Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 1/2015
konaného dne 25. 2. 2015
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman Kraje Vysočina,

předseda BRK)

7. Ing. Jaroslav Vlček

(projektový manažer Jaderné

elektrárny Dukovany)

2. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana Kraje

Vysočina)

8. plk. Ing. Petr Beneš

(ředitel Hasičského záchranného

sboru Kraje Vysočina)

3. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.

(ředitel

9. plk. Ing. Jan Ňachaj

Krajského úřadu Kraje Vysočina)

velitelství Jihlava)

4. Jan Slámečka

10. Bc. David Talpa

(předseda Bezpečnostní komise Rady

Kraje Vysočina)

(ředitel Krajského vojenského

(vedoucí oddělení zdravotní správy

odboru zdravotnictví)

5. plk. Mgr. Karel Sehnal

(náměstek ředitel Krajského
ředitelství policie Kraje Vysočina pro vnější službu)

6. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

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

Zdravotnické

záchranné služby Kraje Vysočina)

Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

hejtmana)

2. Ing. Eva Horná
zemědělství)

(vedoucí odboru životního prostředí a

3. Ing. Petr Pavlinec (vedoucí odboru informatiky)
4. RNDr. Kamil Ubr

(vedoucí odboru školství, mládeže a

sportu)

Program:
Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje);
1. Projednání řešení evakuace Nemocnice Havlíčkův Brod v listopadu 2014 po zlomyslné
telefonní výstraze umístění nástražného výbušného systému v areálu nemocnice; (Jan
Slámečka; předseda bezpečnostní komise rady kraje),
2. Problematika funkčnosti komunikačního kanálu IZS Pegas Matra v Kraji Vysočina; (Mgr.
Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. ředitel KrÚ, Ing. Petr Pavlinec, vedoucí OI KrÚ),
3. Seznámení BRK s realizací zákona 181/2014 o kybernetické bezpečnosti; (Mgr. Ing.
Zdeněk Kadlec, dr. h. c. ředitel KrÚ, Ing. Petr Pavlinec, vedoucí OI KrÚ),
4. Opatření ve školských zařízeních kraje k zabezpečení režimu vstupu a zamezení vstupu
cizích a nepovolaných osob; (Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c, ředitel krajského úřadu,
RNDr. Kamil Ubr, vedoucí OŠMS KrÚ),
5. Seznámení BRK s realizací zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v kraji;
(Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c, ředitel krajského úřadu, Ing. Eva Horná, vedoucí OŽPZ
KrÚ),
6. Zhodnocení činnost bezpečnostní rady kraje za rok 2014; (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK),
7. Zhodnocení činnosti bezpečnostní komise rady kraje za období 2014, plán práce na rok
2015; (Jan Slámečka, předseda bezpečnostní komise rady kraje),
8. Stav připravenosti ZZS k činnosti v integrovaném záchranném systému, statistika
výjezdové činnosti ZZS za rok 2014; (Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS Kraje Vysočina),
9. Projednání Plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami ve smyslu § 5, odst. 6
zákona 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě; (Ing. Vladislava Filová, ředitelka
ZZS Kraje Vysočina),
10. Realizace Nařízení vlády 148/2012 Sb. o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost
poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových
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situací ze státního rozpočtu v roce 2014, výhled na rok 2015; (Ing. Vladislava Filová,
ředitelka ZZS Kraje Vysočina),
11. Stav připravenosti PČR k činnosti v integrovaném záchranném systému a bezpečnostní
situace na území kraje za rok 2014; (plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel Krajského ředitelství
PČR Kraje Vysočina),
12. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2014 a návrh plánu provedení cvičení IZS v roce 2015;
(plk. Ing. Petr Beneš, ředitel HZS kraje),
13. Podmínky vyhlašování „Stavu nebezpečí“ hejtmanem kraje; (Ing. Jan Murárik, tajemník
BRK),
14. Rozprava
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné členy BRK a hosty (bez práva hlasování) a zahájil jednání.
Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná. Omluveni z dnešního zasedání jsou Ing. Soňa Měrtlová,
vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu (zastupuje Bc. David Talpa), Ing. Miloš
Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany (zastupuje Ing. Jaroslav Vlček) a plk. Mgr.
Radek Malíř, ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina (zastupuje plk. Mgr. Karel Sehnal).
Přednesl návrh programu jednání, který byl členy BRK schválen 8 hlasy. Podkladové materiály
k jednotlivým bodům programu jsou uveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina
http://www.kr-vysocina.cz/podklady-pro-jednani-c-1-2015/d-4064110/p1=26472 a členové BRK je
v předstihu obdrželi.
1.

