Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 4/2015
konaného dne 10. 12. 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. Radek Malíř

9. plk. Ing. Jan Ňachaj

(ředitel Krajského ředitelství

policie Kraje Vysočina)

6. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

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

Zdravotnické

záchranné služby Kraje Vysočina)

Program:
Zahájení (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje);
1. Návrh Pracovního plánu Bezpečnostní rady Kraje Vysočina na rok 2016 (Ing. Jan Murárik,
tajemník BRK);
2. Projednání závěrů kontrol u ORP prováděnou oddělením krizového řízení a bezpečnosti
KrÚ v roce 2015 a návrh Plánu kontrol na rok 2016 (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
3. Projednání závěrů kontrol prováděných HZS kraje v rámci prověřování krizové
připravenosti kraje u obcí a ORP za r. 2015 a návrh ročního plánu kontrol pro rok 2016
(plk. Ing. Petr Beneš, ředitel HZS kraje);
4. Vyhodnocení vzdělávání starostů obcí zaměřené na přípravu na mimořádné události
a krizové situace (plk. Ing. Petr Beneš, ředitel HZS kraje);
5. Rozprava, pracovní oběd;
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
1. Návrh Pracovního plánu Bezpečnostní rady Kraje Vysočina na rok 2016 (Ing. Jan
Murárik, tajemník BRK)
Jiří Běhounek okomentoval podkladový materiál dle BRK-04-2015-01P a BRK-04-2015-01P, př. 1
Jan Murárik sdělil, že členové BRK tematicky i termínově odsouhlasili návrh projednávaných bodů,
které jsou uvedeny v plánu činnosti.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 35/04/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
souhlasí
s navrženým Pracovním plánem Bezpečnostní rady Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu
BRK- 04-2015-01P, př. 1
ukládá
tajemníkovi BRK
 na základě podkladů členů BRK zpracovat finální verzi Pracovního plánu
Bezpečnostní rady Kraje Vysočina na rok 2016,
 zabezpečit jeho schválení hejtmanem kraje,
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zabezpečit zaslání schváleného Pracovního plánu Bezpečnostní rady Kraje
Vysočina na rok 2016 členům BRK.

