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plk. JUDr. Jaromír Tkadleček
velitel zásahu

 /schváleno elektronicky/      

Zápis  z pracovního  setkání  představitelů  zainteresovaných  složek  IZS  v rámci 
bezpečnostního opatření „Výbuch“ a představitelů dotčených obcí, konaného
 dne 22. 11. 2018

Pracovního setkání se zúčastnili: viz prezenční listina

Plk. JUDr. Jaromír Tkadleček- v 14:00 hod zahájil pracovní setkání a přivítal přítomné. 

o Nové představitele informoval o skutečnosti, že setkání velitele zásahu se starosty 

dotčených obcí se koná každé čtvrtletí.  Posun aktuálního setkání byl  zapříčiněn 
volbou nových zastupitelů obcí. Následující setkání proběhne ve druhém čtvrtletí 
roku 2019. 

o Seznámil  s průběhem činností  složek integrovaného záchranného systému (dále 

jen „IZS“) v rámci řešení mimořádné události, včetně činností Pyrotechnické služby 
PČR a orgánů činných v trestním řízení.

o Upozornil  na  legislativní  rámec  činností  složek  IZS  a  dalších  zainteresovaných 

subjektů  (např.  zákon  č.  239/2000  Sb.,  o  integrovaném  záchranném  systému 
apod.). 

o Informoval o stávajícím perimetru vymezujícím působení složek IZS, ekonomickou 

nákladností řešení celé mimořádné události, struktuře řízení na strategické úrovni 
(ústřední koordinační orgán – MV GŘ HZS, hejtman Zlínského kraje apod.).

o Objasnil pojmy „záchranné a likvidační práce“ složek IZS, jejich rozsah a upřesnil 

užívanou terminologii.
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o Informoval o stávajícím i budoucím stavu v kontextu s majetkoprávními aspekty) po 

odchodu složek IZS).
o Velmi důrazně akcentoval skutečnost, že složky IZS nebudou provádět kompletní 

asanační práce zasaženého prostoru (neumožňuje to legislativní rámec).
o Seznámil s výhledem činností složek IZS zasazeným do časového rámce, včetně 

aspektů jako jsou klimatické podmínky (předpoklad ukončení činností složek IZS je 
ve 2. pololetí roku 2019).

o Upozornil,  že  jako  velitel  zásahu  velí  složkám  IZS,  respektive  bezpečnostnímu 

opatření. Potencionální trestnou činnost prověřuje NCOZ - Národní centrála boje 
proti organizovanému zločinu. 

o V roce 2018 došlo k uvolnění velké části areálu do běžného právního stavu (změna 

perimetru od 1.  7.  2018),  kdy došlo k uvolnění  cca  40-45% areálu mimořádné 
události. 

o Na  mapovém  podkladu  názorně  ukázal  místa  explozí  skladovacích  objektů, 

současný  perimetr,  stav  plošného  pyrotechnického  sběru  a  hloubkového 
pyrotechnického průzkumu, dislokaci zázemí složek IZS apod.

o V současné době probíhají činnosti složek IZS každodenně v době od 7:00 hodin 

do         17:00 hodin (doba činností  se bude v následujících dnech zkracovat 
v přímé souvislosti se světelnými podmínkami). 

o Jakmile  to  budou  klimatické  podmínky  dovolovat,  bude  opětovně  zaveden 

dvousměnný provoz, aby došlo k urychlení činností složek IZS. 

pplk. Mgr. Radim Otýpka
o Upřesnil systém fungování v místě mimořádné události

o Odkázal  na  štáb  velitele  zásahu,  který  v místě  mimořádné události   funguje  24 

hodin denně. Poskytl tel. číslo: 606 070 326. 

plk. JUDr. Jaromír Tkadleček
o Nabídl starostům možnost praktické ukázky logistického zázemí složek IZS přímo 

v místě mimořádné události (nutno stanovit jednotný termín). 

mjr. Mgr. Jan Slovák
o Doplnil  aspekty  mimořádné  události  prezentované  velitelem  zásahu,  seznámil 

s používanou  technikou  a  postupy,  promítl  fotografie  související  s místem 
mimořádné události. 

mjr. Mgr. Tomáš Krejčí
o Poukázal na probíhající komunikaci s jednotlivými dotčenými subjekty. 

plk. JUDr. Jaromír Tkadleček
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o Upřesnil  informace  o  uzavírání  pozemní  komunikace  mezi  obcemi  Lipová  a 

Haluzice, včetně problematiky vztahující se k dopravnímu značení (osvětlil právní 
vztahy dopravního značení).

