
IDOK

Integrovaná doprava Karlovar-
ského kraje nabízí od dubna roz-
šířený sortiment časových jízde-
nek o jízdenky týdenní. Tyto jíz-
denky jsou nahrávány na bez-
kontaktní čipové karty.
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Sportovec roku

Přehled vítězů jednotlivých kate-
gorií v anketě Sportovec roku
Karlovarského kraje 2004 a foto-
seriál ze slavnostního vyhlášení
výsledků.
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Silnice

Letošní zimní období způsobilo
na mnohých vozovkách rozpad
obrusné vrstvy a následné lokál-
ní nebo i celoplošné výtluky. Při-
pravili jsme přehled výdajů na
zimní údržbu a opravy s tím
spojené.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

Sloupek hejtmana

Vážení čtenáři,

vítám vás opět
nad stránkami
tohoto měsíčníku
vašeho kraje. Jed-
ním z témat, která
kraj v současné
době musí řešit, je
stav našich silnic

po letošní náročné zimě. 
Jistě si pamatujete, že nás zima donu-

tila několikrát k vyhlášení kalamitního
stavu a ke svolání krizových štábů.
Situaci se nám podařilo zvládnout,
i když v některých místech bylo počasí
tak nesmlouvavé, že jsme je museli
dočasně pro dopravu uzavřít. Jiná
místa už nebylo možno udržovat běž-
nou silniční technikou, a ke slovu při-
šla technika těžšího kalibru – buldoze-
ry a další stroje.

Zima je tedy za námi, ale zanechala
po sobě hodně škod. Kraj se proto roz-
hodl vyčlenit 30 milionů korun na
mimořádné opravy těch nejpostiženěj-
ších úseků. Kromě toho budou nadále
pokračovat i plánované souvislé rekon-
strukce dalších kilometrů našich sil-
nic, a to nákladem přes 420 milionů
korun. Samotná zimní údržba si vyžá-
dala více než 100 milionů korun, další
náklady poputují do údržby bezpro-
středního okolí silnic. Celkem tak letos
bude Krajská správa a údržba silnic
hospodařit s finančními prostředky
v objemu přesahujícím 820 milionů
korun. To dokazuje, že silnice jsou pro
náš kraj jednou z nejvyšších priorit.
Přesto však ani tak obrovská částka
nestačí na opravu všech komunikací
v kraji. I v budoucích letech nás tak
čeká spousta práce.

Přesto však už koncem letošního
roku budou mnohé naše silnice daleko
lepší, než jsou nyní. Samozřejmě se
nevyhneme ani technickým uzavírkám
nebo omezením dopravy. Prosím vás
proto o pochopení – několik měsíců
komplikací v daném místě vám poté
poskytne na celé roky silnici, která
bude k vám i k vašemu automobilu
daleko šetrnější.

VÁŠ HEJTMAN

JUDR. JOSEF PAVEL

Ministerstvo zdravotnictví
a Všeobecná zdravotní pojišťovna
povolily zahájení provozu kardio-
intervenčního centra, které chce
zhruba v polovině letošního roku
spustit karlovarská nemocnice.
Pro zahájení provozu byl nejdůle-
žitější nákup speciálního přístroje
značky Siemens. 

„Ten jsme zakoupili už v loň-
ském roce za 30 milionů korun.
Kardiocentrum bylo samozřej-
mě naší prioritou, protože podle
statistiky je Karlovarský kraj na
předním místě v ČR v úmrtí na
kardiovaskulární onemocnění
u žen i mužů. Do této doby jsme
museli těžké infarktové příhody
převážet do Plzně nebo Prahy.
V centru budou působit tři lékaři
na stálý úvazek, jeden lékař ve
výcviku a další zdravotnický per-
sonál,“ říká radní pro oblast
zdravotnictví Jiří Mutinský. 

Vybudování kardiocentra
i nákup speciálního přístroje je
součástí rekonstrukce karlovar-

ské nemocnice, která stála 160
milionů korun. Na výstavbu cent-
ra dal kraj 50 milionů korun. Dal-
ších osmnáct milionů korun je
potřeba na to, aby centrum
mohlo definitivně zahájit svůj
provoz.

„Například jen monitory při-
jdou na 8 milionů korun, ultra-
zvuk na 2,5 milionu korun, tele-
metrije za 2,5 milionu, intraaor-
tální balónková kontrapulzace za
1 milion korun a další vybavení
celkem zhruba za 18 milionů. Na
dovybavení kardiointervenčního
centra použijeme 15 milionů
korun, které kraji darovala akcio-
vá společnost Karlovarské mine-
rální vody,“ dodává Jiří Mutinský. 

Vznik centra vítají i lékaři,
kteří zatím nemohli některým
pacientům poskytnout patřičnou
pomoc.

