Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 4/2012
konaného dne 21. 11. 2012
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman Kraje Vysočina,

předseda BRK)

7. Ing. Jaroslav Jakub

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany))

2. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana Kraje

Vysočina)

8. plk. Ing. Miroslav Šimon

(ředitel

Hasičského

záchranného sboru Kraje Vysočina)

3. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.

(ředitel

9. plk. Ing. Jan Ňachaj

(ředitel Krajského vojenského

Krajského úřadu Kraje Vysočina)

velitelství Jihlava)

4. Jan Slámečka

10. MUDr. Lukáš Kettner, MBA

(předseda Bezpečnostní komise Rady

(vedoucí odboru

Kraje Vysočina)

zdravotnictví)

5. plk. Mgr. Pavel Peňáz

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

(náměstek ředitele pro SKPV
Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina)

6. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby Kraje Vysočina)

Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

hejtmana)

2. Ing. Hana Strnadová

(vedoucí odboru dopravy a

silničního hospodářství)

Program:
Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje);
1. Informace o plánovaném cvičení ZÓNA 2013, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
2. Organizační směrnice k provedení cvičení ZÓNA 2013, (plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel
HZS KV);
3. Stav zpracování operačních plánů pro zvláštní povodně, (plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel
HZS KV);
4. Vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina“ za rok 2011,
Koncepce bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina na období 2012 – 2014,
(Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel KrÚ, Ing. Hana Strnadová, vedoucí ODSH KrÚ);
5. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2012; (plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek
ředitele pro SKPV KŘP KV);
6. Projednání návrhu plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami, (Ing. Vladislava
Filová, ředitelka ZZS KV);
7. Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. Pololetí 2012, (plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel HZS
KV);
8. Rozprava,
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.
Informoval, že od 1. 11. 2012 je novým ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany Ing. Jaroslav
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Jakub. Předal mu jmenovací dekret člena BRK a představil mu ostatní členy BRK. Jiří Běhounek
přednesl návrh programu, který byl schválen 10 hlasy.
1. Informace o plánovaném cvičení ZÓNA 2013
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Na zasedání BRK č. 2/2012 dne 2. 5. 2012
byla členům BRK podána informace o zahájení příprav na cvičení orgánů krizového řízení
vybraných ústředních správních úřadů, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje pod názvem
„ZÓNA 2013“. Tématem cvičení je řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti s havárií
na Jaderné elektrárně Dukovany. Cvičení proběhne v termínu 26. – 28. 3. 2013. Byly projednány
v té době již zpracované dokumenty „Záměr k provedení cvičení ZÓNA 2013“ a „Záměr zapojení
jednotlivých složek do cvičení ZÓNA 2013 v rámci Kraje Vysočina“. Odpovědnost za provedení
tohoto cvičení byla stanovena Ministerstvu vnitra. Úkoly koordinace, přípravy a realizace cvičení
plní MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci
se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany.
V současné době je na ústřední úrovni dále zpracován “Plán provedení cvičení“, „Námět cvičení
ZÓNA 2013“, „Časový průběh cvičení ZÓNA 2013“ a „Způsob mediálního zabezpečení cvičení
ZÓNA 2013“. Dokumenty jsou uvedeny v přílohách 1 – 4. Další plánovací dokumentace
je zpracovávána na úrovni kraje péčí HZS. Dále uvedl, že podrobněji s ní seznámí členy
BRK ředitel HZS plk. Ing. Miroslav Šimon v bodě č. 2 jednání BRK. Jiří Běhounek vyslovil
