Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 6/2011
konaného dne 5. 10. 2011
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman Kraje Vysočina,

předseda BRK)

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany)

2. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana Kraje

Vysočina)

3. Jan Slámečka

6. Ing. Tomáš Žák, MBA

7. plk. Ing. Drahoslav Ryba

(ředitel Hasičského

záchranného sboru Kraje Vysočina)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

8. MUDr. Lukáš Kettner (vedoucí odboru zdravotnictví)

Kraje Vysočina)

4. plk. Mgr. Pavel Peňáz

(náměstek ředitele pro SKPV
Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina)

5. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

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

Zdravotnické

záchranné služby Kraje Vysočina)

Omluveni:
1. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec

(ředitel Krajského úřadu

Kraje Vysočina)

2. pplk. Ing. Jan Ňachaj

(ředitel Krajského vojenského

velitelství Jihlava)

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 bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina“ za rok 2010; (Mgr.
Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ, Ing. Hana Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství KrÚ);
2. Mise OSART na JE Dukovany, smysl a výsledky činnosti mise; (Ing. Tomáš Žák, MBA,
ředitel JE Dukovany);
3. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2011; (plk.. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel
Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina);
4. Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2011; (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS
Kraje Vysočina);
5. Aktualizace Havarijního plánu kraje; (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);
6. Financování IZS a bezpečnosti v roce 2011 z rozpočtu KrÚ; (Ing. Jan Murárik, tajemník
BRK);
7. Rozprava;
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 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

Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Informoval, že 1. 9. 2011 skončil na vlastní
žádost ve své funkci plk. gšt. Ing. Milan Solík ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava. Místo
něj byl do funkce jmenován pplk. Ing. Jan Ňachaj a zároveň byl jmenovacím dekretem určen
členem BRK.. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná. Jiří Běhounek přednesl návrh programu.
Program jednání byl upraven do následující pořadí:
1. Vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina“ za rok 2010; (Mgr.
Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ, Ing. Hana Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství KrÚ);
2. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2011; (plk.. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel
Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina);
3. Mise OSART na JE Dukovany, smysl a výsledky činnosti mise; (Ing. Tomáš Žák, MBA,
ředitel JE Dukovany);
4. Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2011; (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS
Kraje Vysočina);
5. Aktualizace Havarijního plánu kraje; (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);
6. Financování IZS a bezpečnosti v roce 2011 z rozpočtu KrÚ; (Ing. Jan Murárik, tajemník
BRK);
7. Rozprava;
Takto upravený program byl schválen 7 hlasy.
1. Vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina“ za rok
2010
Pavel Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, okomentoval pokladový materiál.
Kraj Vysočina v roce 2009 usnesením Rady Kraje Vysočina ze dne 30. 6. 2009 schválil strategický
dokument „ Aktualizace koncepce bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina na období 2009
– 2011“. 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.
Finanční prostředky Kraje Vysočina v kapitole Doprava – BESIP jsou vynakládány zejména
na dopravní výchovu předškolní a školní mládeže a iniciativy s ní spojené. Rovněž ostatní aktivity
jsou směřovány ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Na základě těchto
skutečností je tedy třeba v dalších letech pokračovat v dopravní výchově předškolní a školní
mládeže, nákupu učebních pomůcek pro základní školy a propagačních materiálů BESIP,
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každoročním pořádání krajského kola dopravní soutěže „Mladý cyklista“ a metodických dnů
pracovníků BESIP.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 21/06/2011/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení „Koncepce dopravní bezpečnosti Kraje Vysočina“ za rok 2010 dle materiálu BRK-062011-01P, BRK-06-2011-01P, př. 1, BRK-06-2011-01P, př. 2;
ukládá
v roce 2012 předložit vyhodnocení „Koncepce dopravní bezpečnosti Kraje Vysočina“ za rok 2011 a
návrh „Koncepce dopravní bezpečnosti Kraje Vysočina“ na roky 2012 – 2014.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2012,
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
2. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2011
Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro SKPV Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina,
okomentoval prezentaci týkající se bezpečností situace na území kraje za 1. pololetí. Provedenými
analýzami je většina trestné činnosti páchána v rámci sídel Územních odborů a v jejich blízkosti,
zejména v oblasti městské hromadné dopravy, restaurací, hypermarketů, v turistických oblastech a
v místech většího počtu obyvatel. Za velmi významné z pohledu demografického, které silně
ovlivňuje kriminogenní faktory je dálniční těleso D1. Fenoménem současné doby jsou návykové
látky, což potvrzují i silniční kontroly provedené v I. polovině roku 2011, během nichž došlo k
nárůstu zadržených řidičů pod vlivem návykových látek toxi. V pátráních po osobách a věcech jsou
stabilně dosahovány dobré výsledky na nichž se podílejí všechny útvary a organizační články
krajského ředitelství. Byly provedeny bezpečnostní akce, které jsou směřovány do rekreačních a
chatových oblastí. Jedná se především o pátrání po pobytu, z důvodu vydání příkazu k zatčení,
pátrání po svěřencích výchovných ústavů a po pohřešovaných osobách. Rovněž tak byly
provedeny akce zaměřené na pátrání po věcech v bazarech, zastavárnách a výkupnách
druhotných surovin. Této problematice je stále věnovaná zvýšená pozornost. V 1. polovině roku
2011 proběhly na všech Územních odborech kontrolní akce k zajištění bezpečnosti a veřejného
pořádku se zaměřením na podávání alkoholických nápojů mladistvým, ale i dopravně