Projednání řešení evakuace Nemocnice Havlíčkův Brod v listopadu 2014
po zlomyslné telefonní výstraze umístění nástražného výbušného systému v areálu
nemocnice
Jiří Běhounek uvedl událost opakujících se telefonátů s výhrůžkou umístění výbušniny v nemocnici
v Havlíčkově Brodě z 20. a 21. listopadu 2014. Nemocnice v kraji nemají řešení podobné situace
zakotveno v traumatologických plánech.
Jan Slámečka informoval, že v prosinci byli členové pracovní skupiny (ustavené na základě
jednání BRK 4/2014) písemně osloveni s dotazy týkající se problematiky a poznatků z evakuace
Nemocnice Havlíčkův Brod. Tyto poznatky byly projednány na jednání pracovní skupiny dne
22. ledna 2015.
Nejsložitější otázkou k řešení byl vyhodnocen počáteční rozhodovací proces směřující k reakci
na výhružku. Další zasedání pracovní skupiny je naplánováno na 27. února 2015. Závěry z jednání
pracovní skupiny Jan Slámečka sdělí na příštím zasedání BRK.
2. Problematika funkčnosti komunikačního kanálu IZS Pegas Matra v Kraji Vysočina
Jiří Běhounek informoval, že situace byla řešena s Ministerstvem vnitra (provozovatelem).
Petr Pavlinec uvedl, že se jedná o radiový systém – primární komunikační kanál složek IZS
na Vysočině. Tato technologie je již využívána přes 15 let. Přerušením optického kabelu
na Vysočině došlo k rozsáhlému opakovanému výpadku komunikačního kanálu. Ministerstvo nemá
dlouhodobé řešení, jak těmto výpadkům předcházet. Řešením by mohla být krajská optická linka
mezi Jihlavou a Harusovým kopcem.
Jiří Běhounek požádal zástupce složek IZS, aby se situací společně zabývali a přednesl návrh
usnesení.
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Členové BRK Hlasovali o navrženém upraveném usnesení:
Usnesení 02/01/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
projednala
problematiku funkčnosti komunikačního kanálu IZS Pegas Matra v Kraji Vysočina,
1. byla informována o opakovaných výpadcích komunikačního kanálu
2. byla informována o připravovaném dopise hejtmana kraje na Ministerstvo vnitra
k poskytnutí součinnosti a k nápravě stávajícího stavu;
souhlasí
s návrhem opatření vedoucího odboru ICT krajského úřadu k řešení stále neuspokojivého stavu
sítě Pegas v Kraji Vysočina ohrožující činnost složek IZS dle materiálu BRK-01-2015-02N a
žádá
Ministerstvo vnitra o:
1. součinnost při dokončení záložního spoje
2. seznámit BRK s plány na modernizaci sítě Pegas jako primárního komunikačního kanálu
složek IZS
odpovědnost: Z. Kadlec, Krajský úřad, odbor informatiky
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel
3. Seznámení BRK s realizací zákona 181/2014 o kybernetické bezpečnosti
Jiří Běhounek informoval o zasedání komise informatiky AKČR, představitelů Ministerstva vnitra
a Národního bezpečnostního úřadu. Petr Pavlinec informoval, že nyní dle zdokumentování
stávajícího stavu bude řešeno, do jaké míry se nový zákon bude týkat složek IZS, nemocnic
a krajských úřadu.
Poděkoval ZZS Kraje Vysočina za zaslání dokumentace ICT systému na NBÚ. Jiří Běhounek
doplnil, že složky IZS budou o řízení v této věci informovány.
Jan Murárik se dotázal na úřad, který se problematikou zabývá. Petr Pavlinec reagoval, že v rámci
NBÚ odbor zabývající se kybernetickou bezpečností – Národní centrum kybernetické bezpečnosti.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 03/01/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci o realizací zákona 181/2014 o kybernetické bezpečnosti dle materiálu BRK-01-2015-03N
ukládá
všem složkám IZS, nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina a krajskému úřadu seznámit se
detailně s dopady ZKB a aplikovat navrhované postupy a opatření na klíčové informační systémy.
odpovědnost: P. Beneš, R. Malíř, V. Filová, S. Měrtlová, Z. Kadlec
termín: 31. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
4.