odpovědnost: členové BRK, J. Murárik
termín: do 15. ledna 2016
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
2. Projednání závěrů kontrol u ORP prováděnou oddělením krizového řízení
a bezpečnosti KrÚ v roce 2015 a návrh Plánu kontrol na rok 2016
Jan Murárik podal informace dle podkladového materiálu BRK-04-2015-02.
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti odboru sekretariátu hejtmana provedlo, v souladu
s „Plánem kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 1. pololetí 2015 na úseku výkonu přenesené
působnosti svěřené orgánům obcí“, kontroly výkonu přenesené působnosti u ORP Pacov, ORP
Chotěboř a ORP Velké Meziříčí. V souladu s „Plánem kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina
na 2. pololetí 2015 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí“ pak byly
realizovány kontroly výkonu přenesené působnosti u ORP Třebíč a ORP Pelhřimov. Kontrolní
skupinou bylo zjištěno, že všechny kontrolované ORP zabezpečují výkon přenesené působnosti v
souladu s příslušnými právními předpisy. Nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení
nápravných opatření. Pro rok 2016 je odborem sekretariátu hejtmana plánováno provedení kontrol
výkonu přenesené působnosti u ORP: Moravské Budějovice, Telč, Havlíčkův Brod, Světlá nad
Sázavou a Jihlava.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 36/04/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci z kontrolní činnosti v oblasti zajištění připravenosti městských úřadů obcí s rozšířenou
působností Pacov, Chotěboř, Velké Meziříčí, Třebíč a Pelhřimov na mimořádné události a krizové
situace dle materiálu BRK-04-2015-02
ukládá
 v roce 2016 postupovat při kontrolní činnosti v souladu s navrženým řešením.
odpovědnost: J. Murárik
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
3. Projednání závěrů kontrol prováděných HZS kraje v rámci prověřování krizové
připravenosti kraje u obcí a ORP za r. 2015 a návrh ročního plánu kontrol pro rok
2016 (plk. Ing. Petr Beneš, ředitel HZS kraje);
Petr Beneš podal informace dle podkladového materiálu BRK-04-2015-03P, že na základě plánu
kontrol pro rok 2015 bylo provedeno 47 kontrol u obcí a 6 kontrol u obcí s rozšířenou působností.
Dále byly provedeny 2 kontroly u subjektů, plnících úkoly z krizového plánu kraje. Ani u jednoho
úřadu nebylo shledáno porušení plnění zákonných povinností v kontrolované oblasti.
Pro rok 2016 je naplánováno provést kontroly u 6 obecních úřadů s rozšířenou působností, 61 obcí
a Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina a Celního úřadu pro Kraj Vysočina.
Petr Beneš poděkoval krajskému úřadu za spolupráci.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 37/04/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
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na základě § 6 i) nař. vl. č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového
zákona, ve znění pozdějších předpisů závěry kontrol prováděných HZS kraje v rámci prověřování
krizové připravenosti kraje u obcí a ORP za r. 2015 a návrh ročního plánu kontrol pro rok 2016 dle
materiálu BRK-04-2015-03P
doporučuje
1. schválit plán kontrolní činnosti u obcí a obcí s rozšířenou působností pro rok 2016,
2. schválit kontrolu plánů krizové připravenosti u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.
o., Jihlava, a u Vodárenské akciové společnosti, a. s., Brno,
ukládá
3. provést kontroly a předložit vyhodnocení kontrolní činnosti k projednání v Bezpečnostní
radě Kraje Vysočina,
4. připravit plán kontrolní činnosti pro r. 2017.
odpovědnost: P. Beneš, Z. Kadlec
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
4. Vyhodnocení vzdělávání starostů obcí zaměřené na přípravu na mimořádné události
a krizové situace
Petr Beneš informoval, dle podkladového materiálu BRK-04-2015-04P, že vzdělávání v Kraji
Vysočina se týkalo starostů 689 obcí, celkem se školení zúčastnilo 342 zástupců obcí Vysočiny.
Starostové ORP byli proškoleni v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, což
organizovalo GŘ HZS ČR v součinnosti se zástupci ústředních orgánů. Na základě vyhodnocení
akce však bylo rozhodnuto, že pro příští období budou i tito starostové školeni v krajích zároveň se
starosty obcí I. a II. stupně.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 38/04/2015/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
na základě § 6 k) nař. vl. č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového
zákona, ve znění pozdějších předpisů vyhodnocení vzdělávání starostů obcí zaměřené na přípravu
na mimořádné události a krizové situace dle materiálu BRK-04-2015-04P.
odpovědnost: členové BRK
termín: 10. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
5. Rozprava, pracovní oběd
Miloš Štěpanovský okomentoval powerpointovou prezentaci: Jaderná elektrárna Dukovany aktuální provoz (přítomní obdrželi neveřejný dokument v tištěné podobě).
Radek Malíř podal informace k aktuálnímu stavu bezpečnostní situace. V roce 2015 došlo
k poklesu trestné činnosti (jedná se o celorepublikový stav) a k nárůstu objasněnosti trestné
činnosti. PČR nyní bude dále pokračovat v činnostech směřujících k zajištění pocitu bezpečí pro
obyvatele Vysočiny. PČR Kraje Vysočina bude posílena o nové zaměstnance.
Jan Ňachaj informoval, že AČR je připravena k zajištění bezpečnostní situace na území ČR.
Na rok 2016 je plánovaný nábor zájemců o službu o v řadách vojáků AČR.
Petr Beneš informoval, že do objektu Záchranného útvaru GŘ HZS, ul. Kosovská, Jihlava, byla
trvale dislokována záchranná rota disponující těžkou technikou HZS Hlučín. Technické vybavení
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roty je zaměřeno především na řešení povodňových mimořádných událostí. Je zde umístěna
i základna humanitární pomoci. Objekt byl slavnostně otevřen 2. 12. 2015.
Jiří Běhounek navrhl, aby jedno jednání BRK v roce 2016 bylo v prostorách Záchranného útvaru
a bylo spojeno s představením záchranářských možností a možností ochrany obyvatel.
Jan Slámečka informoval, že pracovní skupina EVA (pracovní skupina k vytvoření doporučující
metodiky pro provedení vynucené evakuace objektu) splnila úkol, ke kterému byla bezpečnostní
radou zřízena, a ukončila svoji činnost. Pracovní skupina OXID (pracovní skupina na podporu
opatření ke zmírnění škodlivých účinku oxidu uhelnatého) bude dále pokračovat ve své činnosti.
Jiří Běhounek požádal, aby BRK byla na jednání v roce 2016 informována o činnosti obou
pracovních skupin. Jan Murárik doplnil, že MPO také, na základě iniciativy Kraje Vysočina (dopis
pana hejtmana panu ministrovi), zřídilo na MPO obdobnou pracovní skupinu zabývající se
škodlivými účinky oxidu uhelnatého. Sdělil, že se zúčastňuje jejího jednání a informuje
o preventivních činnostech v Kraji Vysočina. Pracovní skupina při MPO se zabývá jak přípravou
návrhů legislativní úpravy právních norem mající vztah k manipulaci a provozu plynových zařízení
tak i osvětovou činností. V roce 2016 MPO plánuje uskutečnit celorepublikový seminář
k problematice provozu plynových zařízení. Záměr je rozšířit preventivní činnost již aplikovanou
v Kraji Vysočina i do dalších krajů.
Miloš Štěpanovský informoval členy BRK o aktuálním stavu výroby elektrické energie v JE
Dukovany a o bezpečnosti provozu zařízení.
Radek Malíř poděkoval za spolupráci s Krajem Vysočina, především za pořízení vah pro vážení
nákladních vozidel na komunikacích.
Zdeněk Kadlec poděkoval zástupcům složek IZS za spolupráci s krajským úřadem.
Vladimír Novotný upozornil, že od 28. 6. do 3. 7. 2016 se v Novém Městě na Moravě uskuteční
Mistrovství světa horských kol. Navrhuje, aby BRK byla na jednotlivých zasedáních informována
o přijímaných bezpečnostních opatření. Jiří Běhounek pověřil PČR podáním informací
na jednáních BRK, která budou akci předcházet.
Miloš Štěpanovský doplnil, že v současné době je ve fázi přípravy provedení cvičení Blackout
Vysočina 2016 a v souvislosti s tím je plánována i odborná příprava členů BRK na toto téma.
Jiří Běhounek informoval, že další zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 1/2016
se uskuteční dne 18. února 2016.
Závěr
Jiří Běhounek poděkoval členům bezpečnostní rady za celoroční 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 10. prosince 2015.
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