„Jedná se o diagnostiku
a léčbu infarktů myokardu, angi-
ny pectoris a dalších onemocně-
ní. Tuto vysoce odbornou péči

Kardiointervenční centrum 
ZAČNE FUNGOVAT V LÉTĚ

doposud poskytovala pouze pracoviště vyšší-
ho typu a pacienti, často v akutním stavu,
museli být převáženi do lépe vybavených
nemocnic mimo kraj. Dostupnost kardio-
centra v Karlových Varech bude přínosem
především z odborného a časového hledis-
ka,“ říká jednatel karlovarské nemocnice
Jiří Štefan.

Specializované centrum bude zajišťovat
zdravotní péči pro pacienty Karlovarského
kraje, ale také obyvatelům z části Plzeň-
ského kraje a bývalého okresu Cho-
mutov. Ročně má provést 2400
výkonů.                          

„Důvody sloučení jsou prag-
matické. Cílem je vznik jednot-
ného řízení investiční politiky
a zlepšení logistiky zdravotnic-
kých záchranných služeb.
V neposlední řadě je důvodem
rovněž zajištění vyrovnané
a koordinované zdravotní péče
v regionu. Ve stávajícím roz-
místění středisek zdravotnické
záchranné služby v Sokolově,
Chebu a Karlových Varech se
po sloučení nic měnit nebude,
karlovarské středisko bude
plnit nadále funkci územního
střediska,“ říká radní pro
oblast zdravotnictví Jiří Mutin-

ský. Do konce příštího roku
chce vedení kraje dobudovat
systém výjezdových stanovišť
záchranné služby. Karlovarské
se má přitom stát postupně
jediným s vlastním dispečin-
kem. Ostatní dispečinky ale
kraj zatím rušit nebude. Karlo-
varské středisko bude zajišťo-
vat krizovou zálohu šesti až
osmi sanitek pro potřeby
nepředvídaných katastrof
anebo výjimečných událostí,
například hromadných doprav-
ních nehod.

Pokračování na straně 4

Radní Karlovarského kraje rozhodli o sloučení tří příspěvkových
organizací zajišťujících zdravotnickou záchrannou službu v jednu
organizaci. Hlavním důvodem je úspora peněz. 

V rámci návštěvy České republiky zaví-
tal 19. dubna do Karlovarského kraje
kyperský prezident Tassos Papadopoulos

s manželkou Fotini. Program jednodenní
návštěvy prezidentského páru organizoval
Karlovarský kraj ve spolupráci s Magistrá-

tem města Karlovy Vary. Hejtman Josef
Pavel přivítal kyperského prezidenta
s chotí před Grandhotelem Pupp a pozval
vzácné hosty do Malé dvorany na číši vína. 

„Naše země prožily bouřlivou minu-
lost, období míru a prosperity, ale také
období cizí nadvlády a nesvobody,“ řekl
v uvítacím projevu hejtman Pavel. „Je
zvláštní, že ačkoliv Českou republiku
a Kypr dělí tisíce kilometrů, historie nám
přinesla podobné zkušenosti – obě země
jsou křižovatkou kultur, místem kde
spolu po staletí žijí různé národnosti.
Zažili jsme vojenské intervence mocnos-
tí, které nás využily jako strategickou
základnu. Museli jsme dlouho bojovat
o svou nezávislost a svrchovanost. Tyto
historické zkušenosti nás sbližují. Naše
národy si uvědomují hodnotu své svobo-
dy a suverenity, neboť jim často byla ode-
přena,“ připomněl hejtman. 

V rámci návštěvy Karlových Varů si pre-
zident Papadopoulos s manželkou prohlé-
dl lázeňské centrum a huť sklářské firmy
Moser. Program zakončili oba manželé
prohlídkou pravoslavného kostela sv.
Petra a Pavla.

RED

KARLOVARSKÝ REGION NAVŠTÍVIL KYPERSKÝ PREZIDENT
Střípky z kraje

Nejdek – Novou učebnu určenou
pro integraci dětí ze sociálně slab-
ších rodin nebo národnostních
menšin 8. dubna oficiálně otevřeli v
Nejdku na Karlovarsku. Ačkoli je
součástí základní školy na náměstí
Karla IV., děti se v ní rozvíjejí přede-
vším hrou. Samotné děti se na
výzdobě učebny podílely. Vybudová-
ní třídy přišlo na 116 tisíc korun.
Třída tohoto typu a zaměření nemá
obdoby nejen v okrese Karlovy Vary,
ale ani v celém Karlovarském kraji.