Opatření ve školských zařízeních kraje k zabezpečení režimu vstupu a zamezení
vstupu cizích a nepovolaných osob
Jiří Běhounek uvedl problematiku, dle veřejného podkladového materiálu. OŠMS rozeslalo pokyny
školám a školským zařízením k vyhodnocení zabezpečení vstupu nepovolaným osobám (příloha
1). Kamil Ubr podal informace, že na základě provedených inspekcí ČŠI, byl posílen kamerový
systém ve třech školách. MŠMT na základě inspekcí ČŠI do škol zpracovalo metodický návod, jak
postupovat při zabezpečování vstupu do škol a školských zařízení. Metodický pokyn byl zveřejněn,
společně s dotačním titulem, který má školy podpořit při zajištění zabezpečení. Nyní je
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s majetkovým odborem řešena praktická využitelnost tohoto neinvestičního programu. Není
zveřejněna alokace. O dalším vývoji bude OŠMS členy BRK informovat. Vstupy do škol
a školských zařízení v kraji jsou v rámci možností zabezpečeny.
Zdeněk Kadlec vyzval přítomné k problematice přistupovat uvážlivě, aby nebyla vyvolána další
rizika. Uvedl příklad školy, kde se žáci napřed shromáždili před školou a potom následně byli
hromadně puštěni do školy.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 04/01/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
 informaci o mimořádné události na Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Žďár
nad Sázavou, s.r.o. a
 opatření ve školských zařízeních kraje k zabezpečení režimu vstupu a zamezení vstupu
cizích a nepovolaných osob dle materiálu BRK-01-2015-04P a BRK-01-2015-04P př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 25. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
5.

Seznámení BRK s realizací zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
v kraji
Eva Horná podala informace, dle veřejného podkladového materiálu, že v kraji je devět
provozovatelů zařazených do režimu zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v kraji.
Jiří Běhounek se dotázal na možnost a účelnost návštěvy BRK do uvedených zařízení. Eva Horná
doplnila, že OŽP provádí pravidelné prohlídky těchto zařízení a zjistí možnosti a potřeby návštěvy
BRK těchto prostor. Jan Ňachaj také doplnil, že KVV, také provádí pravidelné kontroly
provozovatelů dle režimu zákona 59/2016 Sb.
Jan Ňachaj, Jan Slámečka a Jan Murárik se zúčastní kontroly objektu v Kladerubech nad Oslavou,
která proběhne 31. 3. v rámci porady KVV s veliteli vojenských zařízení v kraji. Dále navrhl
kontrolu bývalého zásobovacího objektu Chotěboř-Bílek, pro podezření ukládání výbušnin. Karel
Sehnal reagoval, že tato kontrola již PČR proběhla a není zde podezření na ukládání výbušnin.
Eva Horná doplnila, že OŽP také bylo na šetření v tomto objektu a podezření také vyloučila.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 05/01/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
seznámení s realizací zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v kraji dle materiálu BRK01-2015-05P a BRK-01-2015-05P př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 25. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
6. Zhodnocení činnost bezpečnostní rady kraje za rok 2014
Jan Murárik informoval, dle veřejného podkladového materiálu, že v roce 2014 proběhla
4 zasedání BRK z toho jedno výjezdní do vojenského objektu skladu munice Dobronín. Bylo
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projednáváno celkem 30 bodů programu a přijatá usnesení byla všechna splněna a některá
pokračují. Pokračuje plnění usnesení:

Usnesení 24/03/2014/BRK Prověření elektronického svolávacího systému pro plnou
aktivaci „Traumatologického plánu nemocnic Kraje Vysočina“