požadavek na vytvoření souhrnné informace týkající se „ZÓNY 2013“, kde bude specifikováno
co která složka IZS musí plnit.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 25/04/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci ke cvičení „ZÓNA 2013“ dle materiálu BRK-04-2012-01P, BRK-04-2012-01P př. 1, BRK04-2012-01P př. 2, BRK-04-2012-01P př. 3 a BRK-04-2012-01P př. 4
ukládá
členům bezpečnostní rady podílet se na přípravě a provedení cvičení v rámci své působnosti
odpovědnost: členové BRK
termín: do 28. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
2. Organizační směrnice k provedení cvičení ZÓNA 2013
Miroslav Šimon okomentoval podkladový materiál. Z důvodu realizace úkolů vyplývajících
ze cvičení na úrovni Kraje Vysočina je vydávána Organizační směrnice k zabezpečení cvičení
„ZÓNA 2013“ v Kraji Vysočina. Jsou v ní specifikovány základní aspekty nutné k provedení
cvičení, zejména:
- cíle cvičení pro Kraj Vysočina,
- období cvičení,
- účastníci a místa provedení,
- řídící cvičení, jeho zástupce a osoba odpovědná za přípravu cvičení pro Kraj Vysočina,
- organizační zajištění přípravy,
- hlavní úkoly cvičících subjektů,
- finanční a materiálně technické zabezpečení cvičení.
S návrhem této směrnice byly předem seznámeny všechny cvičící složky s žádostí o zaslání
připomínek, které byly zapracovány.
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Během jednání se dostavil člen rady Jan Slámečka.
Jiří Běhounek vznesl dotaz, jak probíhá koordinace s Jihomoravským krajem. Jan Murárik
odpověděl, že Jihomoravský kraj bude do cvičení zapojen stejně jako Kraj Vysočina.
Spolupráce mezi kraji je na základě partnerské rovnocennosti a ústřední koordinace záchranných
a likvidačních prací prováděna z úrovně Ústředního krizového štábu ČR, neboť mimořádná událost
zasahuje území více jak jednoho kraje (legislativní norma). Pokyny do území Jihomoravského
kraje Kraj Vysočina žádné nedává (kromě spuštění sirén v území). Komunikace probíhá pomocí
dvou operačních středisek HZS krajů a může probíhat pomocí tel. spojení, e-mailu, k projednání
společných postupů a opatření. Jaroslav Jakub upozornil na problém při možné evakuaci osob
z jednoho kraje do druhého. Zdeněk Kadlec řekl, že cvičení může být využito k nastavení
systémové spolupráce mezi kraji. Takováto spolupráce v současné době není nastavena.
Dle zákona hejtman velí pouze ve svém kraji. Jan Ňachaj informoval, že ze strany armády bude při
cvičení ZÓNA 2013 vše zajištěno dle plánu provedení.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 26/04/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
dokument „Organizační směrnice k zabezpečení cvičení „ZÓNA 2013“ v Kraji Vysočina“
dle materiálu BRK-04-2012-02P a BRK-04-2012-02P př. 1
doporučuje
hejtmanovi kraje na základě § 17, odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých
zákonů, schválit směrnici
ukládá
členům bezpečnostní rady kraje v souladu se směrnicí se podílet na přípravě a provedení cvičení
v rámci své působnosti
odpovědnost: členové bezpečnostní rady kraje
termín: do 28. března 2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
3. Stav zpracování operačních plánů pro zvláštní povodně
Miroslav Šimon okomentoval podkladový materiál. Zvláštní povodeň je termín charakterizující stav
vzniklý poruchou či protržením hráze vodního díla. Specifikem zvláštních povodní je nedostatek
času, proto je nutnost detailně dopracovat plány v oblasti ochrany obyvatelstva. Z tohoto důvodu
HZS Kraje Vysočina u vytipovaných vodních děl v Kraji Vysočina zpracovává Operační plány
pro zvláštní povodně. Nejdůležitější částí operačního plánu je podrobná analýza potencionálně
zaplaveného území. Na základě mapové dokumentace je prováděna rekognoskace ohroženého
území s cílem přesně stanovit počet ohrožených domů, chat, výrobních, skladových a obchodních
prostor – objektů a dalších zařízení. Z důvodu evakuace a vyvedení lidí je zjištěn nejpřesnější