Františkovy Lázně – Už jen oslavám
60. výročí osvobození vlasti poslouží
opuštěný areál bývalých technických
služeb ve Františkových Lázních.
Hned potom ho nechá tamní radnice
zbourat. Areál by měl být zdemolo-
ván do konce května, nahradí ho
nové lázeňské domy. Technické služ-
by jsou přestěhovány do nového
sídla v Dolních Lomanech. 

Aš – Tři nové domy s 35 byty
vyrostou v těsném sousedství
nedávno dokončených příbytků na
Hlavní ulici v Aši. Na jejich stavbu
přispěl stát 14 miliony korun, cena
se bude pohybovat okolo 12 tisíc
korun za metr čtvereční. KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF

Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) 
je přístupná a ke stažení v internetových HEJTMANSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/. 
Zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese marek.necekal@kr-karlovarsky.cz.

Kraj bude mít jednotnou záchranku

Ing. Jiří Mutinský, člen Rady Karlovarského kraje

Hejtman Josef Pavel (vpravo) doprovodil prezidentský pár při prohlídce krajského města.

HAD
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S lovo zastupitele

Vážení čtenáři,

o optimalizaci školství se mluví
již dlouho, a to i v našem kraji. Již
dlouho bylo jasné, že k ní kraj
bude muset přistoupit. S tím
samozřejmě souhlasí všichni, řeč
demografických čísel je jasná
a každý ji chápe. V současné
době nabízí první ročníky našich
středních škol místa pro šest tisíc
dětí, ale základní školy opouští
jen tři tisíce sedm set žáků,
z nichž ještě někteří odejdou stu-
dovat do soukromých škol.
V příštích letech klesne počet

patnáctiletých, kteří by mohli na
naše školy nastoupit, až hluboko
pod tři tisícovky.

Strukturu školství v kraji je pro-
stě nezbytně nutné přizpůsobit
těmto skutečnostem. To chápe
každý, i samotní ředitelé škol. Prob-
lém ovšem je, když se přistoupí ke
konkrétním návrhům, jak tedy
školství optimalizovat. Naprosto
chápu nespokojenost ředitelů škol,
představitelů obcí a měst i jejich
občanů, když se zjistí, že některé
školy jsou již neudržitelné a budou
muset být sloučeny, přesunuty
nebo jinak dotčeny. Každá z těch
škol má svou historii, prošly jí stov-
ky studentů, svého času mohla být
velice dobře navštěvovanou mo-
derní školou, především v dobách,
kdy dospívaly velice silné ročníky.
Pro své město byla chloubou, pro
své ředitele představovala nespočet
roků poctivé práce, kterých si
nemůžeme než vážit. 

To vše chápu, a svým způso-
bem je i mně samotnému líto, že
mnohé z nich nyní zažívají tak
silný demografický propad
a z toho pramenící úbytek stu-
dentů. Ale je to prostě tvrdý fakt,
na kterém nikdo z nás pravděpo-
dobně nedokáže nic změnit.

Snažíme se při navrhované
optimalizaci sledovat několik
důležitých faktorů. Snažíme se
školy umístit tam, kde budou
svým studentům snadno přístup-
né, kde jim nabídnou odpovídají-
cí zázemí. Proto velice pečlivě
zvažujeme nejen stav samotné
školy, ale také celého města či
obce – dopravní obslužnost, mož-
nosti dojíždění, možnosti ubyto-
vání studentů, dostupnost kniho-
ven a jiných informačních zdrojů,
možnosti kulturního, sportovní-
ho a jiného vyžití studentů
a mnoho dalších. Je nasnadě, že
ideální podmínky k tomu nabízejí
právě větší města, která jsou při-
rozenými středisky kraje
i v mnoha jiných ohledech. Není
náhodou, že úřady, ale i banky,
obchodní střediska, zdravotnická
zařízení a další podobné služby
široké veřejnosti se usidlují právě
tam – jsou blíže těm, kteří jejich
služby potřebují, jsou dobře
dostupné, využívají infrastruktu-
ry svého města. Cílem návrhu
optimalizace není uškodit men-
ším školám v menších městech
a obcích, ale dát šanci na co nej-
lepší vzdělání co největšímu
okruhu potenciálních studentů.

Návrh na přebudování struktu-
ry školství v kraji není ničím
náhlým, nečekaným. Již od samé-
ho vzniku kraje jsem pracoval ve
Výboru pro výchovu, vzdělání
a zaměstnanost, a otázkami škol-
ství jsem se tedy zcela samozřej-
mě detailně zabýval. Komuniko-
val jsem s řediteli dotčených škol
a snažil jsem se najít způsob,
který by povedl bolestivý, ale
nevyhnutelný zákrok co nejcitli-
věji. Stojím si za tím, že současný
návrh je dobrým řešením neleh-
ké situace. A věřím tomu, že
kdyby na mém místě byl někdo
jiný, dospěl by k velice podob-
ným závěrům, bez ohledu na své
osobní preference nebo politic-
kou příslušnost.