bezpečnostní akce, zaměřené na dodržování pravidel silničního provozu. Byla realizována dílčí
opatření v souvislosti s hudebními produkcemi. Velmi dobře lze hodnotit spolupráci s Městskými
policiemi na celém území kraje. Společné kontrolní akce zaměřené na veřejný pořádek, podávání
alkoholických nápojů mladistvým, jsou velmi kladně hodnoceny veřejností a sdělovacími
prostředky. V oblasti korupce nebyl zaznamenán v roce 2010 žádný případ, stejná situace byla ve
sledovaném období 1. poloviny roku 2011. U Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina je zřízena
stálá protikorupční komise, která provádí souvislou metodickou a koordinační činnost. Důležitou
součástí práce policie je prevence kriminality, která zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy
veškeré aktivity směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní.
Jiří Běhounek vyslovil požadavek na předložení výstupu (závěrů) z jednání se starosty týkající se
reorganizace Obvodních oddělení PČR.
Jan Slámečka vznesl dotaz na nárůst čísel hlášení domácího násilí. Pavel Peňáz odpověděl, že
k nárůstu čísel došlo v důsledku větší informovanosti veřejnosti. Jan Slámečka dále vznesl dotaz
na problémy s nepřizpůsobivými občany. Pavel Peňáz odpověděl, že v současné době není
zaznamenán významný nárůst počtu nepřizpůsobivých občanů. Počty jsou obdobné jako
v předchozích letech. Drahoslav Ryba doplnil, že v celé ČR se připravuje kontrolní akce objektů,
kde dochází ke koncentraci nepřizpůsobivých občanů. Jedná se o součinnost s hygienou, hasiči a
policií.
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Během jednání se dostavil člen bezpečnostní rady Tomáš Žák.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 22/06/2011/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení stavu připravenosti Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina k plnění úkolů IZS
bezpečnostní situace na území Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2011 v porovnání se stejným
obdobím roku 2010 dle materiálu BRK-06-2011-03P, BRK-06-2011-03P, př.1;
ukládá
zajistit předkládání obdobné zprávy o stavu připravenosti Krajského ředitelství policie Kraje
Vysočina k plnění úkolů IZS - bezpečnostní situace v Kraji Vysočina vždy za uplynulé období roku
(1/2) do posledního dne následujícího měsíce a za celý kalendářní rok.
odpovědnost: plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina
termín: vždy k 31. 6. a 31.12.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
3. Mise OSART na JE Dukovany, smysl a výsledky činnosti mise
Tomáš Žák, ředitel JE Dukovany, okomentoval neveřejný podkladový materiál. Závěrečná zpráva
z mise OSART je veřejná a je k dispozici na webových stránkách SÚJB.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 23/06/2011/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o průběhu mise OSART v provozu JE Dukovany v roce 2011 dle materiálu BRK-062011-02P, BRK-06-2011-02N př.1.
odpovědnost: členové BRK
termín: 5. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
4. Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2011
Drahoslav Ryba, ředitel HZS Kraje Vysočina, okomentoval prezentaci „Statistika výjezdové činnosti
HZS za 1. pololetí 2011“. V prvním pololetí roku 2011 bylo celkem 3443 mimořádných událostí
(včetně celkem 22 prověřovacích cvičení), z toho 453 požárů. Z uvedeného počtu jednotky požární
ochrany zasahovaly u 3412 mimořádných událostí (bylo zaregistrováno 31 požárů bez účasti
jednotek PO). V celkových počtech mimořádných událostí oproti roku 2010 za stejné
období se jedná o nárůst cca 5.6 %. V prvním pololetí 2011 bylo na území kraje nasazeno celkem
4442 jednotek požární ochrany, z toho bylo 2896 jednotek HZS Kraje Vysočina, 1233 jednotek
SDH obcí, 247 jednotek HZS podniků a 66 jednotek SDH podniků. V celkovém počtu nasazení
jednotek požární ochrany při mimořádných událostech oproti roku 2010 za stejné období se jedná
o nárůst cca 19 %. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla 53 mil. Kč (oproti roku 2010 za stejné
období se jedná o nárůst cca 87 %) a uchráněné hodnoty byly ve výši 289,347 mil. Kč.
Při požárech bylo zraněno 26 osob (rok 2010 – 15 osob) a 3 osoby usmrceny (rok 2010 - 3 osoby).
Celkem při řešení mimořádných událostí, u kterých zasahovaly jednotky PO, bylo zraněno
730 osob a 56 osob usmrceno (rok 2010 - 613 osob a 41 osob usmrceno). Při požárech bylo
celkem evakuováno 30 osob a zachráněno 9 osob (celkem při všech mimořádných událostech