počet obyvatel zasažených domů a osob přítomných v objektech. Výsledkem je přehledná tabulka
pro jednotlivá katastrální území obcí s uvedením ohrožených objektů, počty lidí, způsob varování
a směr vyvedení osob současně s časovým průběhem průlomové vlny. Plány ochrany území
pod vodním dílem před zvláštní povodní jsou zpracovávány podle vodního zákona, krizového
zákona, zákona o integrovaném záchranném systému, příslušného nařízení vlády a Metodického
pokynu č. 14 MŽP. Ve smyslu těchto zákonů je nezbytné přesněji specifikovat možná rizika
vodních děl vzdouvajících nebo akumulujících vodu a předem se připravit na řešení mimořádných
událostí nebo krizových stavů, které může vznik zvláštních povodní vyvolat. Operační plány
pro zvláštní povodně jsou zpracovány na základě předložených plánů ochrany území pod vodním
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dílem před zvláštní povodní. V Kraji Vysočina bylo celkem vytipováno 50 Vodních děl I. – III.
kategorie s možností ohrožení zvláštními povodněmi. K 1. 9. 2012 je v Kraji Vysočina zpracováno
15 operačních plánů pro zvláštní povodně a 3 operační plány pro zvláštní povodně budou
vypracovány ještě do konce roku 2012. Jiří Běhounek vyslovil názor, že by bylo vhodné zpracování
operačních plánů pro zvláštní povodně prodloužit až do konce roku 2014. Miroslav Šimon doplnil,
že z důvodu nedostatku zaměstnanců by bylo vhodné termín prodloužit. Jan Murárik vyslovil
názor, že tvorbu Operačních plánů pro zvláštní povodně považuje za velmi důležitý úkol z hlediska
bezpečnosti vzhledem ke stavu hrází některých vodních děl.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 27/04/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení zpracování Operačních plánů V Kraji Vysočina dle materiálu BRK-04-2012-03P
doporučuje
schválit předloženou zprávu
ukládá
a) pokračovat ve zpracovávání Operačních plánů ZP a stav projednávat v BR Kraje Vysočina,
b) připravit plán zpracování Operačních plánů pro r. 2013 a pro r. 2014,
odpovědnost: M. Šimon, Z. Kadlec
termín: do konce roku 2012, průběžně ve stanovených termínech
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
4. Vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina“ za rok
2011, Koncepce bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina na období 2012 –
2014
Hana Strnadová okomentovala podkladový materiál. Kraj Vysočina v roce 2006 usnesením rady
kraje ze dne 18. 04. 2006 schválil strategický dokument „Koncepce bezpečnosti silničního provozu
v kraji Vysočina“. Aktualizaci „Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina na období
2009 - 2011“, schválila rada kraje dne 30. 06. 2009. Vláda České republiky usnesením
č. 599 ze dne 10. srpna 2011 schválila novou „Národní strategii bezpečnosti silničního provozu
na období let 2011 - 2020“. Odbor dopravy a silničního hospodářství vymezil základní okruhy
problémů, vytyčil možná opatření a stanovil krátkodobé i dlouhodobé cíle, vedoucí ke zlepšení
bezpečnosti provozu vozidel na pozemních komunikacích Kraje Vysočina. Z rozpočtu
Kraje Vysočina bylo v roce 2011 vyčleněno celkem 3 678 653, 96 Kč na podporu bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu v Kraji Vysočina. Z těchto prostředků bylo:
- 1 000 000 Kč určeno formou nákupu mobilního dětského dopravního hřiště a jeho následné
darování městu Havlíčkův Brod.
- 150 000 Kč bylo vyčleněno k zajištění krajského finále Dopravní soutěže mladých cyklistů,
které se konalo dne 9. 6. 2011 ve Žďáře nad Sázavou. Dále v rámci těchto prostředků bylo
uskutečněno v září 2011 v Podmitrově metodické setkání pracovníků BESIP za účasti
Ministerstva dopravy ČR a Centra dopravního výzkumu Brno, jež si kladlo za cíl koordinaci
všech složek spolupracujících v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
- 654 748 Kč formou grantového programu z Fondu Vysočiny „Bezpečná silnice 2011“.
Tento program byl určen na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na