Snažím se naslouchat všem
názorům, které v diskusi o škol-
ství zaznívají. Určitě nechci, aby
se o optimalizaci škol mluvilo
jako o Řezníčkově rušení škol.
Přál bych si, aby to byl Úspěšný
projekt Karlovarského kraje na
zachování kvalitního školství
v podmínkách současných demo-
grafických trendů.

ING. KAMIL ŘEZNÍČEK, 

ČLEN RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE

(ODS)

Týdenní jízdenky a BČK je možné zakou-
pit na autobusovém nádraží v Sokolově,
Kraslicích, v Infocentru Chodov, a to

vždy od úterý do neděle týdenní jízdenku na
následující týden platnosti. 

V pondělí si lze zakoupit týdenní jízdenku
jen na současný týden platnosti, nikoliv na
příští týden platnosti. 
Příklad: Cestující má zájem si zakoupit
týdenní jízdenku IDOK pro určitou zónu
IDOK s platností od 11. do 17. 4.
2005. Tuto jízdenku si může cestující
zakoupit nejdříve dne 5. 4. 2005 a nej-
později dne 11. 4. 2005. 

Informace o možnostech cestování
v IDOK vám ochotně podají zaměstnanci
Koordinátora IDOK (KIDS KK, p. o.) na tel.
353 504 414, 353 504 405 a zaměstnanci
dopravců zapojených do IDOK. 

Příklady použití týdenních jízdenek IDOK: 
1) Zóna č. 1: Cestující dojíždějící denně

z Rudolce do Sokolova, aut. nádr. zaplatí za
jednotlivé jízdné na čipovou kartu
u dopravce Autobusy Karlovy Vary, a. s.,
za týden cca 169 Kč. Jelikož se výše zmí-
něný úsek nachází celý v zóně IDOK č. 1
(platí i na linkách MHD Sokolov), zaplatí
cestující při využití týdenní časové jízden-
ky IDOK pouze 90 Kč. Cestující tím, že
využije týdenní časovou jízdenku IDOK,
ušetří za týden 79 Kč. 

2) Zóny č. 1,2: Cestující dojíždějící denně
z Kynšperka nad Ohří do Sokolova zaplatí
za jednotlivé jízdné na čipovou kartu
u dopravce Autobusy Karlovy Vary, a. s.,
za týden cca 207 Kč. Výše zmíněný úsek se
nachází v zónách IDOK č. 2 a č. 1 (platí i na
linkách MHD Sokolov), zaplatí cestující
při využití týdenní časové jízdenky IDOK
pouze 190 Kč. Cestující tím, že využije
týdenní časovou jízdenku IDOK, ušetří za
týden 17 Kč.

3) Zóny č. 3,4: Cestující dojíždějící denně
z Bečova nad Teplou do Sokolova zaplatí
za jednotlivé jízdné na čipovou kartu
u dopravce Autobusy Karlovy Vary, a. s., za
týden cca. 357 Kč. Při využití týdenní časo-
vé jízdenky IDOK v zónách č. 3,4 platné ze
zastávky Bečov nad Teplou do zastávky
Horní Slavkov,porcelánka (zóna č. 4)
a dále ze zastávky Horní Slavkov, porce-
lánka do zastávky Sokolov, Těšovice (zóna
č. 3) v kombinaci s kilometrickým tarifem
dopravce Autobusy Karlovy Vary, a. s.,
v úseku Sokolov, Těšovice–Sokolov, aut.
nádr. zaplatí cestující celkem cca 265 Kč.
Cestující tím, že využije týdenní časovou
jízdenku IDOK, ušetří za týden 92 Kč. 

4) Zóna č. 5: Cestující dojíždějící denně

z Karlových Varů do kombinátu Vřesová
zaplatí za jednotlivé jízdné na čipovou
kartu u dopravce Autobusy Karlovy Vary,
a. s., za týden cca 244 Kč. Při využití týden-
ní časové jízdenky IDOK v zóně č. 5 platné
ze zastávky Karlovy Vary, Počerny do
zastávky Vřesová, kombinát v kombinaci
s kilometrickým tarifem dopravce Autobu-
sy Karlovy Vary, a. s., v úseku Karlovy
Vary, terminál–Karlovy Vary, Počerny
zaplatí cestující celkem cca 213 Kč. Cestu-
jící tím, že využije týdenní časovou jízden-
ku IDOK, ušetří za týden 31 Kč.

