Zápis z jednání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 1/2019
konaného dne 22. 3. 2019
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman Kraje Vysočina,

předseda BRK)

2. Ing. Vladimír Novotný

6. plk. Mgr. Jiří Němec

(ředitel Hasičského záchranného

sboru Kraje Vysočina)
(2. náměstek hejtmana Kraje

Vysočina)
(ředitel

Krajského úřadu Kraje Vysočina)

8. Ing. Soňa Měrtlová

(vedoucí Odboru zdravotnictví

Krajského úřadu Kraje Vysočina)
(předseda Bezpečnostní

komise Rady Kraje Vysočina)

5. Ing. Vladislava Filová

(zastupující ředitel Krajského

vojenského velitelství Jihlava)

3. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
4. Mgr. Tomáš Martinec

7. pplk. Mgr. Ivo Páteček

9. Ing. Jan Murárik

(tajemník Bezpečnostní rady Kraje

Vysočina)
(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby Kraje Vysočina)

Omluveni:
1. brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek
ředitelství policie kraje Vysočina)

(ředitel Krajského

2. Ing. Miloš Štěpanovský

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany)

Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí Odboru sekretariátu 3. Ing. Petr
hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina)
JE Dukovany)

Gallus

(vedoucí útvaru Havarijní připravenosti

2. plk. Mgr. Pavel Peňáz

(náměstek ředitele pro službu
4. Mgr. Andrea Pohanová (Oddělení krizového řízení a
kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje
bezpečnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina)
Vysočina)

Program:
Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina);
1. Zhodnocení činnosti bezpečností rady kraje za rok 2018, (Ing. Jan Murárik, tajemník
Bezpečnostní rady Kraje Vysočina);
2. Zhodnocení činnosti bezpečnostní komise rady kraje za období 2018, Plán práce na rok
2019, (Mgr. Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise rady Kraje Vysočina);
3. Informace o provozu a bezpečnosti JE Dukovany v roce 2018, (Ing. Miloš Štěpanovský,
ředitel JE Dukovany);
4. Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2018, Program prevence kriminality na
rok 2019, (Ing. Jan Murárik, tajemník Bezpečnostní rady Kraje Vysočina, Mgr. Andrea
Pohanová, úředník na úseku prevence kriminality a koordinátor integrace cizinců);
5. Stav připravenosti PČR k činnosti v integrovaném záchranném systému a bezpečnostní
situace na území kraje za rok 2018, (brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina);
6. Stav připravenosti ZZS k činnosti v integrovaném záchranném systému, statistika
výjezdové činnosti ZZS za rok 2018, (Ing. Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina);
7. Finanční zabezpečení připravenosti kraje na mimořádné události a krizové situace a jejich
řešení na území kraje, Rozpočet Kraje Vysočina na kapitole Požární ochrana a IZS na rok
2019, (Ing. Jan Murárik, tajemník Bezpečnostní rady Kraje Vysočina);
8. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2018 a návrh plánu provedení cvičení IZS v roce 2019,
(plk. Mgr. Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina);
9. Analýza možností zásobování PHM pro složky IZS v případě Blackoutu v Kraji Vysočina,
(plk. Mgr. Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina);
10. Aktualizace vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany, (plk. Mgr. Jiří Němec,
ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina);
11. 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

