Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2021
konaného dne 8. 6. 2021
Přítomni:
1. Pospíchal Jaromír

7. Janoušek Pavel (předseda)

2. Hrůza Miloš

8. Nevoral Marek

3. Škarka Daniel

9. Maslák Pavel (místopředseda)

4. Vácha Miroslav

10. Slabý Miloň

5. Skalník Miroslav

11. Murárik Jan (tajemník)

6. Havlena Jan
Nepřítomni (omluveni):
1. Jágrik Miroslav

3. Herbrych Josef

2. Holoubek Marek
Hosté:
1. Sekan Ladislav (KVV Jihlava)

2. Kabele Jaroslav (VZ Dobronín)

Program:
Zahájení jednání, schválení programu, (Ing. Pavel Janoušek);
1. Postavení a základní činnosti KVV Jihlava, (plk. gšt. Ing. Ladislav Sekan, ředitel KVV
Jihlava);
2. Aktuální informace o činnosti Krizového štábu Kraje Vysočina, (Ing. Jan Murárik,
tajemník KŠ kraje);
3. Postavení a základní činnosti Základny skladování munice VZ 5512 Dobronín
v organizaci AČR, (kpt. PaedDr. Jaroslav Kabele);
 činnost muničního skladu a skladovaná munice;
 způsob skladování a bezpečnostní prvky skladů a objektu;
 systém ostrahy a postupy při narušení bezpečnostních prvků.
4. Prohlídka Základny skladování munice, (kpt. PaedDr. Jaroslav Kabele);
5. Diskuze, různé;
Závěr, (Ing. Pavel Janoušek).
Zahájení jednání, schválení programu
P. Janoušek, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu, který byl 9 hlasy schválen.
1. Postavení a základní činnosti KVV Jihlava
L. Sekan seznámil členy komise s postavením a základními činnosti KVV Jihlava:
 Systém velení a řízení AČR – strategická úroveň, operační úroveň, taktická úroveň;
 Personální obsazenost KVV – 89 %;
 Partnerem KVV Jihlava je 15 územně samosprávných celků - obce s rozšířenou
působností;
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Hlavní zajišťované působnosti v rámci vojenského regionu:
 výkon státní správy;
 příprava na krizové situace;
 mobilizační připravenost a doplňování OS osobami;
 OPSÚ;
 POKOS;
 komunikace s veřejnosti.
Mimořádně vykonávané činnosti v rámci pandemie: činnosti spojené s první a druhou vlnou
covid (výpomoc Armády v nemocnicích, odběrových stanech), volby – drive-in, E-learning.
Na území KV je celkem šest vojenských útvarů. Nevojenských objektů důležitých pro obranu
státu je v KV celkem 12. Na území KV se nachází celkem 141 objektů zvláštních prací. KVV
Jihlava má celkem 119 vojáků v aktivní záloze a dalších cca 100 vojáků v aktivní záloze, kteří
jsou u jiných útvarů v republice.
V průběhu jednání tohoto bodu se dostavil člen komise Miloň Slabý.
2. Aktuální informace o činnosti Krizového štábu Kraje Vysočina
J. Murárik informoval členy komise o aktuálních informacích z jednání Krizového štábu Kraje
Vysočina. Zasedá pravidelně, armáda vypomáhala v době covidu v nemocnicích a odběrových
stanech, vakcín je v KV dostatek. Poslední jednání KŠ kraje je plánováno na 17. 6. 2021. Při
zhoršení epidemické situace bude činnost štábu obnovena.
3. Postavení a základní činnosti Základny skladování munice VZ 5512 Dobronín
v organizaci AČR
J. Kabele seznámil členy komise s činností Základny skladování munice Dobronín:
Technický prostor;
Hospodářský prostor;
Vojenský prostor vlečka.
Muniční sklad v Dobroníně je jeden ze šesti muničních skladů AČR, který zabezpečuje
skladování munice. Muniční sklad byl vybudován v roce 1952, v roce 2011 došlo ke kompletní
rekonstrukci technického skladu.
Objekt je střežen Vojenskou policií. Všechny muniční skladiště, která se v objektu nachází, jsou
vybavena elektronickým protipožárním zařízením a muniční sklad má svoji vlastní vojenskou
hasičskou jednotku připravenou k okamžitému zásahu.
Skladiště: celkové plocha 11 tis. m2, celková max. obložnost skladiště 4.970 t.
Bezpečnostní opatření skladiště:
- režimová opatření (povolování vstupů, režim manipulace s klíči, povolování změn, řešení
kontrol atd.);
- ostraha;
- technické opatření (mechanické zábrany, ploty, brány, elektronická zámková zabezpečení,
kamerové systémy atd.).
4. Prohlídka Základny skladování munice
Členové komise absolvovali prohlídku muničního skladu, prostor stanoviště vojenské policie a
psince. Byli seznámeni s technickým vybavením a zabezpečením střežení objektu vůči
nepovolaným osobám. Prohlédli si stav uložení munice v jednom objektu.
5. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání bude včas upřesněn. Bude se jednat o výjezdní zasedání, a to
v prostorách ZZS KV, Vrchlického 4843, Jihlava.
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Závěr
P. Janoušek poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.

Ing. Pavel Janoušek
předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečností komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 9. června 2021
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