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silnicích I., II. a III. tříd v Kraji Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků bylo
zajistit spolufinancování při realizaci nových nebo úpravě stávajících přechodů na těchto
komunikacích
- 1 873 905, 96 Kč na instalaci dynamických zpomalovacích semaforů jako formu opatření
vedoucí ke snížení počtu nehod způsobených vlivem nepřiměřené rychlosti, aplikace prvků
dopravního zklidňování v obcích a zvýšení počtu měření rychlosti jízdy. Instalovány byly po
dohodě ve městech Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.
Zdeněk Kadlec pohovořil o nastavené toleranci u dynamických zpomalovacích semaforů.
Nastavená tolerance měření rychlosti je v zákonné normě.
Jiří Běhounek zdůraznil téma přechodů pro chodce. Dal ke zvážení podat podnět k přezkoumání
technických norem, příp. dalších právních předpisů, které určují, jaké mají mít přechody pro
chodce technické parametry, hlavně v souvislosti k již existujícím přechodům pro chodce.
Doporučil, aby na tomto spolupracovali KŘP ČR, ODSH KrÚ a navrhl i možnou spolupráci
s Legislativním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rovněž navrhl, aby na jednání BRK v roce
2013 byla zařazena informace o možnosti využití systému vysokorychlostního kontrolního vážení
kamionů na silnicích v Kraji Vysočina.
Miroslav Šimon nabídl možnost vážení kamionů a jejich případného odstavování na odstavné
ploše vedle nákupního střediska TESCO v Jihlavě (bývalá brněnská kasárna), která je ve
vlastnictví HZS. Bylo dohodnuto, že využití těchto ploch bude předmětem dalších jednání mezi
HZS KV a KŘP KV.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 28/04/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
 vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina za rok 2011“ dle
materiálu BRK-04-2012-04, př. 1
 „Koncepci bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina“ na období let 2011 - 2020 dle
materiálu BRK-04-2012-04P, př. 2
ukládá
předložit vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina za rok 2012“
odpovědnost: Z. Kadlec, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
5. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2012
Pavel Peňáz okomentoval podkladový materiál. 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.
Fenoménem současné doby jsou návykové látky. V pátráních po osobách a věcech jsou stabilně
dosahovány dobré výsledky, na nichž se podílejí všechny útvary a organizační články krajského
ředitelství. V současné době se řeší 5 trestných činů. Jeden trestný čin zůstává stále neobjasněn.
Pokles je zaznamenán u trestných činů loupeže. U mravnostní kriminality (internetová kriminality,
trestné činy znásilnění atd.) byl zaznamenán nárůst. Zajišťování výnosů z trestné činnosti je jedna
z oblastí, na které se policie zaměřila – za první pololetí roku 2012 bylo zajištěno celkem
cca 30 mil. Kč, na konci října roku 2012 to bylo cca 71 mil. Kč. Ze struktury přestupků vyplývá,
že nejvíce přestupků je v oblasti doprava, majetek, občanské soužití. U dopravních nehod
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pod vlivem alkoholu došlo k poklesu. V roce 2013 bude realizována výslechová místnost
v Pelhřimově. Početní stav policistů KŘP KV je v současné době nedostačující. S klesajícími počty
policistů je patrná klesající tendence v počtech blokově vyřešených přestupků a v délce objasnění
trestných činů, na objasněnosti není dopad prozatím patrný. Jan Slámečka vznesl dotaz na důvod
navýšení zajišťování majetku z trestné činnosti. Pavel Peňáz odpověděl, že důvodů je více.
Byl celorepublikový požadavek na vytvoření speciální skupiny.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 29/04/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o bezpečnostní situaci na území Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2012 dle materiálu
BRK-04-2012-05P a BRK-04-2012-05P př 1.
ukládá