František Marecký
o Vznesl  dotaz  ohledně  zlepšení  značení  objížďky.  Lidé  často  zajedou  zbytečně 

k areálu.  Navrhl  umístění  dopravního  značení  do  obcí  Dolní  Lhota,  Slavičín  - 
kruhový objezd a Vlachovice.

plk. JUDr. Jaromír Tkadleček
o Dopravní  značení  nemá na starosti  PČR ale správce komunikace.  Zkusí  oslovit 

správce komunikace k zajištění dopravní značky. 

Zdeněk Hověžák
o Vznesl dotaz na režim fungování společnosti Eruca Technologies s.r.o., a dotaz ve 

vztahu k užívání zábavné pyrotechniky v době blížícího se období konce roku.  

plk. JUDr. Jaromír Tkadleček
o Společnost Eruca Technologies s.r.o.  funguje v běžném právním stavu, který byl 

v areálu nastolen do 16. 10. 2014 (není v dikci  velitele zásahu jakkoli  ovlivňovat 
fungování společnosti mimo prostor ovládaný složkami IZS na základě příslušného 
zákona). 

o Požádal  starostu  obce  Vlachovice,  zda  by  bylo  možné  i  letos  apelovat  na 

nepoužívání zábavné pyrotechniky.

Miroslav Svárovský
o Vznesl dotaz k vyšetřování explozí skladovacích objektů. 

plk. JUDr. Jaromír Tkadleček
o Dikce  šetření  trestně  právní  roviny,  včetně  okolností  souvisejících  se  vznikem 

události  spadá  pod  NCOZ  –  z hlediska  velitele  zásahu  nemůže  poskytnout 
informace z probíhajícího šetření.  Poukázal  na skutečnost,  že každá mimořádná 
událost se šetří v počáteční fázi jako nedbalost- obecné ohrožení.

Mgr. Eliška Olšáková
o Vznesla dotaz ke cvičení, které probíhalo v areálu Vlárských strojíren. Upozornila, 

že jí nebyla doručena SMS o stavu. 

Mgr. Tomáš Chmela
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o Rovněž upozornil na nedostatečnou informovanost o výše uvedeném cvičení. 

plk. JUDr. Jaromír Tkadleček
o Jednalo  se  o  cvičení  policistů  Krajského  ředitelství  policie  Zlínského  kraje.  Tok 

informací bude prověřen a v případě jejich nedostatečnosti bude stav napraven. 

Zdeněk Hověžák
o Informoval o návštěvě místopředsedy vlády. 

Miroslav Svárovský
o Vznesl  dotaz  k promlčení  nároků  fyzických  a  právnických  osob  ve  vztahu 

k činnostem složek IZS. 

mjr. Mgr. Jan Slovák
o Lhůta  pro  vznesení  nároků  ve  vztahu  ke  složkám  IZS  (náhrady  za  škody, 

poskytnutou  věcnou  a  osobní  pomoc,  omezení  vlastnického  práva  apod.),  je 
striktně uvedena v zákoně 239/2000 sb.  Lhůta je  6  měsíců od doby,  kdy nárok 
vznikl (škoda, omezení atd.). Krajský úřad může výjimečně vyplatit náhradu i bez 
žádosti nebo na základě pozdě podané žádosti, nejpozději však do 5 let.

plk. JUDr. Jaromír Tkadleček
o V případě  běžných  provozních  dotazů  -  kontaktovat  pplk.  Otýpku.  Tel  číslo: 

725 143 117.
o Ukončil  pracovní  setkání,  poděkoval  přítomným za účast  a  konstruktivní  přístup 

k řešené problematice.

Zpracoval: Veronika Meislová
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