USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. prosince 2015 č. 1089
k dalšímu zabezpečení areálu muničního skladu u Vrbětic
Vláda
I.

bere na vědomí informace uvedené v části III materiálu čj. 1621/15;

II. ukládá
1. ministru vnitra
a) doporučit veliteli zásahu, aby vyzval do 26. prosince 2015 představitele podniku
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., k výstavbě oplocení v perimetru uvedeném v části III
materiálu čj. 1621/15 včetně elektronického zabezpečení a k zajištění fyzické ostrahy
tohoto perimetru, jakožto osobní a věcné pomoci k dočasnému zabezpečení areálu
muničního skladu u Vrbětic,
b) zohlednit při umístění oplocení ve spolupráci se starosty dotčených obcí místní specifické
požadavky na využívání pozemků, pokud tím nebude závažným způsobem ohrožen
život, zdraví nebo majetek dalších osob nebo provádění záchranných a likvidačních
prací,
c) předložit vládě návrh nařízení vlády, kterým by byli povoláni vojáci v činné službě
k plnění úkolů Policie České republiky do doby dostavění oplocení včetně elektronického
zabezpečení a do doby zajištění fyzické ostrahy,
2. ministru obrany
a) zabezpečit spolupráci s Armádou České republiky při výstavbě oplocení podle bodu II/1
tohoto usnesení v rámci činnosti složek integrovaného záchranného systému,
b) předložit vládě do 31. ledna 2016 návrh řešení majetkoprávních vztahů v areálu a
postupu asanace,
c) dočasně zapůjčit příslušným složkám integrovaného záchranného systému majetek
potřebný k plnění stanovených úkolů,
3. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí uvolnit finanční prostředky do
výše 31 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Rezerva na řešení

mimořádných situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, na účelně
vynaložené výdaje spojené s plněním úkolů podle bodu II/1,2 tohoto usnesení, které
budou financovány prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje na základě žádostí
oprávněných subjektů.
Provedou:
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a
ministr financí,
ministři obrany, vnitra
Na vědomí:
hejtman Zlínského kraje,
starostka obce Haluzice,
starostové obcí Lipová, Vlachovice

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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