zajistit předkládání obdobné zprávy Policie ČR o bezpečnostní situaci na území Kraje Vysočina
odpovědnost: M. Trojánek
termín: dle plánu zasedání BRK
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
6. Projednání návrhu plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami
Vladislava Filová okomentovala podkladový materiál. Dostupnost zdravotnické záchranné služby
(dále jen „ZZS“) je definována v §5 Zákona č. 374/2011 o Zdravotnické záchranné službě,
který nabyl účinnosti 1. 4. 2012. Kraj je povinen vydat plán pokrytí do 12 měsíců ode dne nabytí
účinnosti zákona, tj. do 31. 3. 2013. V roce 2006 bylo zjištěno analýzou dat, že na území
Kraje Vysočina bylo nedojezdných do 15 minut 70 534 obyvatel, tedy 88 obcí Kraje Vysočina.
V kraji bylo do konce roku 2009 celkem 16 výjezdových základen (Jihlava, Telč, Pelhřimov, Pacov,
Počátky, Humpolec, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Chotěboř, Třebíč, Moravské Budějovice,
Náměšť nad Oslavou, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí
a Bystřice nad Pernštejnem). Při rozhodování o strategii nové výstavby výjezdových základen
se vycházelo z výčtu výjezdových základen, které byly definovány do plánu plošného pokrytí
tj. Velká Bíteš, Přibyslav, Jemnice, Polná, Habry, Kamenice nad Lipou, Stonařov, Hrotovice,
Košetice, Sněžné, Kamenice u Jihlavy a Strážek. V roce 2010 zahájily provoz 3 výjezdové
základny (Velká Bíteš, Jemnice, Přibyslav). Otevřením těchto základen se snížil počet
nedojezdných obyvatel na 47 949. Otevřením VZ v Kamenici nad Lipou v roce 2011 se snížil počet
nedojezdných obyvatel o 4 507. Ze současné analýzy nedojezdnosti do dvaceti minut vyplývá,
že v celém kraji je nedojezdných 8 382 obyvatel, což z celkového počtu obyvatel v Kraji Vysočina
činí 1,6%. Počet obyvatel v kraji je 514 569. V případě výstavby výjezdové základny v obci Habry,
se sníží počet nedojezdných obyvatel nejvýznamněji, a to o 3 168 obyvatel. V případě výstavby
výjezdové základny pouze v obci Stonařov, by se snížil počet nedojezdných obyvatel
o 852 (obce Hrutov okr. Jihlava – 86 obyvatel, Opatov okr. Třebíč - 766 obyvatel).
Druhou nejvýznamnější nedojezdnou oblastí v kraji je jihovýchodní oblast třebíčska. Výstavbou
pouze výjezdové základny v obci Hrotovice by se snížil počet nedojezdných obyvatel o 2 236.
Původně plánovaná výstavba VZ v Košeticích měla zajistit nejhůře dojezdnou část pelhřimovska.
Nejbližší VZ sousedního kraje je ve Vlašimi (Středočeský kraj). Dojezdová vzdálenost z Vlašimi
je srovnatelná s dojezdovou vzdáleností z Pacova. Výstavba VZ v Košeticích se jeví
jako neefektivní vzhledem k velmi nízkému počtu výjezdů do uvedené oblasti a zvýšeným
nákladům ZZS KV. Původně plánovaná výstavba VZ ve Sněžném měla zajistit dostupnost PNP
v severní části ždárského okresu, která je především v zimním období nejhůře sjízdnou oblastí
kraje. Zohlednění VZ sousedního kraje: nejbližší VZ v sousedním kraji je VZ v obci Hlinsko
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případně Polička (Pardubický kraj). Pro zajištění PNP do zmíněných obcí je doporučeno
mezikrajské smluvní zajištění. Ze závěrů jednotlivých lokalit nedojezdných do dvaceti minut
je doporučeno v tomto období realizovat výstavbu VZ v Habrech a uzavřít smlouvu mezi Krajem
Vysočina a Pardubickým krajem na poskytování zdravotnické záchranné služby na území obcí
Chlumětín a Svratka z výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.
V průběhu následujících dvou let provádět průběžnou analýzu výjezdů a na jejich základě
vypracovat návrh pro aktualizaci plánu.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 30/04/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
projednala a bere na vědomí
návrh plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami ZZS KV, dle materiálu BRK-04-2012-06P
a BRK-04-2012-06P př. 1
odpovědnost: V. Filová, odbor zdravotnictví KrÚ
Termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
7. Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2012
Miroslav Šimon okomentoval podkladový materiál. Mimořádných událostí celkem v prvním pololetí
2012 bylo 3616 (včetně 19 prověřovacích cvičení), z toho celkem 424 požárů (včetně 20 požárů
bez účasti jednotek PO, tj. např. dodatečně nahlášeny atd.). V prvním pololetí 2012 bylo na území
kraje nasazeno celkem 4655 jednotek požární ochrany, z toho bylo 3064 jednotek HZS
Kraje Vysočina, 1243 jednotek SDH obcí, 258 jednotek HZS podniků a 90 jednotek SDH podniků.
V celkovém počtu nasazení jednotek požární ochrany při mimořádných událostech oproti
roku 2011 za stejné období se jedná o nárůst cca 6 %. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla
20 822 mil. Kč a uchráněné hodnoty byly ve výši 661 649 mil. Kč. Při požárech bylo zraněno
26 osob a 3 osoby usmrceny. Celkem při řešení mimořádných událostí, u kterých zasahovaly
jednotky PO, bylo zraněno 741 osob a 58 osob usmrceno. Při požárech bylo celkem evakuováno
37 osob a zachráněno 13 osob (celkem při všech mimořádných událostech bylo evakuováno
306 osob a zachráněno 557 osob). Při zdolávání mimořádných událostí byli zraněni 4 příslušníci
HZS Kraje Vysočina a 4 členové jednotek SDH obcí.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 31/04/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
statistiku výjezdové činnosti jednotek PO za první pololetí 2012 dle materiálu BRK-04-2012-07P
odpovědnost: členové BRK
termín: 21. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
8. Rozprava
Jiří Běhounek informoval o dopise od obce Velký Beranov týkající se dopravní problematiky
s nákladní dopravou v obci při rekonstrukci dálnice D1. Na tento dopis bylo hejtmanem kraje
odpovězeno dne 10. 9. 2012. Členové bezpečnostní rady byli seznámeni s dopravní problematikou
obce Velký Beranov a vzali tuto informaci na vědomí. V další diskusi k problematice nebyla
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nalezena v současné době žádná jiná řešení, která by dopravní situaci v obci Velký Beranov
zásadně zlepšila.
Jan Murárik informoval, že bezpečnostní komise se na svém zářijovém zasedání zabývala
bezpečnostní problematikou spojenou s Mistrovstvím světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě.
Jako preventivní příprava na řešení nějaké mimořádné situace se 25. září v areálu konání MS
v biatlonu uskutečnilo cvičení IZS, kde se nacvičovala pomoc při mimořádné události s velkým
počtem zraněných a jejich ošetření ve zdravotnických zařízeních. Cvičící složky IZS se především
seznámily s prostředím a terénem závodiště.
Jiří Běhounek informoval, že tuto akci zajišťuje organizační výbor. Na prosincové zasedání
bezpečnostní rady bude pozván předseda organizačního výboru Jiří Hamza.
Vladislava Filová doplnila, že organizátoři biatlonu požádali o zdravotní zajištění. Na místě bude
vyčleněna jedna posádka RZP. Jan Slámečka řekl, že na zasedání bezpečností komise se řešily
témata pojízdné záchytné stanice. Jiří Běhounek odpověděl, že lidé pod vlivem alkoholu budou
odváženi do nemocnice v Novém Městě na Moravě. Pavel Peňáz řekl, že v krajních případech
budou připraveni pomoc s odvozem i policisté.
Dále Jan Murárik informoval, že v měsíci říjnu 2012 proběhlo cvičení HZS KV a hasičů
Dolní Rakousko ve výcvikovém středisku v Tullnu (A). Hasiči z Vysočiny a rakouští hasiči společně
pracovali na likvidaci následků simulovaných mimořádných událostí. Cvičení bylo vyvrcholením
projektu jazykové přípravy příslušníků HZS Kraje Vysočina a to jak zásahových hasičů, tak i obsluh
tísňové linky 112.
Jiří Běhounek informoval, že další zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 5/2012
se uskuteční dne 19. 12. 2012 od 11:00 hod. v restauraci Buena Vista, Třída Legionářů 24,
Jihlava.
Závěr
Jiří Běhounek poděkoval členům bezpečnostní 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 Oulehlová 22. listopadu 2012.
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