Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 3/2015
konaného dne 14. 10. 2015
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman Kraje Vysočina,

předseda BRK)

6. Ing. Libor Fejta

(zástup za ředitele Jaderné elektrárny

Dukovany)

2. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.

(ředitel

7. plk. Ing. Petr Beneš

(ředitel Hasičského záchranného

Krajského úřadu Kraje Vysočina)

sboru Kraje Vysočina)

3. Jan Slámečka

8. plk. Ing. Jan Ňachaj

(předseda Bezpečnostní komise Rady

Kraje Vysočina)

4. plk. Mgr. Radek Malíř

(ředitel Krajského ředitelství

policie Kraje Vysočina)

5. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby Kraje Vysočina)

Nepřítomni (omluveni):
1. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana Kraje

Vysočina)

Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová

(ředitel Krajského vojenského

velitelství Jihlava)

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

2. Ing. Miloš Štěpanovský

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany)

(vedoucí odboru sekretariátu

hejtmana

2. Ing. Hana Strnadová

3. Mgr. Jaroslav Mikyna

(vedoucí oddělení vodního
hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství)

(vedoucí odboru dopravy

a silničního hospodářství)

Program:
Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje);
1. Vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina“ za rok 2014 (Mgr.
Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c, ředitel krajského úřadu, Ing. Hana Strnadová, vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství KrÚ);
2. Zásobování vodou při mimořádných událostech a krizových situacích – spolupráce
s vodárenskými společnostmi v kraji (Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c, ředitel krajského
úřadu, Mgr. Jaroslav Mikyna., vedoucí oddělení vodního hospodářství KrÚ);
3. Cvičení BLACKOUT 2016 (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
4. Zpracování plánů ochrany území pod vodními díly před zvláštní povodní (plk. Ing. Petr
Beneš, ředitel HZS kraje);
5. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2015 (plk. Mgr. Radek Malíř ředitel
Krajského ředitelství PČR Kraje Vysočina);
6. Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2015 (plk. Ing. Petr Beneš, ředitel HZS
kraje);
7. Statistika výjezdové činnosti ZZS za 1. pololetí 2015 (Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS
Kraje Vysočina);
8. Informace o realizaci vybavení domovů pro seniory a nemocnic v kraji evakuačními
podložkami (Jan Slámečka předseda bezpečnostní komise rady kraje, Ing. Soňa Měrtlová,
vedoucí odboru zdravotnictví KrÚ);
9. Spolupráce HZS s humanitárními neziskovými organizacemi (plk. Ing. Petr Beneš, ředitel
HZS kraje);

