Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 2/2015
konaného dne 14. 5. 2015
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman Kraje Vysočina,

předseda BRK)

(ředitel 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

Krajského úřadu Kraje Vysočina)

4. Jan Slámečka

7. Ing. Miloš Štěpanovský

(ředitel Krajského vojenského

velitelství Jihlava)

(předseda Bezpečnostní komise Rady

Kraje Vysočina)

5. plk. Mgr. Karel Sehnal

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

6. Ing. Vladislava Filová

9. plk. Ing. Jan Ňachaj

(ředitelka

10. Ing. Soňa Měrtlová (vedoucí odboru zdravotnictví)
11. Ing. Jan Murárik (tajemník bezpečnostní rady kraje)

Zdravotnické

záchranné služby Kraje Vysočina)

Hosté:
1. plk. gšt. Miroslav Svoboda (velitel 22. ZvrL Náměšť nad Oslavou)
Program:
Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje);
1. Návrh opatření a zpracování dokumentace pro případ realizace vynucené, časově
naléhavé evakuace objektu (Jan Slámečka; předseda bezpečnostní komise rady kraje);
2. Seznámení BRK s rozhodujícími úkoly 22. zvrL Náměšť nad Oslavou v roce 2015 (plk. Ing.
Jan Ňachaj, ředitel KVV Jihlava, plk. gšt. Miroslav Svoboda, velitel základny);
3. Seznámení BRK s projektem MO ČR k přípravě občanů k obraně státu (POKOS) (plk. Ing.
Jan Ňachaj, ředitel KVV Jihlava);
4. Vyhodnocení provedení nácviku odvodního řízení v sídle KrÚ KV dne 15. 4. 2015
a příprava nácviku odvodního řízení v měsíci říjnu 2015 u ORP Moravské Budějovice (plk.
Ing. Jan Ňachaj, ředitel KVV Jihlava);
5. Informace o provozu a bezpečnosti JE Dukovany v roce 2014, zhodnocení cvičení Blackout
13. 3. 2014 na JEDU (Ing. Miloš Štěpanovský, ředitel JE Dukovany);
6. Stav připravenosti HZS k činnosti v integrovaném záchranném systému, Roční zpráva
o stavu požární ochrany za rok 2014 (plk. Ing. Petr Beneš, ředitel HZS Kraje Vysočina);
7. Dotace Kraje Vysočina na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek SDH obcí
v Kraji Vysočina (Jan Slámečka, předseda bezpečnostní komise rady kraje);
8. Vyhodnocení cvičení ZDROJE 2014 (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
9. Finanční zabezpečení připravenosti kraje na mimořádné události a krizové situace a jejich
řešení na území kraje, Rozpočet Kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS na rok
2015 (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
10. Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2014, Program prevence kriminality na
rok 2015 (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
11. Uzavření harmonogramu plnění doporučení dle materiálu „Vyhodnocení cvičení „ZÓNA
2013“ v Kraji Vysočina BRK-04-2013-02P, př. 1, ústní informace (Ing. Jan Murárik, tajemník
BRK);
12. Rozprava;