5) Zóna č. 5: Cestující dojíždějící denně
z Nové Role, sídliště do kombinátu Vřeso-
vá zaplatí za jednotlivé jízdné na čipovou
kartu u dopravce LIGNETA autobusy, s. r.
o., za týden cca 169 Kč. Při využití týdenní
časové jízdenky IDOK v zóně č. 5 platné
z Nové Role, sídliště do kombinátu Vřeso-
vá zaplatí cestující celkem cca 100 Kč. Ces-
tující tím, že využije týdenní časovou jíz-
denku IDOK, ušetří za týden 69 Kč. 

6) Zóna č. 1,6: Cestující dojíždějící denně
z Kaceřova do Sokolova, aut. nádr. zaplatí za
jednotlivé jízdné na čipovou kartu u doprav-
ce Autobusy Karlovy Vary, a. s., za týden
cca 207 Kč. Při využití týdenní časové jíz-
denky IDOK v zónách č. 1,6 platné z Kace-
řova do Citic (zóna č. 6) a dále ze zastávky
Citice do zastávky Sokolov, aut. nádr. (zóna
č. 1 - platí i na linkách MHD Sokolov) zapla-
tí cestující celkem cca 190 Kč. Cestující tím,
že využije týdenní časovou jízdenku IDOK,
ušetří za týden 17 Kč. 

cena bez DPH a montáže

Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

garážová 
vrata 
od 6.990,- Kč

www.kalibra.cz

vrata a brány přímo od výrobce

prodej na splátky

Jsme tu pro vás volejte:

Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Stanislav Volf: 606 200 523
Radek Šoltész: 775 200 003
Petr Fiala: 775 200 004
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Integrovaná doprava 
KARLOVARSKÉHO KRAJE (IDOK) PŘINÁŠÍ OD DUBNA NOVINKU
Od 1. 4. 2005 dochází k rozšíření nabídky sortimentu časových jízdenek IDOK o týdenní časové jízdenky IDOK (dále jen týdenní jízden-
ky). Týdenní jízdenky jsou nahrávány na bezkontaktní čipové karty (BČK). Týdenní jízdenky platí vždy 7 dní, a to od pondělí 0.00 hod.
do neděle 24.00 hod. 
(Ceny týdenních a třicetidenních jízdenek jsou uvedeny v tabulce pod textem)

Ceny třicetidenní Ceny týdenní
klouzavé jízdenky jízdenky 
plnocenné zlevněné plnocenné zlevněné 

Zóna č. 1 350,- Kč 175,- Kč 90,- Kč 45,- Kč 
Zóna č. 2 400,- Kč 200,- Kč 100,- Kč 50,- Kč 
Zóna č. 3 400,- Kč 200,- Kč 100,- Kč 50,- Kč 
Zóna č. 4 350,- Kč 175,- Kč 90,- Kč 45,- Kč 
Zóna č. 5 400,- Kč 200,- Kč 100,- Kč 50,- Kč 
Zóna č. 6 400,- Kč 200,- Kč 100,- Kč 50,- Kč 

Tarify integrované dopravy  



Na základě předběžných výsledků nás stála zimní údržba silnic
zhruba 110 mil. Kč což je o 10 mil. Kč více než v loňském roce.
Zvýšené náklady na zimní údržbu byly zapříčiněny vyšším počtem

zásahových dnů, častějšími výjezdy techniky a nasazením těžké dodava-
telské techniky v kalamitních dnech, kdy bylo nutné zajistit dostupnost
a spojení do zapadaných nepřístupných oblastí. V horských oblastech
tato těžká technika odstraňovala bariéry sněhu, které nebylo možné
zvládnout běžnými prostředky KSÚS KK, p. o. Vlivem nepříznivých pově-
trnostních podmínek v letošním zimním období docházelo k častějším
poruchám asfaltového krytu vozovek.  KSÚS KK, p. o., prováděla na sil-
niční síti operativní  průběžné opravy obalovanou asfaltovou směsí za stu-
dena na místech, kde docházelo k ohrožování bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu. Úseky silnic, na kterých nebylo možno provést opravy
vozovek, byly označeny přechodným dopravním značením.

Letošní zimní období způsobilo na mnohých vozovkách rozpad
obrusné vrstvy a následné lokální nebo i celoplošné výtluky. V sou-
časné době máme zpracovaný harmonogram jarního úklidu
a výsprav výtluků po zimním období, ze kterého vyplývá, že by
výspravy a úklid vozovek měl být proveden nejpozději do poloviny
června letošního roku. Současně s tím máme pro rok 2005  zpraco-
vaný návrh souvislých oprav a rekonstrukcí silnic a mostů na silni-
cích II. a III. třídy v Karlovarském kraji. 

Pro letošní rok má KSÚS KK, p. o., v rozpočtu na vlastní činnost
a opravy silniční sítě dodavatelsky  celkem 794 milionů korun. 