bylo evakuováno 57 osob a zachráněno 514 osob). Při zdolávání mimořádných událostí bylo
zraněno 5 příslušníků HZS Kraje Vysočina a 2 členové jednotek SDH obcí.
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Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 24/06/2011/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
statistiku výjezdové činnosti jednotek PO za první pololetí 2011 dle materiálu BRK-06-2011-04P,
BRK-06-2011-04P, př. 1.
odpovědnost: členové BRK
termín: 5. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
5. Aktualizace Havarijního plánu Kraje Vysočina
Drahoslav Ryba, ředitel HZS Kraje Vysočina, okomentoval podkladový materiál. Havarijní plán
Kraje Vysočina, který na základě § 10 odst. 2 d) a ve smyslu odst. 5 zák. č. 239/2000 Sb., o IZS a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává HZS Kraje Vysočina, byl
naposledy aktualizován v roce 2008.
V letošním roce byly změny plánu provedeny ze tří hledisek:
1) Běžná aktualizace - všechny části plánu byly podrobeny revizi. U plánů konkrétních činností
byli do aktualizace mimo HZS zapojeni věcně příslušní zpracovatelé (KrÚ, PČR, ZZS, KVS, KHS).
2) Změna formy plánu transformací z textových a tabulkových dokumentů (*.xls, *.doc, *.htm) do
formy HTML (webového dokumentu).
3) Aplikace prvků rychlé navigace - z důvodu zvýšení operativnosti a přehlednosti bylo změněno
členění celého plánu tím způsobem, že mimo obecně platné pasáže byly ve všech částech použity
standardní HTML/webové navigační prvky, tzn. rychlá navigace s odkazy na údaje platné pro
jednotlivé obce s rozšířenou působností. Dále úvodní stránka nabízí tzv. obrázkovou mapu,
umožňující odkazování na nejdůležitější údaje všech obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina.
Příloha č. 1 je neveřejná
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 25/06/2011/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktualizaci Havarijního plánu Kraje Vysočina dle materiálu BRK-06-2011-05P, BRK-06-2011-05N,
př. 1;
doporučuje
hejtmanovi kraje na základě § 11 odst. d) zákona č. 239/2000 Sb., schválit aktualizovanou verzi
Havarijního plánu Kraje Vysočina dle materiálu BRK-06-2011-05P, BRK-06-2011-05N, př. 1;
ukládá
1) řediteli HZS Kraje Vysočina zpracovat a předat v souladu s § 25 odst. 6 vyhl. č. 429/2003 Sb.,
kterou se mění vyhl. č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, výpisy
z aktualizovaného plánu složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního
plánu kraje, pro rozpracování jejich činnosti,
2) dotčeným členům BRK Vysočina dle zabezpečované oblasti působnosti úkoly z plánu
zapracovat do své prováděcí dokumentace.
odpovědnost: ředitel HZS Kraje Vysočina
příslušní členové BRK Vysočina
termín:
1) předání plánů – do 30. 11. 2011
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2) zapracování do vlastní dokumentace – průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
6. Financování IZS a bezpečnosti v roce 2011 z rozpočtu
Jan Murárik, tajemník BRK, okomentoval podkladový materiál. V rozpočtu Kraje Vysočina na
Kapitole požární ochrana a IZS byly pro rok 2011 plánovány výdaje v celkové výši 12 230 000 Kč.
V průběhu první poloviny roku obdržel kraj dotace od Ministerstva vnitra na zabezpečení požární
ochrany ve výši 3 851 000 Kč a 932 255 Kč na sociální prevenci. Celkem je na kapitole PO a IZS
rozpočtováno 17 013 255 Kč. Převážná část těchto prostředků je určena na požární ochranu ve
formě dotací obcím kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek PO a Hasičskému
záchrannému sboru Kraje Vysočina. V I. polovině roku bylo na kapitole čerpáno ve výši 67,6 %.
Na běžné výdaje je čerpáno ve výši 7 993 830 Kč. Hlavním výdajem byly dotace na zabezpečení
požární ochrany – dotace obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH ve
výši 6 956 000 Kč. Kraj na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, přispívá obcím
kraje na financování potřeb jejich jednotek SDH. Patří sem zejména ty jednotky, které jsou
Hasičským záchranným sborem zahrnuty do Plánu plošného pokrytí kraje. Tyto jednotky jsou
základními složkami integrovaného záchranného systému. Peníze pro jednotky SDH jsou
rozdělovány na základě zásad zastupitelstva kraje a část (dotace od MV) dle podmínek
Generálního ředitelství HZS ČR. Podklady pro zásady poskytly HZS Kraje Vysočina a Krajské
sdružení dobrovolných hasičů. Zbývající část bude vyplácena ve čtvrtém čtvrtletí roku po zjištění