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

13. Prohlídka objektu K9 (plk. Ing. Petr Beneš, ředitel HZS Kraje Vysočina);
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné členy BRK a hosta a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl členy BRK schválen 11 hlasy.
Podkladové materiály k jednotlivým bodům programu jsou uveřejněny na webových stránkách
Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/podklady-pro-jednani-c-2-2015/d-4065959/p1=26472
a členové BRK je v předstihu obdrželi.
1. Návrh opatření a zpracování dokumentace pro případ realizace vynucené, časově
naléhavé evakuace objektu
Jan Slámečka přítomné seznámil, dle podkladových materiálů, o výstupech jednání pracovní
skupiny „EVA“, která byla ustavena na základě usnesení BRK pro sestavení opatření k řešení
situace výhružných telefonátů s možností následné evakuace objektu. Pracovní skupina
zpracovala dostupné informace krajem zřizovaných organizací a výstupy evakuace Nemocnice
Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Pracovní skupina předložila BRK výstupy jednání dle
níže uvedeného usnesení.
Na základě dotazu Soni Měrtlové, bude zpracován průzkum v krajem zřizovaných nemocnicích
na vybavení lůžek evakuačními podložkami. Dle požadavku budou hledány zdroje financování.
Zdeněk Kadlec a Jiří Běhounek kladně hodnotili činnost pracovních skupin EVA i OXID (osvětová
kampaň proti škodlivým účinkům oxidu uhelnatého) ustavených usnesením BRK.
Jiří Běhounek navrhl, aby povinnosti uvedené v návrhu usnesení byly uloženy příspěvkovým
organizacím usnesením rady kraje. Členové BRK souhlasili. Ke zpracování materiálu pro radu
kraje pověřil J. Murárika, J. Slámečku, S. Měrtlovou, ve spolupráci se Z. Kadlecem.
Členové hlasovali o upraveném usnesení:
Usnesení 14/02/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
doporučuje:
1. Všem příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina, v nichž jsou soustředění klienti
ve větším množství (formou vícedenního pobytu nebo několikahodinové přítomnosti) a které
poskytují hromadným způsobem veřejné služby klientům se zvýšeným stupněm potenciálního
ohrožení (zejména nemocnicím, zdravotnické záchranné službě, domovům a ústavům sociální
péče a školám), vypracovat a přijmout dokument metodického charakteru pro případ vynucené,
časově naléhavé evakuace (z důvodu hrozby použití nástražného výbušného systému, hrozby
jiným teroristickým útokem, ale i pro případ identifikovaného nebezpečí výbuchu plynu, úniku
nebezpečné chemické látky, rozsáhlého požáru, statického poškození objektu či jiné havárie),
a to jako doplněk k plánu krizové připravenosti nebo jinou vhodnou formou.
2. Zapracovat do dokumentu podle bodu 1 účelné, prakticky využitelné zásady a informace (dle
potřeby a podmínek organizace) s využitím textu „Doporučený obsah dokumentu upravujícího
proces při vynucené, časově naléhavé evakuaci“ dle materiálu BRK-02-2015-01P, př. 1.
3. Projednat vhodnou formou průběh a podmínky případné vynucené, časově naléhavé evakuace
s personálem organizace, osoby na vybraných funkcích proškolit tak, aby dobře znaly
a ovládaly požadované činnosti.
4. Zvážit možnost přijmutí preventivních opatření organizační a technické povahy snižujících
rizika různého druhu, zvážit možnost dovybavení organizace technickými prostředky (např.
transportními podložkami na lůžka vybraného charakteru, resp. určení).
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ukládá:
5. Informovat o doporučení podle bodů 1 až 4 usnesení všechny dotčené příspěvkové organizace
zřizované Krajem Vysočina prostřednictvím Rady Kraje Vysočina a poskytnout jim na vyžádání
v případě potřeby přiměřenou podporu k naplnění usnesení dle bodů 1 a 2.
6. Do plánu cvičení IZS na rok 2016 zařadit cvičení nemocnice v kraji štábní formou, jehož
obsahem bude činnost managementu nemocnice při realizaci a řízení evakuace s důrazem na
zpracovaný Evakuační plán objektu a všestranné zabezpečení evakuace.
7. Pokračovat v záměru vybavení nemocničních zařízení transportními podložkami pro určené
klienty
odpovědnost: J. Slámečka, Z. Kadlec, J. Murárik, S. Měrtlová
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
2. Seznámení BRK s rozhodujícími úkoly 22. zVrL Náměšť nad Oslavou v roce 2015
Miroslav Svoboda členy BRK informoval o 22. zVrl Náměšť nad Oslavou dle veřejného
podkladového materiálu (powerpointové prezentace) BRK-02-2015-02 P, př. 1.
Jiří Běhounek informoval o možnosti návštěvy prezidenta ČR 22. zVrL Náměšť nad Oslavou při
jeho návštěvě Kraje Vysočina ve dnech 24. – 25. 6. 2015.
Jan Murárik informoval o účasti své a Jana Slámečky na poradě organizované velitelem KVV,
Janem Ňachajem s veliteli vojenských zařízení v kraji a prohlídce muničního skladu v Kladerubech
nad Oslavou, který je střežen silami AČR.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 15/02/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
seznámení s hlavními úkoly a schopnostmi 22. zVrL Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
a jejími rozhodujícími úkoly v roce 2015 dle materiálu BRK-02-2015-02P, př. 1.
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
3. Seznámení BRK s projektem MO ČR k přípravě občanů k obraně státu (POKOS)
Jan Ňachaj členy BRK informoval o projektu POKOS, který vznikl ve spolupráci Ministerstva
obrany ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt byl schválený Vládou ČR
v lednu 2013 (následná legislativní opatření). V září 2014 byl vzdělávací program akreditován.
Cíle projektu:
1. dosáhnout stavu, aby každý občan ČR cítil spoluodpovědnost a připravenost k obraně