Usnesení 26/04/2014/BRK Informace o zásahu v Nemocnici Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizace.
Došlo ke změně dvou pozic členů BRK. Ředitele Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina
plk. Mgr. Miloše Trojánka nahradil ve funkci plk. Mgr. Radek Malíř od 17. 3. 2014 a ředitele
Jaderné elektrárna Dukovany Ing. Jaroslava Jakuba nahradil ve funkci Ing. Miloš Štěpanovský
od 1. 1. 2015
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina svojí činností ve správním území kraje zabezpečila potřebnou
úroveň prevence a předcházení mimořádným událostem.
Jiří Běhounek poděkoval za činnost BRK v roce 2014.
Jaroslav Vlček, na základě dotazu Jiřího Běhounka, vysvětlil situaci o výměně dvou špatně
těsnících potrubí přívodu technické vody z čerpací stanice k reaktorovým blokům 3 a 4. Během
této výměny bylo nutno odstavit dva bloky v délce trvání 14 dní. V návaznosti na událost je
připravována výměna potrubí k blokům 1 a 2. Tato výměna je plánovaná realizovat za provozu
reaktorů se zajištěním náhradního chladicího systému.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 06/01/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
zhodnocení činnosti BRK za rok 2014 dle materiálu BRK 01-2015-06P a BRK 01-2015-06P, př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 25. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
7. Zhodnocení činnosti bezpečnostní komise rady kraje za období 2014, plán práce na
rok 2015
Jan Slámečka informoval, dle veřejného podkladového materiálu, že v roce 2014 proběhlo
6 zasedání, 4 z nich výjezdní do prostředí, která souvisela s projednávanou tématikou. Na rok
2015 je plánováno také 6 zasedání z toho 3 výjezdní.
Jiří Běhounek poděkoval za činnost bezpečnostní komise a vyzval přítomné členy BRK ke sdělení
potřeb k návštěvě uvedených organizací.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 07/01/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
zhodnocení činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina za rok 2014 a Plán činnosti
bezpečnostní komise Rady na rok 2015 dle materiálu BRK 01-2015-07P, BRK 01-2015-07P, př. 1
a BRK 01-2015-07P př. 2
odpovědnost: členové BRK, J. Slámečka
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
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8. Stav připravenosti ZZS k činnosti v integrovaném záchranném systému, statistika
výjezdové činnosti ZZS za rok 2014
Jiří Běhounek poukázal na nutnou a vynucenou změnu struktury výjezdových skupin. Vyzdvihl
spolupráci s okolními kraji a dojezdovost celého území Kraje Vysočina do 20 min.
Vladislava Filová okomentovala statistické údaje za rok 2014 dle veřejné podkladového materiálu.
Ke změně struktury výjezdových skupin došlo v důsledku nedostatku lékařského personálu
(problematika celé ČR).
Jiří Běhounek poděkoval za činnost ZZS Kraje Vysočina.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 08/01/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
Informace ke stavu připravenosti ZZS KV k činnosti IZS a statistiku výjezdové činnosti ZZS KV
za rok 2014, dle materiálu BRK-01-2015-08P a BRK-01-2015-08P, př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 25. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
9. Projednání Plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami ve smyslu § 5, odst. 6
zákona 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
Vladislava Filová informovala, dle veřejného podkladového materiálu, o dojezdovosti výjezdových
skupin ZZS v Kraji Vysočina. Obce v Kraji Vysočina jsou za ideálních podmínek dojezdné do 20
min. V horizontu dvou let není uvažováno o rozšiřování sítě výjezdových základen.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 09/01/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
projednala a bere na vědomí
aktualizaci plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami ZZS KV, dle materiálu BRK-012015-09P a BRK-01-2015-09, př. 1
odpovědnost: V. Filová
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
10. Realizace Nařízení vlády 148/2012 Sb. o stanovení výše úhrady nákladů
na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení
mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu v roce 2014, výhled
na rok 2015
Vladislava Filová informovala, dle veřejného podkladového materiálu, že ZZS obdržela v programu
Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných
událostí a krizových situací dotaci ze státního rozpočtu ve výši 5 102 090,- Kč, což činí 10 Kč
na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na území příslušného kraje. Finanční dotace byla
vyčerpána. Nejvyšší podíl finančních prostředků byl použit na vzdělávání zaměstnanců ZZS.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 010/01/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
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realizaci Nařízení vlády 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost
poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací
ze státního rozpočtu v roce 2014, výhled na rok 2015, dle materiálu BRK-01-2015-10P a BRK-012015-10P, př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 25. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
11. Stav připravenosti PČR k činnosti v integrovaném záchranném systému
a bezpečnostní situace na území kraje za rok 2014