Závěr, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina).
Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné členy BRK a hosty (bez práva hlasování) a zahájil jednání.
Z jednání omluvil Ing. Miloše Štěpanovského, ředitele Jaderné elektrárny Dukovany a brig. gen.
Mgr. Miloše Trojánka, ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Konstatoval, že je BRK
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl v bodě č. 11 „Rozprava“ doplněn o
informaci „Počet událostí řešených na území Kraje Vysočina v souvislosti s větrnou živelní
pohromou „Eberhat“ ve dnech 10. 3. - 11. 3. 2019. Takto doplněný návrh programu byl 9 hlasy
schválen.
Podkladové materiály k jednotlivým bodům programu jsou uveřejněny na webových stránkách
Kraje
Vysočina
https://www.kr-vysocina.cz/bezpecnostni-rada-kraje-podklady-pro-jednani-r2019/ds-304172/archiv=0&p1=26472 a členové BRK je v předstihu obdrželi.
1. Zhodnocení činnosti bezpečností rady kraje za rok 2018
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Zmínil usnesení BRK, u kterých řešení dále
přetrvává – problematika stavu radiové sítě Pegas Matra. Dále informoval, že dne 8. 4. 2019
proběhne ve spolupráci s firmou E.ON Distribuce cvičné zaslání SMS starostům obcím s cílem
prověření reálnosti kontaktů po volbách a zpětnou vazbu starostů na tzv. „oblastní manažery“ firmy
EON.
Dále informoval, že od 1. 4. 2019 bude jmenován ředitel Krajského vojenského velitelství v Jihlavě
plk. Ing. Ladislav Sekan.
Jan Murárik vznesl dotaz na členy bezpečnostní rady z důvodu systému zveřejňování
podkladových materiálů. Upozornil na skutečnost, že některé podkladové materiály jsou neveřejné,
označené písmenem N a je nutno s nimi takto zacházet a nejsou zveřejňovány. Za stanovení
režimu zveřejnění odpovídá zpracovatel podkladových materiálů. Přítomní členové bezpečnostní
rady se shodli na ponechání stávající formy zveřejňování podkladových materiálů.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 01/01/2019/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí a schvaluje
zhodnocení činnosti BRK za rok 2018 dle materiálu BRK 01-2019-01P a BRK 01-2019-01P př.1
odpovědnost: členové BRK
termín: 22. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
2. Zhodnocení činnosti bezpečnostní komise rady kraje za období 2018, Plán práce na
rok 2019
Tomáš Martinec okomentoval podkladový materiál. Činnost bezpečnostní komise v roce 2018
vycházela z plánu práce komise, jehož návrh byl projednán na 5. zasedání komise dne
14. prosince 2017 a na tomto zasedání také schválen. Následně byl schválen Radou Kraje
Vysočina č. 2298/40/2017/RK. Uskutečnilo se jedno výjezdní zasedání a to do muničního skladu
v Dobroníně.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 02/01/2019/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
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zhodnocení činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina za rok 2018 a Plán činnosti
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu BRK-01-2019-02P, BRK-012019-02P, př. 1 a BRK-01-2019-02P, př. 2
odpovědnost: členové BRK
termín: 22. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
3. Informace o provozu a bezpečnosti JE Dukovany v roce 2018
Petr Gallus podal členům bezpečnostní rady informace o provozu a bezpečnosti JE Dukovany v
roce 2018. Zdeněk Kadlec vznesl dotaz, na jakou dobu je možné se předzásobit palivovými články.
Petr Gallus odpověděl, že skladování probíhá cca na pět let.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 03/01/2019/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o provozu a bezpečnosti JE Dukovany v roce 2018 dle materiálu BRK-01-2019-03N př.1
odpovědnost: členové BRK
termín: 22. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
4. Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2018, Program prevence
kriminality na rok 2019
Andrea Pohanová okomentovala podkladový materiál. Kraj zatím v roce 2019 podal čtyři žádosti
na MV – žádost „Analýza a seminář na nelegální online obsah“, žádost „Mezinárodní konference
elektronického násilí a kyberkriminalita“, žádost „Dvoudenní konference pro manažery prevence
kriminality celé ČR“ a žádost „Projekt divadelní představení pro seniory“. Jedná se o neinvestiční