Z celkové částky 794 milionů Kč je vyčleněno na:
• investice do silniční sítě 420 470 tis. Kč

(z toho 375 mil. Kč úvěr)

• údržba silnic I. tř. 32 000 tis. Kč  

• neinvestiční opravy a údržba silnic 121 557 tis. Kč  

• údržba silnic vlastními pracovníky 248 340 tis. Kč
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JARNÍ AKCE
SLEVA
min. 10 až 40 %

HOBBY NÁŘADÍ
NÁŘADÍ ZE ZAHRADNÍHO

PROGRAMU
Platí do vyprodání zásob.

Navštivte naši prodejnu
KARLOVY VARY–DOUBÍ, Jahodová 313, tel. 353 332 596
Mobil : 777 332 596, info@kublbeck.cz, www.kublbeck.cz 

okna přímo od výrobce

sp
lá
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ý 
pr

od
ej

Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

www.kalibra.cz

Se systémem AluClip si můžete dopřát barevná okna bez kompromisů.

Jsme tu pro vás volejte:

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

30 % SLEVA NA PLASTOVÁ OKNA
Jindřich Moudrý: 777 200 529
Martin Atanasov: 608 200 521
Ondřej Motlík: 777 200 008
Radek Hloušek: 775 200 517
(ALU dveře, okna)

Centrála: Karlovy Vary-Stará Role, Nádražní 15, 
PO–PÁ 7.00–17.00, SO 8.00–12.00, Tel. + Fax: 353 561 983 

www.topenarska.cz

VÝROBA ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

■ SEDACÍ SOUPRAVY
klasické, rohové, rozkládací…

■ VÁLENDY 

■ KŘESLA

■ POSTELE 
– lůžka i dvoulůžka

■ VÝROBA DO 14 DNŮ

■ MOŽNOST PROTIÚČTU

■ POZÁRUČNÍ SERVIS
změna látky i sestavy 
po 2 letech

■ DOPRAVA

Dle designových požadavků a přesných rozměrů zákazníka

s. r. o., ÚTVINA 55, tel. + fax: 353 312 788
mobil: 777 580 142, e-mail: tratep@centrum.cz

!CENY VÝROBCE!

Karlovy Vary, Rosnice 66, tel.: 353 564 928, 353 561 932 
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Zpráva o zimní údržbě a stavu silnic po zimním období 2004/2005

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o. (KSÚS KK, p. o.), zajišťuje zimní údržbu silnic v Karlovarském kraji na 2001 km.
Z toho je 311 km silnic I. třídy ve správě ŘSD ČR a 1 680 km silnic II. a III. třídy v majetkové správě Karlovarského kraje. 

období 2003/2004 2004/2005

udržovaná silniční síť 1 919 km 1 991 km
výkony při zimní údržbě 
ujeté km při posypu 362 282 km 364 953 km

při pluhování 215 988 km 364 953 km
spotřeba posyp. mat. v t. sůl 20 268 t 18 839 t

drť 5 187 t 5 371 t
ostatní inertní materiál 0 176
kalamitní dny 0 4
posypové dny 119 124

Sledované ukazatele
(za rok 2004/5 – předběžné výsledky)

v mil. Kč
Externí skutečnost skutečnost skutečnost plán
zdroje 2002 2003 2004 2005

SFDI+ŘSD 47 45 47 46
kraj 246 348 362 373
ostatní 2 0 0 0
úvěry 0 0 16 375
CELKEM 295 393 425 794

Pro lepší názornost jsou prostředky ze SFDI určené na financování údržby a oprav silnic II.

a III. třídy  uváděny jako prostředky kraje.

mil. Kč
skutečnost skutečnost skutečnost plán

2002 2003 2004 2005

odpisy silničního 
majetku 86 52 52 54

investice do silnic 11 64 113 420

Investice do silničního majetku

FOTO ARCHIV ZDENĚK VAIZ
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SIMPLY CLEVER
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Klub Aktivních Seniorů vyzý-
vá všechny potomky americ-
kých, sovětských a dalších
cizích vojáků k přátelskému
setkání u příležitosti 60. výročí
ukončení 2. světové války. Set-
kání se uskuteční dne 7. května
od 15 hodin v Kraslicích
v Městských sadech nebo při
nepříznivém počasí v kraslic-
kém kulturním domě. V rámci

přátelského setkání zahraje
místní kapela Horalka nejen
české, ale i anglické, ruské
nebo německé písničky. 

Zájemci se mohou přihlásit
na adrese: Klub Aktivních Seni-
orů, P. O. Box 21, 357 01 Rotava
nebo na e-mail: m.orda.rota-
va@seznam.cz nebo na telefon-
ním čísle 352 668 539, případně
až na místě.