státu.
2. připravit lektory MO ČR a učitele základních škol II. stupně k výuce žáků v oblasti
branné výchovy.
Jan Ňachaj doplnil, že základní školy v kraji byly o projektu informovány prostřednictvím
zřizovatelů a odboru školství, mládeže a sportu KrÚ. Jiří Běhounek nabídl KVV podporu Kraje
Vysočina. Jan Ňachaj v případě potřeby kraj osloví.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 16/02/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci o projektu MO ČR k přípravě občanů k obraně státu (POKOS).
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odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
4. Vyhodnocení provedení nácviku odvodního řízení v sídle KrÚ KV dne 15. 4. 2015
a příprava nácviku odvodního řízení v měsíci říjnu 2015 u ORP Moravské Budějovice
Jan Ňachaj poděkoval zástupcům kraje za zabezpečení přípravy a provedení nácviku odvodního
řízení v prostorách krajského úřadu. Nácvik odvodního řízení byl přínosem pro zástupce v oblasti
krizových řízení.
Novela zákona týkající se obvodních řízení byla vrácena k projednání do Poslanecké sněmovny
ČR.
Jiří Běhounek konstatoval, že pro případ ohrožení ČR a Kraje Vysočina je třeba podniknout kroky
k zajištění obrany kraje a pověřil Jana Ňachaje k pokračování na přípravách obvodních řízení.
Soňa Měrtlová se dotázala na termín nácviku odvodního řízení v říjnu. Jan Ňachaj odpověděl, že
termín je stanoven na 15. října 2015, ale realizace bude ještě upřesněna.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 17/02/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci o vyhodnocení provedení nácviku odvodního řízení v sídle KrÚ KV dne 15. 4. 2015
a přípravě nácviku odvodního řízení v měsíci říjnu 2015 u ORP Moravské Budějovice.
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
5. Informace o provozu a bezpečnosti JE Dukovany v roce 2014, zhodnocení cvičení
Blackout 13. 3. 2014 na JEDU
Miloš Štěpanovský členy BRK seznámil s provozem a bezpečností JEDU v roce 2014, dle
neveřejného podkladového materiálu (powerpointové prezentace) BRK-02-2015-05N, př. 1.
Jiří Běhounek reagoval na cvičení Blackout záměrem připravit cvičení zástupců Kraje Vysočina,
složek IZS a určených organizací na rok 2016. Hlavním účelem by bylo prověření komunikace
orgánů krizového řízení, složek IZS a určených organizací a prověření ICT systémů.
Navrhl, aby Jan Murárik ve spolupráci se složkami IZS, naplánoval štábní cvičení na téma
Blackout na jaro 2016.
Členové BRK hlasovali o upraveném usnesení:
Usnesení 18/02/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
 bere na vědomí
Informaci o provozu a bezpečnosti JE Dukovany v roce 2014 a zhodnocení cvičení
Blackout 13. 3. 2014 na EDU dle materiálu BRK-02-2015- 05N, př. 1.
 ukládá
Janu Murárikovi, aby ve spolupráci se složkami IZS naplánoval štábní cvičení na téma
Blackoutna jaro 2016.
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 5. 2015, do 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
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6. Stav připravenosti HZS k činnosti v integrovaném záchranném systému, Roční
zpráva o stavu požární ochrany za rok 2014
Petr Beneš členy BRK informoval o činnosti HZS, dle veřejných podkladových materiálů,
Powerpointové prezentace BRK-02-2015-06P, př. 1. a Roční zprávy o stavu požární ochrany Kraje
Vysočina BRK-02-2015-06P, př. 2.
Vladislava Filová reagovala na údaj o zvyšujícím se počtu ohlášení případů na tel. č. 112. ZZS
eviduje případ, kdy vlivem technologií mobilního telefonního přístroje (ne tel. operátora) dochází
k automatickému přesměrování volby tísňových tel. linek pro ČR právě na tel. linku 112. ZZS již
kontaktovala Jiřího Němce (zástupce HZS) a Petra Pavlince (vedoucího odboru informatiky
krajského úřadu). Zvažují možnost o postoupení podnětu Českému telekomunikačnímu úřadu ČR.
Petr Beneš tuto informaci také prověří a podá informace členům BRK.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 19/02/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci o Stavu připravenosti HZS k činnosti v integrovaném záchranném systému Roční zprávu
o stavu požární ochrany za rok 2014 dle materiálu BRK-02-2015-06P, př. 1 a BRK-02-2015-06P,
př. 2
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Jiří Běhounek doplnil, že Petr Beneš obdrží informaci o řešení problematiky
funkčnosti/nefunkčnosti komunikačního kanálu IZS Pegas Matra v Kraji (projednáváno na BRK
č. 1/2015).
Z jednání odešli P. Beneš, V. Filová a S. Měrtlová.
7. Dotace Kraje Vysočina na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek SDH
obcí v Kraji Vysočina
Jan Slámečka podal informace, dle veřejného podkladového materiálu, že v rámci Zásad bylo
na krajský úřad doručeno celkem 18 žádostí. 4 žádosti byly hodnotící komisí vyřazeny
pro nesplnění formálních náležitostí žádosti. K dalšímu hodnocení postoupilo 14 žádostí
o celkových požadovaných finančních prostředcích 2 815 406 Kč. Vzhledem k alokované částce
na Zásady ve výši 1,8 mil Kč hodnotící komise navrhla zastupitelstvu kraje zvýšení alokované
částky tak, aby bylo uspokojeno minimálně 10 žadatelů. Usnesením zastupitelstva kraje
č.: 0066/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obcím na opravy
a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů v celkové výši 2 045 570
Kč.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 20/02/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci o schválení dotace Kraje Vysočina na opravy a repase mobilní požární techniky
jednotek SDH obcí v Kraji Vysočina dle materiálu BRK-02-2015-07P.