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

10. Vyhodnocení prověřovacích cvičení využití elektronického svolávacího systému pro plnou
aktivaci „Traumatologického plánu nemocnic“ v roce 2015 (Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí
odboru zdravotnictví KrÚ);
11. Rozprava;
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.
Omluven byl Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, a Ing. Miloš
Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany, kterého zastupoval Ing. Libor Fejta,
bezpečnostní inženýr Jaderné elektrárny Dukovany (bez práva hlasování).
1. Vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina“ za rok
2014
Hana Strnadová, okomentovala podkladový materiál Vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti
silničního provozu Kraje Vysočina“ za rok 2014, dle BRK-03-2015-01P a BRK-03-2015-01, př. 1.
Upozornila na hlavní problematiku:
- Složitá správní řízení k odstranění nepovolených reklamních poutačů v ochranných
pásmech silnic I. třídy;
- Úprava přechodů pro chodce do souladu se zákonnými a technickými podmínkami;
- Komplikace z certifikací vah na vážení nákladních vozidel ve Velkém Meziříčí;
- Omezování těžké nákladní dopravy na vozovkách v obcích.
Jan Murárik se dotázal na způsob nakládání s finančními prostředky z vybraných pokut. Hana
Strnadová reagovala, že jdou zpět na podporu bezpečnosti silničního provozu.
Jiří Běhounek doplnil, že na rok 2016 bude snaha ještě více provázat KSÚS Vysočiny
s připomínkami k silničnímu provozu obyvatel kraje.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 25/03/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení „Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina za rok 2015“ dle
materiálu BRK-03-2015-01, př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
2. Zásobování vodou při mimořádných událostech a krizových situacích – spolupráce
s vodárenskými společnostmi v kraji
Jaroslav Mikyna informoval o zajištění způsobu zásobování pitnou vodou při mimořádných
událostech a krizových situacích a spolupráci s vodárenskými společnostmi jako významnými
provozovateli vodovodů pro veřejnou potřebu v kraji dle podkladových materiálů BRK-03-201502P, BRK-03-2015-02, př. 1 a BRK-03-2015-02, př. 2.
Jiří Běhounek poděkoval zástupcům složek IZS za zvládnutí situace v období tropických veder
a sucha během měsíců července a srpna tohoto roku.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 26/03/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
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bere na vědomí
informaci o zásobování vodou při mimořádných událostech a krizových situacích a spolupráci
s vodárenskými společnostmi v kraji dle materiálu BRK-03-2015-02P, BRK-03-2015-02, př. 1
a BRK-03-2015-02, př. 2.
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
3. Cvičení BLACKOUT 2016
Jan Murárik informoval o zásadách plánování cvičení BLACKOUT 2016, které mu bylo uloženo
usnesením bezpečnostní rady kraje č. 18/02/2015/BRK, dle podkladových materiálů BRK-03-201503P, BRK-03-2015-03P, př. 1, BRK-03-2015-03P, př. 2 a BRK-03-2015-03P, př. 3. Sdělil, že již
proběhla dílčí jednání především se zástupci ČEPS, EON distribuce a ČEZ za účelem zpracování
technického námětu. Zdůraznil, že těžiště provedení cvičení spatřuje především v plánovacím
procesu, ve kterém by se již měla hledat řešení ke zmírnění dopadů blackoutu na život a fungování
kraje od orgánů samosprávy, přes občana až po nejzranitelnější zařízení (nemocnice, sociální
zařízení, úpravny vody apod.).
První schůzka široké pracovní skupiny je plánována na 26. 10. 2015. Samotný termín cvičení
Blackout 2016 bude upřesněn – předpoklad květen 2016. Cvičení bude provedeno štábní formou
se zapojením KŠ kraje.
Libor Fejta doplnil informace o technických údajích Jadrné elektrárny Dukovany pro tzv. blackstart.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 27/03/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
souhlasí
1. s návrhem řešení a provedením cvičení dle materiálu BRK-03-2015-03P;
2. s návrhem personálního naplnění pracovní skupiny dle materiálu BRK-03-2015-03P, př. 1;
3. s navrženými subjekty, které se budou cvičení účastnit dle materiálu BRK-03-2015-03P, př.
2 a provozním scénářem dle materiálu BRK-03-2015-03P, př. 3.
ukládá
1. J. Murárikovi - koordinovat činnost pracovní skupiny pro přípravu cvičení;