VÝZVA K SETKÁNÍ POTOMKŮ CIZÍCH
VOJÁKŮ Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Inzertní oddělení - 
Roman Zápolský

Tel./fax: 353 549 133 
mobil: 777 193 779 

e-mail: vary@consultants.cz

Dokončení ze strany 1

„Dalším cílem reorganizace je
uzavření dohody se soukromými
provozovateli dopravní zdravotní
služby o koordinaci a o společ-
ném systému. Po vybudování
dalších výjezdních míst v Aši, ve
Žluticích, v Nejdku a v Horním
Slavkově budou na 85 procen-
tech kraje zajištěny dojezdy sani-
tek do patnácti minut, jak žádá

ministerská vyhláška. Ta vyžadu-
je pokrytí sta procent kraje, ale
realita je prostě jiná. K lepší
dosažitelnosti oblasti Lubska
může dojít až po ukončení jedná-
ní o přejezdu státní hranice přes
Německo z ašského výjezdové-
ho stanoviště. K tomu je ale
nutné uzavřít na úrovni obou
států mezinárodní dohodu,“
vysvětluje Jiří Mutinský.

Vybudování jednoho stanoviš-
tě vyjde na 8 až 14 milionů
korun. Roční provoz takového
jednoho nového výjezdního
místa na dalších pět milionů
korun.

Hlavním problémem záchran-
ných služeb v kraji je nedostatek
lékařů. Ke zlepšení této situace
by pomohl zákon o záchranných
službách.                                HAD

Kraj bude mít jednotnou záchranku

„Dle lesního zákona náklady
tedy hradí stát, ale úhradu zajiš-
ťuje krajský úřad. Finanční pro-
středky potřebné na zajištění
plateb služeb a finančních přís-
pěvků jsou obsaženy v částce,
kterou kraje získaly novelou
rozpočtového určení daní. Část-
ka na výše uvedené účely by
měla být 14,6 milionu korun,“
říká radní pro oblast životního
prostředí Luboš Orálek. 

Podpora hospodaření v lesích
formou finančních příspěvků  je
řízena Závaznými pravidly pro
poskytování finančních příspěv-
ků, které byly schváleny Posla-
neckou sněmovnou Parlamentu. 

„Systém vyplácení příspěvků
žadatelům je díky legislativnímu
chaosu v současné době nejas-

ný. Systém používaný v roce
2004 nelze použít, neboť v loň-
ském roce pocházely prostřed-
ky ze státního rozpočtu. V roce
2005 jsou krajské úřady při
vyplácení vázány ministerskými
pravidly, ale prostředky by měly
být poskytovány v samostatné
působnosti, tedy schvalovány
radou a zastupitelstvem. Minis-
terstvo zemědělství upozorňuje,
že pokud bychom měnili pravi-
dla pro poskytování příspěvků
vytvořená ministerstvem, může
se stát, že porušíme úmluvu
o notifikaci pravidel a prostřed-
ky EU do resortu ministerstva
zemědělství nebudou poskyto-
vány,“ dodává radní Orálek. 

Podle posledních informací
ministerstva jsou navrženy čtyři
varianty řešení, o kterých se

vedou jednání mezi ministerstvy
financí, vnitra a zemědělství. 

Celková částka byla rozdělena
na výdaje investiční, které odpo-
vídají platbám nárokovým část-
kou 4,1 milionu korun a na výda-
je neinvestiční, které odpovídají
platbám nenárokovým a jejich
výše je 10,5 milionu korun.      RED

Karlovarský kraj začal v roce 2004 poskytovat
příspěvky na realizaci drobných vodohospodář-
ských ekologických staveb podle pravidel schvále-
ných krajským zastupitelstvem. Na tyto akce byla
vyčleněna pro rok 2005 částka 10 milionů korun.

„Ve stanoveném termínu, tedy do 28. února
2005, bylo podáno 12 žádostí.

Některé žádosti byly odborem životního pro-
středí a zemědělství zamítnuty, protože neodpoví-
daly předmětu financování. Příspěvky nejsou
poskytovány na výstavbu čističek odpadních vod
(ČOV) pro jednotlivé domácnosti, ČOV pro objek-
ty určené k podnikání a na vodovodní a kanalizač-
ní přípojky,“ říká radní pro oblast životního pro-
středí Luboš Orálek.

Mezi zamítnuté žádosti patří také žádost obce
Nebanice, protože nebyla doplněna ve stanovené
lhůtě. Podle zástupce starosty Stanislava Duška
není akce projekčně připravena a obec souhlasí
s jejím vyřazením. 

„Naopak žádost obce Nový Kostel byla radou
doporučena ke schválení zastupitelstvu kraje,
ačkoliv neodpovídá pravidlům pro poskytování
příspěvků, které jsou určeny pouze na projekty
ucelené etapy zahájené a dokončené v tomtéž
kalendářním roce, kdy je podána žádost o příspě-
vek. 