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
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8. Vyhodnocení cvičení ZDROJE 2014
Jan Murárik informoval, že námětem cvičení, které organizovala Správa státních hmotných rezerv,
bylo řešení zabezpečení věcných zdrojů potřebných pro překonání a zmírnění dopadů krizové
situace na obyvatelstvo kraje z důvodů rozsáhlých povodní. V Kraji Vysočina cvičily redukovaný
KŠ kraje a KŠ ORP Žďár nad Sázavou a Humpolec. Vyhodnocení průběhu cvičení bylo provedeno
ve spolupráci se SSHR a je uvedeno v příloze BRK-02-2015-08P, př. 2. Celkově konstatoval,
že cvičení splnilo stanovené cíle a bylo ze strany rozhodčí služby kladně hodnoceno.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 21/02/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci o provedeném cvičení orgánů krizového řízení Zdroje 2014 dle materiálu BRK-02-201508P, BRK-02-2015-08P, př. 1 a BRK-02-2015-08P, př. 2,
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Na jednání se vrátili P. Beneš, V. Filová a S. Měrtlová.
9. Finanční zabezpečení připravenosti kraje na mimořádné události a krizové situace
a jejich řešení na území kraje. Rozpočet Kraje Vysočina kapitola Požární ochrana
a IZS na rok 2015
Jan Murárik podal informace dle veřejných podkladových materiálů BRK-02-2015P-09P a BRK-022015-09P, př. 1. Sdělil, že rozpočet kraje na činnost IZS a krizové řízení je zabezpečující.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 22/02/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
rozpočet Kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS na rok 2015 dle materiálu BRK-02-2015P09P a BRK-02-2015-09P, př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Jiří Běhounek informoval o dopise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ministr MPO, Ing. Jan
Mládek, CSc, informoval o možnosti vzájemné spolupráce ve věci prevence a informovanosti
v oblasti škodlivých účinků oxidu uhelnatého. Za tímto účelem pověřil Ing. Jana Zaplatílka, ředitele
odboru plynárenství a kapalných paliv MPO, na spolupráci s Janem Murárikem. Jiří Běhounek
na spolupráci pověřil i Jana Slámečku.
10. Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2014, Program prevence
kriminality na rok 2015
Jan Murárik dle veřejných podkladových materiálů přítomné seznámil s koncepcí prevence
kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016. Nástrojem realizace opatření obsažených
v Koncepci jsou roční programy prevence kriminality, které stanoví, jaká opatření budou
v příslušném roce realizována, kdo je bude realizovat a jaké bude finanční zajištění.
Vyhodnocení programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2014 je uvedeno v příloze
č. BRK-02-2015-10P, př. 1. Dále přítomné seznámil se záměrem Programu prevence kriminality
Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu BRK-02-2015-10P, př. 2.
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Radek Malíř poděkoval za součinnost Kraji Vysočina při vyhlašování preventivních programů
v oblasti prevence kriminality.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 23/02/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
 informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle
materiálu BRK-02-2015-10P, př. 1;
 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu BRK-02-2015-10P,
př. 2;
 Informaci o schválených dotacích z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci projektů prevence
kriminality v roce 2015 dle materiálu BRK-02-2015-10, př. 3.
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel
11. Uzavření harmonogramu plnění doporučení dle materiálu „Vyhodnocení cvičení
„ZÓNA 2013“ v Kraji Vysočina
Jan Murárik uvedl, že podněty k nápravným opatřením se zástupci Kraje Vysočina i složek IZS
intenzivně zabývali. Plnění nápravných opatření bylo projednáno na BRK. Připomenul, že za
účelem odborné přípravy členů krizového štábu kraje v oblasti radiační ochrany byly v minulém
období organizovány odborem zdravotnictví a odborem sekretariátu hejtmana odborné semináře.
Konstatoval, že nápravná opatření byla splněna. Upozornil na skutečnost, aby se tato nápravná
opatření respektovala při dalších cvičeních.
Informoval, že v září 2015 proběhne obdobné cvičení „ZÓNA 2015“ v Jihočeském kraji a na JE
Temelín. V Kraji Vysočina je plánované cvičení „ZÓNA 2017.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 24/02/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
uzavření harmonogramu plnění doporučení dle materiálu „Vyhodnocení cvičení „ZÓNA 2013“
v Kraji Vysočina.
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel
12. Rozprava
Soňa Měrtlová podala informace o bezpečnosti citlivých informacích ve zdravotnictví – poskytování
zdravotnické dokumentace pacientů krajem zřizovaných nemocnic pro potřeby Policie ČR. Dle
metodiky o zdravotnických službách OZ poskytuje zdravotnickou dokumentaci pouze osobě
stanovené státním zástupcem. Požádala zástupce PČR, aby i dokumenty s citlivými údaji
zasílané PČR na krajský úřad byly na OZ směřovány do rukou jedné konkrétní osoby.
Jan Murárik se dotázal členů BRK na příjem zpráv z KOPIS centra. V případě nesprávné
funkčnosti vyzval členy k nahlášení problému.
Miloš Štěpanovský informoval o cvičení Armády ČR v Jaderné elektrárně Temelín, které proběhne
dne 4. 6. 2015.
Jan Murárik předal informaci členům BRK ze společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Byly předány
a následně na dotčené ORP (Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou a Chotěboř) 9. 4. 2015
distribuovány:

Číslo jednací: KUJI 34764/2015 SH

Číslo stránky

7




kontakty na odpovědné osoby pro komunikaci se starosty obcí při výpadku dodávky
el. energie,
prostřednictvím webových stránek možnost zjistit plánovanou odstávku dodávky el. energie
do určeného místa a v případě nevhodnosti požádat o zdůvodněnou změnu.

Dne 16. 5. 2015 se Jan Murárik a Jan Slámečka zúčastní cvičení Arkanus 2015 v Rakousku, kde
se aktivně cvičení zúčastní Vladislava Filová. Ze ZZS se zúčastní 2 posádky a figuranti se Střední
zdravotnické školy Jihlava.
Dne 3. 6. 2015 se uskuteční v Jihomoravském kraji cvičení Sanitka 2015 ve Vratěníně. V případě
zájmu členové BRK nahlásí svoji účast Janu Murárikovi.
Dne 8. 6. 2015 proběhne jednání kraje a složek IZS se zástupci ŘSD Praha k zajištění koordinace
postupů při rekonstrukci dálnice D1 s možným dopadem na činnost složek IZS.
Dne 28. 5. 2015 proběhne cvičení Horizont 2015 v Havlíčkově Brodě (srážka vlaku a autobusu).
V případě zájmu členové BRK nahlásí svoji účast HZS Kraje Vysočina.
Jiří Běhounek informoval, že další zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 3/2015
se uskuteční v říjnu 2015, přesný termín bude včas oznámen.
13. Prohlídka objektu K9
Petr Beneš podal základní informace o objektu „K9“ a následně přítomné provedl objektem.
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 14. května 2015
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