2. členům BRK podporovat dle svých kompetencí činnost pracovní skupiny;
3. členům BRK, vedoucím základních složek IZS, spolupracovat dle pokynů koordinátora při
přípravě dokumentace cvičení a jeho provedení.
odpovědnost: členové BRK
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
4. Zpracování plánů ochrany území pod vodními díly před zvláštní povodní
Petr Beneš informoval, dle podkladového materiálu BRK-03-2015-04P a BRK-03-2015-04P, př. 1,
o zpracování pracováních plánů ochrany území pod vodními díly před zvláštní povodní.
Zdeněk Kadlec se dotázal, zdali je sledován technický stav vodních děl a zdali jsou nějaké právní
normy a technické možnosti, kterými by se daly vynutit rekonstrukce či opravy. Jaroslav Mikyna
reagoval, že uvedl, že ke sledování stavu vodních děl sloužících k zadržování povrchových vod
(vodních nádrží) slouží technickobezpečnostní dohled, který je povinen na základě vodního
zákona zajišťovat vlastník stavby. Vlastník vodního díla je rovněž ze zákona povinen udržovat
vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování osob, majetku a jiných chráněných
zájmů. Vodoprávní úřad může vlastníkovi vodního díla, který neplní své povinnosti, uložit
provedení opatření k odstranění zjištěných závad.“
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 28/03/2015/BRK
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bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
stav pracování plánů ochrany území pod vodními díly před zvláštní povodní dle materiálu BRK-032015-04P a BRK-03-2015-04P, př. 1
doporučuje
hejtmanovi kraje v souladu s Metodickým pokynem č. 14, bod 5.2 schválit předložené operační
plány pro zvláštní povodně,
ukládá
schválené operační plány předat územně příslušným obcím s rozšířenou působností,
odpovědnost: J. Běhounek, P. Beneš
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
5. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2015
Radek Malíř okomentoval powerpointovou prezentaci o bezpečnostní situaci na území kraje
za první pololetí roku 2015, dle podkladového materiálu BRK-03-2015-05P, př. 1. Součástí
prezentace byla i informace o situaci v kraji vzhledem k současné migrační vlně.
Jan Murárik se dotázal na projekt „300+“. Radek Malíř informoval, že se jedná o projekt související
s opatřením migrace. Prezidium PČR zadalo úkol, aby na teritoriu kraje byla zajištěna kapacita pro
ubytování cca 300 nelegálních migrantů. Pokud nastane situace ubytovat takový počet osob, je
PČR schopna z vlastních rezerv zajistit podmínky pro ubytované. Byly osloveny i NNO a charita
v kraji.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 29/03/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
bezpečnostní situaci na území kraje za 1. pololetí 2015 dle materiálu BRK-03-2015-05P a BRK-032015-05P, př. 1.
Odpovědnost: členové BRK
Termín: 14. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
6. Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2015
Petr Beneš okomentoval podkladový materiál týkající se statistiky výjezdové činnosti HZS
za 1. pololetí 2015, dle podkladových matriálů BRK-03-2015-06P a BRK-03-2015-06P, př. 1.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 30/03/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
statistiku výjezdové činnosti jednotek PO za první pololetí 2015 dle materiálu BRK-03-2015-06P
a BRK-03-2015-06P, př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
7. Statistika výjezdové činnosti ZZS za 1. pololetí 2015
Vladislava Filová okomentovala powerpointovou prezentaci týkající se statistiky výjezdové činnosti
ZZS za první pololetí 2015, dle BRK-03-2015-07, př. 1.
Jiří Běhounek informoval o nově vybaveném operačním středisku, s možností návštěvy střediska.
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Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 31/03/2015/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
Statistiku výjezdové činnosti ZZS KV, p.o. za 1. pololetí roku 2015 dle materiálu BRK-03-2015-07
a BRK-03-2015-07, př. 1
Odpovědnost: členové BRK
Termín: 14. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
8. Informace o realizaci vybavení domovů pro seniory a nemocnic v kraji evakuačními
podložkami
Jan Slámečka informoval, že domovy pro seniory a ústavy sociální péče jsou plně vybaveny
evakuačními podložkami. Oproti nemocnicím, ve kterých evakuační podložky stále chybí.