projekty ve výši 780 tis. Kč. Projekty jsou připravovány od začátku roku a budou realizovány
v druhé polovině roku 2019.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 04/01/2019/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí:
 Informaci o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina za rok 2018 dle
materiálu BRK-01-2019-04P, př. 1
 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu BRK-01-2019-04,
př. 2
odpovědnost: členové BRK
termín: 22. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
5. Stav připravenosti PČR k činnosti v integrovaném záchranném systému a
bezpečnostní situace na území kraje za rok 2018
Pavel Peňáz okomentoval prezentaci o stavu připravenosti PČR k činnosti v IZS a bezpečnostní
situaci na území kraje za rok 2018. Kraj Vysočina se řadí mezi druhý nejbezpečnější kraj ze všech
krajů ČR. Dochází k nárůstu objasněnosti TOXI kriminality. Krajské ředitelství police kraje
Vysočina v roce 2018 šetřilo 4 441 nehod, při kterých bylo 42 osob usmrceno, 114 osob těžce
zraněno, 1 507 osob lehce zraněno. V roce 2018 bylo provedeno celkem 23 bezpečnostních, resp.
policejních opatření. V průběhu roku 2018 došlo k záchytu osmi migrantů ze třetích zemí.
Tomáš Martinec vznesl dotaz na navýšení škody u majetkových trestných činů. Pavel Peňáz
odpověděl, že zatím zůstává hranice 5-ti tis. Kč.
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Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 05/01/2019/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
stav připravenosti PČR k činnosti v integrovaném záchranném systému a bezpečnostní situace na
území kraje za rok 2018 materiálu BRK-01-2019-05P a BRK-01-2019-05P př.1
odpovědnost: členové BRK
termín: 22. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
6. Stav připravenosti ZZS k činnosti v integrovaném záchranném systému, statistika
výjezdové činnosti ZZS za rok 2018
Vladislava Filová okomentovala prezentaci Statistika výjezdové činnosti za rok 2018. Zdravotnická
záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen „ZZS KV“) poskytuje
přednemocniční neodkladnou péči na území Kraje Vysočina. Síť výjezdových základen tvoří
celkem 21 míst. Pokrytí kraje nepřetržitě zajišťovalo do konce roku 2018 svojí činností v denní
dobu tj. od 7-19 hod. 29 výjezdových skupin (z toho 8 RLP,16 RZP, 4 RV, 1 LZS) a v noci tj. od 197 hod. 28 výjezdových skupin (z toho 4 RLP, 18 RZP, 6 RV). Od 1. 1. 2019 je na území kraje
k dispozici v denní dobu 30 výjezdových skupin, v noci zůstal počet nezměněn. Zvýšený počet
výjezdových skupin je způsoben zavedením nepřetržitého RV systému v severní části okresu
Žďár nad Sázavou. V roce 2018 byla obnova vozového parku sanitních vozidel zajištěna nákupem
8 ks sanitních vozů nového typu VW T6 v celkové částce cca 20 mil. Kč. V rámci přípravy na
mimořádné události bylo pořízeno nové technické vozidlo za spolufinancování Fondu zábrany
škody ve výši cca 1,6 mil. Kč.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 06/01/2019/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o stavu připravenosti ZZS KV k činnosti IZS, statistice výjezdové činnosti ZZS KV za rok
2018 dle materiálu BRK-01-2019-06P a BRK-01-2019-06P, př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 22. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
7. Finanční zabezpečení připravenosti kraje na mimořádné události a krizové situace a
jejich řešení na území kraje, Rozpočet Kraje Vysočina na kapitole Požární ochrana a
IZS na rok 2019
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Požární
ochrana a IZS jsou pro rok 2019 schváleny výdaje v celkové výši 8 330 000 Kč. V roce 2018 to
bylo 12 980 000 Kč. Nižší částka je z důvodu, že se část prostředků určených na dotace obcím na
udržení a rozvoj akceschopnosti (4 400 000 Kč) a dotace na technické vybavení JSDH
(2 000 000 Kč) přesunulo pod Fond Vysočiny.
Na nezbytné provozní výdaje a výdaje na požární ochranu je určeno 6 980 000 Kč a na ostatní
výdaje 1 350 000 Kč. Rozhodující výdaje kapitoly představují dotace Hasičskému záchrannému
sboru Kraje Vysočina.
Finanční závazky z roku 2018 jsou ve výši 17 377 617,31 Kč. Jedná se o schválené dotace obcím