všech výdajů jednotek SDH. Dotace zahrnuje kompenzaci výdajů obcí za zásahy jednotky mimo
katastrální území obce, odbornou přípravu a věcné vybavení.
Rovněž tak HZS Kraje Vysočina obdržel dotaci 1 000 000 Kč na pokrytí neinvestičních výdajů
spojených s obnovou požární techniky.
V rámci běžných výdajů bylo také čerpáno na:
 zajištění cvičení složek IZS – platby za služby související s jejich zabezpečením – např. krajské
cvičení HORIZONT 2011;
 výdaje za služby spojené s činností orgánů krizového řízení kraje při přípravě na řešení
krizových situací, zajištění pracovních porad s tajemníky bezpečnostních rad obcí, zasedání
bezpečnostní rady kraje, odborná příprava členů krizového štábu kraje, pořádání seminářů
v rámci prevence kriminality, komisí, zajištění krizového štábu apod.;
 technické vybavení pro krizový štáb, bezpečnostní radu – výdaje na technické zajištění činnosti
krizového štábu a bezpečnostní rady;
Prostředky určené na běžné výdaje jsou vyčerpány ze 64,4 %.
Kapitálové výdaje – celková částka určená na kapitálové výdaje je 4 599 665 Kč. Z těchto
prostředků je vyčerpáno 76,1 %. Byla poskytnuta dotace HZS ve výši 3 000 000 Kč na výdaje
spojené s obnovou požární techniky a zařízení. Ze zbývající části kraj plánuje financovat aktivity
v oblasti prevence kriminality dle Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2011 a
schválených usnesení RK a ZK. Jedná se o podporu projektů obcí v oblasti sociální a situační
prevence, na které bylo zastupitelstvem kraje vyčleněno 1,267 mil Kč. Patří sem podpora
nízkoprahových zařízení, zájmově sportovní činnost mládeže, výchovně vzdělávacích projektů,
informování občanů o hrozbách kriminality, rozšiřování stávajících kamerových dohlížecích
systémů apod. Termín pro předložení vyúčtování realizovaných projektů jo do 20. listopadu 2011.
Zbytek financí bude čerpán na aktivity v oblasti e- bezpečnosti a na zjišťování názorů obyvatel
kraje na to, jak se cítí bezpečně (zadáno zpracování průzkumu). Je předpoklad, že prostředky
v kapitole PO a IZS budou do konce roku vyčerpány ze 100 %.
Jan Slámečka informoval, že Kraj Vysočina je jediným krajem, kde dochází k plošnému
rozdělování peněz pro všechny sbory dle stanovených pravidel a ne na základě individuálních
žádostí.. V ostatních krajích si sbory o tuto dotaci musí žádat a následně jsou žádosti posuzovány..
Dne 20. října se uskuteční schůzka všech hejtmanů, starostů a dobrovolných hasičů v Kraji
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Vysočina. Předmětem jednání bude financování dobrovolných hasičů. Dále informoval o
problémech s žádostmi na poskytování dotací na nákup kamerových systémů. Jedná se
především o tu skutečnost, že města s nižším nápadem trestné činnosti v mnoha případech
nenaplní právě toto kriterium na přidělení dotace. Na základě podnětů ze strany měst a obcí se
zvažuje toto kritériupro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace upravit.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 26/06/2011/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o čerpání Rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole požární ochrana a integrovaný záchranný
systém v roce 2011 dle materiálu BRK-06-2011-06P, BRK-06-2011-06P, př 1.
odpovědnost: oddělení krizového řízení a bezpečnosti
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
7. Rozprava
Drahoslav Ryba informoval o kontrolách HZS v příspěvkových organizacích kraje a to v ústavech
sociálních služeb. Jednalo se o kontrolu zaměřenou na požární bezpečnost a možnosti opuštění
ubytovacích prostorů pacienty (evakuace) v případě např. požáru v Ústavu sociální péče Křižanov.
Sdělil, že z důvodu, že řada pacientů je upoutána na lůžko je jejich případná evakuace
komplikovaná. V krátkém informačním šotu seznámil členy BRK s výrobkem – evakuační
podložkou, která je vhodná pro evakuaci např. pacientů v nemocnici, kteří jsou upoutáni na lůžko.
J. Běhounek pověřil J. Slámečku a J. Murárika se seznámením s uvedenou problematikou
s případným návrhem na zlepšení situace.
Jan Slámečka informoval o plánovaném taktickém cvičení zaměřeném na evakuaci osob
v Nemocnici Jihlava, které proběhne 11. 10. 2011.
Jiří Běhounek informoval, že další zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 7/2011
se uskuteční dne 3. 11. 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 krajem.
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 10. října 2011.
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