Karel Sehnal, dle veřejného podkladového materiálu, seznámil přítomné se statistickými údaji
nápadu trestné činnosti, objasněnosti trestné činnosti a dopravní nehodovosti ve srovnání s rokem
2013, preventivních programech a stavu zaměstnanců PČR v kraji.
Doplnil také informace o počtu legálně držených zbraní v kraji.
Jiří Běhounek informoval, že od 1. 1. 2016 bude v Jihlavě opět obnovena činnost policejní školy
jako organizační složka policie.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 11/01/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
stav připravenosti PČR k činnosti v integrovaném záchranném systému a bezpečnostní situace
na území kraje za rok 2014 dle materiálu BRK-01-2015-11P a BRK-01-2015-11P př. 1.
Odpovědnost: členové BRK
Termín: 25. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
12. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2014 a návrh plánu provedení cvičení IZS v roce 2015
Petr Beneš informoval, dle veřejného podkladového materiálu, že na rok 2014 bylo plánováno
5 společných cvičení složek IZS, z plánovaných proběhla 4. Cvičení aktivní střelec bylo přesunuto
na rok 2015, z důvodu návaznosti na nešťastnou událost útoku na střední škole ve Žďáře
nad Sázavou. Na rok 2015 je také plánováno 5 cvičení, termíny budou upřesněny (1 cvičení již
proběhlo). Jan Slámečka podal informace o uskutečněném cvičení „Požár v Diagnostickém ústavu
sociální péče Černovice“ ze dne 24. únor 2015.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 12/01/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení cvičení IZS za rok 2014 a souhlasí s plánem cvičení IZS Kraje Vysočina pro rok 2015
dle materiálu BRK-01-2015-12P, BRK-01-2015-12P, př. 1 a BRK-01-2012-10P, př. 2.
odpovědnost: HZS Kraje Vysočina ve spolupráci se složkami IZS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel
13. Podmínky vyhlašování „Stavu nebezpečí“ hejtmanem kraje
Jan Murárik, podal informace, dle podkladových materiálů. Tento bod byl zařazen s ohledem
na událost výbuchů munice v areálu ve Vrběticích. V přílohách jsou popsány případy, kdy byl
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vyhlášen v různých krajích „Stav nebezpečí“ a důvody vyhlášení, pravidla a splnění podmínek pro
vyhlášení „Stavu nebezpeční“ a stanovení krizových opatření hejtmanem kraje. Dále Jan Murárik
upozornil na související legislativu po vyhlášení „Stavu nebezpečí“.
Jiří Běhounek konstatoval efektivitu ustavení pracovních skupin (např. Doprava, Oxid) pro řešení
mimořádných situací, kdy není potřeba svolávat BRK. Poděkoval za součinnost složek IZS
při řešení mimořádné události hromadné havárie na dálnici D1 (8. 2. 2015) v období konání
světového poháru v Biatlonu v Novém Městě na Moravě.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 13/01/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
podmínky vyhlašování „Stavu nebezpečí“ hejtmanem kraje dle materiálu BRK-01-2015-13P
a BRK-01-2015-13P, př. 1, BRK-01-2015-13P, př. 2, BRK-01-2015-13N, př. 3 a BRK-01-2015-13N,
př. 4.
odpovědnost: členové BRK
termín: 25. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
14. Rozprava
Oxid Uhelnatý
Jiří Běhounek informoval o kladné reakci Ministerstva vnitra na kroky podniknuté v Kraji Vysočina
ohledně problematiky otrav oxidem uhelnatým. Informace budou předány i na Ministerstvo práce
a sociálních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Vladislava Filová informovala, že každá výjezdová skupina ZZS je vybavena detektorem na oxid
uhelnatý.
Jan Slámečka doplnil, že je pozitivně vnímáno i školení servisních techniků, které v loňském roce
v kraji proběhlo. A je snaha o legislativní úpravy – ukotvit do zákona odborné prohlídky rizikových
spotřebičů a to taxativně.
Cvičení složek IZS
Dne 3. 6. 2015 je plánováno Jihomoravským krajem společné cvičení IZS Jihomoravského kraje,
Kraje Vysočina a záchranářů Země Dolní Rakousko. Tématem cvičení bude záchrana osob při
mimořádné události s velkým počtem zraněných. Kraj vysočina se bude podílet na organizační
přípravě podkladů pro cvičení (J. Murárik, V. Filová)
Ve dnech 15., 16. 5. se uskuteční v partnerském regionu Dolní Rakousko společné cvičení
záchranářů Rakouského červeného kříže a ZZS kraje ve spolupráci při ošetření zraněných osob.
Figuranty budou žáci zdravotní školy z Vysočiny.
Dále Vladislava Filová požádala hejtmana kraje o záštitu nad metodickým cvičením „Jihlava 2015“.
Jan Murárik informoval o účasti delegace Kraje Vysočina na velitelství stanice rakouských hasičů
ve městě Waidhofen an der Thaya. Jednalo se o zástupce kraje, HZS a SDH. Projednány byly
otázky organizace hasičů na obou stranách, jejich vybavení, financování a způsob nasazení při
katastrofách a mimořádných událostech. Návštěva byla vykonána na pozvání okresního hejtmana
okresu Waidhofen an der Thaya recipročně návštěvě delegace z Rakouska na podzim 2014 v Kraji
Vysočina.
Jiří Běhounek informoval, že další zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 2/2015
se uskuteční 14. května 2015 a bude výjezdní.
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Závěr
Jiří Běhounek poděkoval členům bezpečnostní rady za aktivní účast na jednání 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: Zuzana Škrdlová 26. února 2015
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