na nákup dopravních automobilů do vybavení jednotek PO, které nebyly v roce 2018 vyplaceny z
důvodu prodloužení termínu realizace projektů – dodavatelé automobilů nebyli schopni uspokojit
zvýšenou poptávku ze strany obcí. A dotace obcím na nákup elektrocentrál do vybavení JSDH.
Dotační program na elektrocentrály skončil 31. 12 2018 a obcím, které podaly závěrečné
vyúčtování dotace na konci roku, nebylo možné dotaci vyplatit v roce 2018.
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Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení 07/01/2019/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
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 2019 dle
materiálu BRK-01-2019-07P a BRK-01-2019-07P, př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 22. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
8. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2018 a návrh plánu provedení cvičení IZS v roce 2019
Jiří Němec okomentoval podkladový materiál. Cvičení složek IZS v roce 2018 byla provedena po
jednotlivých okresech v koordinaci HZS Kraje Vysočina a ve spolupráci minimálně se základními
složkami IZS. Veškerá cvičení jsou minimálně zaměřena na procvičení velení, koordinace postupu
zdolání mimořádné události, činností operačních středisek a vzájemné informační toky mezi
zasahujícími složkami a orgány. Po ukončení cvičení IZS vždy bylo organizováno společné
vyhodnocení, zaměřené na průběh cvičení s důrazem na vzájemnou spolupráci složek IZS a
orgánů účastnících se cvičení, vždy minimálně za účasti zástupců základních složek IZS a orgánů
kraje. Dílčí vyhodnocení, zaměřené především na vlastní činnost si zajistila každá účastnící složka
samostatně. Cvičení složek IZS v roce 2019 budou provedena v rámci jednotlivých okresů Kraje
Vysočina v koordinaci HZS Kraje Vysočina a Policie ČR vždy v součinnosti se základními složkami
IZS.
Vladimír Novotný se dotázal na způsob zapojení nemocnic do cvičení IZS. Nejbližší cvičení IZS
proběhne v Nemocnici Třebíč – požár s následnou evakuací.
Bylo konstatováno, že areál nemocnice v Třebíči prošel rozsáhlou rekonstrukcí a výstavbou
nových budov. V této souvislosti vzešel z jednání bezpečnostní rady úkol pro Nemocnici Třebíč, a
to upravit a zkvalitnit orientační značení v areálu nemocnice.
Úkol: Upravit a zkvalitnit orientační značení v areálu nemocnice Třebíč
Jiří Němec poukázal na problematiku výskytu spalniček. Jiří Běhounek vznesl podnět, aby složky
IZS a nemocnice v kraji zmapovaly, u kterých skupin osob kritické infrastruktury jejich zařízení je
zapotřebí udělat testy na protilátky. Vladimír Novotný doplnil, že personálu ZZS KV a některých
nemocnic již byly testy na protilátky spalniček provedeny. Jiří Němec doplnil, že služební poměr
umožňuje nařídit povinné očkování příslušníkům HZS KV. Soňa Měrtlová řekla, že KHS může za
přesně stanovených podmínek nařídit povinné očkování. Jiří Běhounek navrhl, aby na příští
zasedání bezpečnostní rady byl zpracován materiál, týkající se rozvahy o možnosti očkování
určených osob a následná opatření u složek IZS a nemocnic v případě nutnosti.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení: Bylo přijato upravené usnesení:
Usnesení 08/01/2019/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení cvičení IZS za rok 2018 dle materiálu BRK-01-2019-08P př. 1 a
schvaluje
plán cvičení IZS Kraje Vysočina pro rok 2019 dle materiálu BRK-01-2019-08P př. 2 a
ukládá
zpracovat návrh na opatření očkování osob kritické infrastruktury a v případě potřeby zajistit
proočkovanost na spalničky z důvodu zabezpečení funkčnosti IZS a personálu nemocnice
odpovědnost: členové BRK, J. Němec, M. Trojánek, V. Filová, S Měrtlová
termín: 22. 3. 2019, 22. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
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9. Analýza možností zásobování PHM pro složky IZS v případě Blackoutu v Kraji
Vysočina
Jiří Němec okomentoval podkladový materiál. Na základě závěru z cvičení Blackout vzešel pro
HZS Kraje Vysočina úkol zpracovat analýzu zásobování PHM složek IZS a objektů kritické
infrastruktury. Předmětem analýzy je stanovení předpokládaného množství pohonných hmot
(motorové nafty) pro zajištění provozu klíčových součástí kritické infrastruktury Kraje Vysočina na