Soňa Měrtlová informovala, dle podkladového materiálu BRK-03-2015-08P a BRK-03-2015-08P,
př. 1, že na základě dotazu na ředitele zřizovaných nemocnic byl zjištěn požadovaný počet
potřebných podložek pro jednotlivé nemocnice. Je navrženo, že nemocnice budou evakuačními
podložkami dovybavovány postupně dle materiálu BRK-03-2015-08P, př. 1
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 32/03/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci vybavení domovů pro seniory a nemocnic v kraji evakuačními podložkami
ukládá
vedoucí odboru zdravotnictví projednat s řediteli nemocnic realizaci vybavení nemocnic
zřizovaných Krajem Vysočina evakuačními podložkami v rozsahu podle přílohy BRK-03-2015-08P,
př. 1. S Oddělením krizového řízení a bezpečnosti projednat možnost zapojení kapitoly krizového
řízení.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel
9. Spolupráce HZS s humanitárními neziskovými organizacemi
Petr Beneš informoval o spolupráci HZS s humanitárními neziskovými organizacemi při přípravě
na řešení a při řešení mimořádných událostí a krizových situací v rámci humanitární
a psychosociální pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí, dle podkladového
materiálu BRK-03-2015-09P.
Jan Murárik vznesl připomínku, že se zájmem o spolupráci oslovila ředitele krajského úřadu
i Diakonie českobratrské církve evangelické, a že s nimi měl na toto téma osobní jednání. Petr
Beneš reagoval, že pokud jejich zájem trvá, bude spolupráce navázána prostřednictvím HZS J.
Murárik přislíbil zorganizovat k tomu jednání za účasti kraje, HZS a Diakonie českobratrské církve
evangelické.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 33/03/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
Informaci o spolupráci HZS Kraje Vysočina s humanitárními neziskovými organizacemi dle
materiálu BRK-03-2015-09P.
odpovědnost: členové BRK
termín: 14. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel (v době hlasování nebyl přítomen J. Slámečka)
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10. Vyhodnocení prověřovacích cvičení využití elektronického svolávacího systému pro
plnou aktivaci „Traumatologického plánu nemocnic“ v roce 2015
Soňa Měrtlová, dle podkladových materiálů BRK-03-2015-10P a BRK-03-2015-10P, př. 1,
informovala o opakovaném prověřovacím cvičení ESS pro plnou aktivaci Traumatologického plánu
nemocnic v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové
organizaci ze dne 30. 3. 2015.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 34/03/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení prověřovacího cvičení v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, a Nemocnici
Třebíč, příspěvkové organizaci dle materiálu BRK-03-2015-10P a BRK-03-2015-10P, př. 1
ukládá
vedoucí odboru zdravotnictví trvale věnovat pozornost využití ESS pro aktivaci Traumatologických
plánů u poskytovatelů zdravotních služeb.
odpovědnost: S. Měrtlová
termín: 31. 12. 2015
11. Rozprava
Jan Murárik informoval o akcích spojených s bezpečnostní situací v kraji:
19. 10. 2015 proběhne pracovní porada zástupců složek IZS, ŘSD, KSÚS a kraje ke koordinaci
složek IZS před zimním období 2015/2016 v návaznosti na plánované opravy dálnice D1
a komunikací v kraji.
15. 10. 2015 proběhne cvičení složek IZS „AMOK 2015“ ve Velkém Meziříčí (téma aktivní střelec).
Zdůraznil, že jako nový prvek bude procvičena součinnost psychologů IZS a poskytnutí
psychosociální intervenční péče osobám po útoku aktivního střelce a činnost tzv. Rescue týmu při
ochraně záchranářů.
Dále Jan Murárik informoval o požadavku Asociace krajů ČR o posouzení součinnosti IZS v Kraji
Vysočina s vodní záchrannou službou Místní skupinou Třebíč a se stanoviskem, které bylo zasláno
na AKČR. Jan Slámečka doplnil, že myšlenka Asociace krajů ČR je, aby vodní záchranná služba
byla ve stejném režimu jako horská záchranná služba.
Jiří Běhounek doplnil informaci o spolupráci ZZS a mjr. Ing. Michala Pecha, zástupce Soukromé
terénní záchranné služby Milovy.
Jiří Běhounek informoval, že další zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 4/2015
se uskuteční dne 10. prosince 2014 od 10:30 h v restauraci Buena Vista. Pozvánky budou včas
zaslány.
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: Zuzana Škrdlová 14. října 2015.
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