit s formami vzdělávání - odbornou přípravu organizuje jak krajský úřad tak i HZS
kraje Vysočina.
D. Ryba informoval o plánu odborné přípravy která v současnosti probíhá jak péčí GŘ HZS
(starostové ORP) tak i péčí krajského ředitelství HZS (starostové ostatních obcí).
J. Murárik krátce informoval o připravovaném čtvrtém pracovním setkání starostů obcí a měst
ležících v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany, které se bude konat
v Hrotovicích 29. 4.
Usnesení 19/04/2011/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
plán odborné přípravy starostů měst a obcí v oblasti IZS, krizového řízení a bezpečnosti v roce
2011 dle materiálu BRK-04-2011-08P, BRK-04-2011-08P př 1; BRK-04-2011-08P př 2, BRK-042011-08P př 3 a BRK-04-2011-08P př 4
odpovědnost: členové BRK
termín: do 31. 12. 2011
9. Návrh ročního plánu kontrol prověřování krizové připravenosti
Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina, podal informaci, že na základě novelizace zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 6
nařízení vlády č. 462/2000 Sb. provádí Hasičský záchranný sbor kraje v součinnosti s krajským
úřadem pravidelné tematické kontroly obcí s rozšířenou působností zaměřené na plnění povinností
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na úseku krizového řízení, ochrany obyvatelstva a požární ochrany. V předložených podkladových
materiálech se členové BRK mohli seznámit s plánem kontrol ORP na druhé pololetí 2011.
Usnesení 20/04/2011/BRK
bezpečnostní rada kraje
schvaluje
předložený plán kontrol obcí s rozšířenou působností dle materiálu BRK-04-2011-09P
ukládá
řediteli HZS kraje Vysočina a řediteli krajského úřadu provést ve vzájemné spolupráci kontroly obcí
s rozšířenou působností dle předloženého plánu a ve stanovených termínech.
Odpovědnost: D. Ryba, Z.Kadlec
Termín: 31.12. 2011

10. Rozprava
Jan Murárik předal členům BRK následující informace:
• Zasedala Bezpečnostní rada města Jihlavy, která ve věci úpravy a dopracování
evakuačních plánů Nemocnice Jihlava oslovila tajemníka BRK Jana Murárika a Tomáše
Halačku (odbor zdravotnictví). Jan Murárik sdělil, že kraj nabídl pomoc při připomínkování
materiálu, který zpracuje Nemocnice Jihlava. S Tomášem Halačkou se budou účastnit
dalších jednání.
• 16. 5. 2011 se uskuteční cvičení Horizont v Havlíčkově Brodě na vlakovém nádraží – budu
cvičit základní složky IZS, jsou pozváni partneři z Dolního Rakouska.
• V červnu 2011 proběhne na JE Dukovany mise OSART, kraj a HZS kraje se budou podílet
na informování komise o organizaci krizového řízení kraje a o zpracování Vnějšího
havarijního plánu JE Dukovany v termínu 9. 6. 2011
• 8. 9. 2011 odbor sekretariátu hejtmana připravuje akci Bezpečná Vysočina.
• Jiří Běhounek informoval, že další zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 5/2011
se uskuteční dne 27. 5. 2011. Bude to jednání výjezdní a uskuteční se na SÚJB v Praze.
Další organizační pokyny budou členům včas předány tajemníkem BRK. Doprava bude
zajištěna pro zájemce péčí kraje.
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: Kateřina Nedvědová 19. dubna 2011.
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