minimálně 24 hodin provozu s definováním možností a využití potenciálu uložení zásob v delším
časovém horizontu pro řešení mimořádných událostí bez nutnosti zřizování finančně náročného
naftového hospodářství každým dotčeným subjektem (aplikováno v ostatních krajích ČR). Rozsah
byl stanoven pro jednotky požární ochrany HZS Kraje Vysočina, profesionální a dobrovolné
jednotky s územní působností (JPO I-21x, JPO obcí II-10x a III-112x – celkem 143x), ZZS Kraje
Vysočina (21x), Policie ČR Kraj Vysočina (27x), nemocnice Kraje Vysočina (6x), léčebny
dlouhodobě nemocných, samostatná zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb kraje/obcí
(74x) – celkem 271 subjektů. U HZS Kraje Vysočina je možnost umístění nadzemních nádrží PHM
v areálech vybraných stanic, kde je možné v rámci běžné spotřeby vozidel HZS udržovat
stanovené minimální množství PHM v odpovídající kvalitě (35 m3). Jednalo by se o investice ve
výši 5,5 mil. Kč. Jiří Běhounek vznesl dotaz na přítomné členy bezpečnostní rady na jejich
stanovisko k dané problematice. Jan Murárik a Tomáš Martinec vyslovili souhlasné stanovisko.
Vladislava Filová sdělila, že většina aut ZZS KV jezdí na motorovou naftu.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení:
Usnesení 09/01/2019/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
analýzu možností zásobování PHM pro složky IZS a subjekty kritické infrastruktury v případě
jakékoliv mimořádné události v Kraji Vysočina a
ukládá
řediteli HZS Kraje Vysočina závěry analýzy zapracovat do informace pro Radu Kraje Vysočina ve
spolupráci s J. Murárikem
odpovědnost: Jiří Němec
termín: do 15. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
10. Aktualizace Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování JE Dukovany
V průběhu tohoto bodu jednání odešel člen bezpečnostní rady Zdeněk Kadlec.
Jiří Němec okomentoval podkladový materiál. Aktualizace Vnějšího havarijního plánu (dále jen
„VHP“) pro zónu havarijního plánování (dále jen „ZHP“) JE Dukovany byla provedena v roce 2018.
Aktualizace zahrnuje změny ve všech kapitolách, plánech konkrétních činností i přílohách. Plán byl
aktualizován v součinnosti s HZS Jihomoravského kraje. Aktualizace VHP JE Dukovany byla
provedena z důvodů změny legislativy (Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon).
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení: Bylo přijato upravené usnesení:
Usnesení 10/01/2019/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktualizaci Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování JE Dukovany dle materiálu
BRK-01-2019-10P a
doporučuje
hejtmanovi kraje schválit na základě § 11 odst. d) zákona č. 239/2000 Sb., aktualizaci Vnějšího
havarijního plánu pro zónu havarijního plánování JE Dukovany dle materiálu BRK-01-2019-10N př.
1a
ukládá
1) řediteli HZS Kraje Vysočina v souladu s § 27 vyhlášky č. 429/2003 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, předat písemné výtisky

KUJI 27647/2019

Číslo stránky

6

provedených změn včetně CD držiteli povolení (JE Dukovany), MV – Generálnímu ředitelství
HZS ČR, Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, HZS Jihomoravského kraje – termín do 29.
3. 2019.
2) dotčeným členům BRK Vysočina provést znehodnocení neaktuálních CD a nahradit je novým
CD a zapracovat aktualizaci do vlastní dokumentace
odpovědnost: Jiří Němec, příslušní členové BRK
termín: 29. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo.
11. Rozprava
Jiří Němec seznámil členy BRK s četností a převažujícími druhy zásahů HZS při vichřici Eberhatr
ve dnech 10. 3. - 11. 3. 2019. Číselný a grafický přehled zásahů bude tvořit přílohu tohoto zápisu.
Jiří Běhounek sdělil, že další zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 2/2019 se uskuteční
dne 22. května 2019 od 9:00 hod. v objektu vězeňské služby Světlá nad Sázavou.
Závěr
Jiří Běhounek poděkoval členům bezpečnostní rady za aktivní účast na jednání a ukončil jednání.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
člen Bezpečnostní rady Kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečnostní rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 26. března 2019.
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