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Personální změny ve vedení územních odborů 

  

Dnešním dnem dochází k personálním změnám ve vedení čtyř  územních odborů v rámci
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.  V  letošním roce zaznamenává Policie České
republiky, a to v rámci celé  České republiky, určitou generační obměnu bezpečnostního sboru.
Odchody  policistů, kteří mají odslouženo více než pětadvacet, třicet i čtyřicet a  více let se
nevyhnuly ani Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina.

  

Změny  se dotýkají také územního odboru Třebíč, tedy ředitele územního odboru a  jeho
zástupce. Oba vedoucí pracovníci patřili mezi kolegy, kteří pro  bezpečnostní sbor naší země
pracovali celý svůj kariérní život a ke  konci listopadu odešli do civilu. Na pozici ředitele
územního odboru  Třebíč je k 1. prosinci ustanoven plk. PhDr. Aleš Indra, který dosud  působil
na pozici ředitele územního odboru Jihlava. Osmačtyřicetiletý  plukovník Aleš Indra působí u
Policie České republiky od 1. prosince  1993 a za dobu své policejní kariéry získal zkušenosti
na různých  pozicích na úseku pořádkové policie, kde působil také jako vedoucí  odboru služby
pořádkové policie. Má proto bohaté zkušenosti s řízení  nejrůznějších bezpečnostních opatření.
Na pozici zástupce ředitele bude  pověřený zastupováním plk. Mgr. Jiří Lysák, který dosud
působil jako  vedoucí obvodního oddělení Jihlava.

      

Personální změny se  dotýkají vedení územních odborů Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč a Žďár 
nad Sázavou. Ředitelem územního odboru Havlíčkův Brod se stal plk. Mgr.  Bc. Petr Gruber,
který dříve zastával pozici vedoucího odboru služby pro  zbraně a bezpečnostní materiál.
Dvaapadesátiletý plukovník Petr Gruber  nastoupil do služebního poměru k Policii České
republiky 1. března 1989 a  působil na různých pozicích na úseku služby kriminální policie a 
vyšetřování i na úseku pořádkové policie, naposledy zastával funkci  vedoucího oboru služby
pro zbraně a bezpečnostní materiál. Na místo jeho  zástupce je pověřený zastupováním plk.
Mgr. David Hospodka, který dosud  zastával pozici vedoucího dopravního inspektorátu
Havlíčkův Brod.
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Na územním odboru  Jihlava bude na pozici ředitele působit současný zástupce ředitele  tohoto
územního odboru - plk. Ing. Martin Kratochvíl. Třiačtyřicetiletý  plukovník Martin Kratochvíl
nastoupil do služebního poměru k Policii  České republiky 1. prosince 1997 a působil na
různých pozicích na  organizačních článcích na úseku pořádkové policie. Jeho zástupcem byl 
pověřen plk. Ing. Bc. Radomír Němec, který dosud působil jako vedoucí  odboru obecné
kriminality služby kriminální policie a vyšetřování  územního odboru Jihlava.

  

  

Personální změna se dotýká také  územního odboru Žďár nad Sázavou, kde ke konci listopadu
ukončil  služební poměr ředitel územního odboru. Od 1. prosince je na tuto pozici  ustanoven
plk. Mgr. Miroslav Buchta, který dosud působil na pozici  zástupce vedoucího odboru obecné
kriminality Krajského ředitelství  policie kraje Vysočina. Osmačtyřicetiletý plukovník Miroslav
Buchta  působí u Policie České republiky od 13. prosince 1993 a za dobu své  dosavadní
kariéry pracoval na různých pozicích zejména na úseku služby  kriminální policie a vyšetřování.

  

  

Stejně tak se odchody  dotkly i několika policistů z odborů krajského policejního ředitelství.   Ke
změně ve vedení tak dochází od 1. prosince na odboru hospodářské  kriminality, kde byl na
pozici vedoucího ustanoven plk. Ing. David  Musílek, který dosud působil na pozici zástupce
vedoucího tohoto odboru.  Změna se dotýká také pozice vedoucího odboru služby pořádkové
policie,  kde se vedení dnešního dne  ujme nový vedoucí odboru plk. Mgr. Radek  Vochyán,
který dosud působil na tomto odboru na pozici vrchního  komisaře.

  

  

Dana Čírtková 
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