Obec Nový Kostel totiž stavbu  zahájila již kon-
cem roku 2003. Na dokončení stavby již obec
nemá finanční prostředky,“ vysvětluje radní Orá-
lek. 

Jednotlivé akce byly posouzeny odborem život-
ního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Pro výpočet příspěvku byly
použity uznatelné náklady a byl zachován procen-
tuelní požadavek. V případě schválení zastupitel-
stvem budou financovány pouze práce provedené
v roce 2005.

Celková částka příspěvků pro rok 2005 činí
6 milionů korun.                                                  RED

Na základě zákona o lesích podporuje stát hospodaření v lesích
poskytováním služeb, nebo finančních příspěvků. Část těchto přís-
pěvků je nárokových, část nenárokových. Se vznikem krajů byla
administrace žádostí a vyplácení příspěvků převedena z Minister-
stva zemědělství na kraje.

Kraj rozdělí peníze
NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. Luboš Orálek, 
člen Rady Karlovarského kraje

Kraj rozdělí finance na vodohospodářské stavby

Radní pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský seznamuje ředitele karlovarské záchranky Iva Tukinského 
se záměrem kraje dobudovat síť výjezdových stanovišť v Aši, Žluticích, Nejdu a Horním Slavkově.
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Telefon: 604 206 419 

Koupím váš zadlužený byt 
před vystěhováním nebo exekucí,
byt s neoprávněným uživatelem 

nebo právní vadou,
v š e  v  h o t o v o s t i

SC-51023/3 

www.kr-karlovarsky.cz

Záruka 2 roky, nejlevnější, nejlepší

ŽALUZIE, ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU
!vykupujeme staré žaluzie na protiúčet!

261 263 847, 261 260 416, 777 038 001
www.gato.cz
Jihlavská 611, Praha 4

☎

HLEDÁME TECHNIKY,
spolupracovníky – vlastní ŽL, mobil, auto –
pro montáž našich výrobků

sleva 50 %
K

upón

z ceny montáže hliníkových žaluzií

SC-10378/1 

HYPOHYPOTÉKY ŠVECTÉKY ŠVEC
Ing. Petr Švec, hypoteční makléř

• kompletní vyřízení hypotéky zdarma • americké hypotéky 
(bez účelu) • výběr z nabídky všech hypotečních ústavů na trhu •

✶ ✶ ✶ ✶ ✶
Neztrácejte čas hledáním vlastního řešení.

Zpracujeme pro Vás bezplatně návrh nejvýhodnější varianty.
Ušetříte čas i peníze.

telefon: 776 861 711,  e-mail: p.svec@iol.cz
Kancelář: Karlovy Vary, Západní 3 (1. poschodí) SC
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Identifikace výzvy

Název grantového schématu: Rozvoj kapacit další-
ho profesního vzdělávání
Počet vyhlašovaných Programů podpory: 2
Celková částka pro tuto výzvu: 12.000.000,- Kč

Operační program, priorita, 
opatření

Operační program: Rozvoj lidských zdrojů
Priorita: 3. Rozvoj celoživotního učení
Opatření: 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Cíl opatření: Fungující systém dalšího profesního vzdě-
lávání odpovídající potřebám znalostní společnosti.

Popis grantového schématu 
Toto grantové schéma přispívá k naplnění globálního
cíle opatření 3.3 OP RLZ, tedy k vytvoření a využití
systému dalšího profesního vzdělávání, odpovídajícího
potřebám znalostní společnosti. Tato výzva je vyhlašo-
vána na 2 ze 3 programů podpory GS, které vycházejí
ze specifických cílů tohoto opatření, uvedených jako
třetí, čtvrtý a pátý specifický cíl v Dodatku OP RLZ.

PROGRAMY PODPORY: 
Název Programu podpory A: Rozvoj a zlepšení
současné nabídky dalšího profesního vzdělávání
včetně služeb s ním spojených.
Název Programu podpory B: Vzdělávání lekto-
rů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících
pracovníků působících v oblasti dalšího profesního
vzdělávání

Vymezení žadatelů o finanční podporu pro
oba Programy podpory: 
Žadatel, oprávněný předkládat návrhy projektů
může být jak fyzická, tak právnická osoba splňující
následující podmínky:
Žadatel má sídlo v České republice
Žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení
projektu, tzn. nesmí působit jako prostředník
Pro partnera žadatele platí identické podmínky
jako pro žadatele. 

Žadatelé o finanční podporu:

Oprávněnými žadateli mohou být veškeré subjekty,
které poskytují, respektive jsou oprávněny posky-
tovat odborné nebo další profesní vzdělávání:
• Vzdělávací a poradenské instituce bez omezení

právních či organizačních forem
• Profesní sdružení omezení právních či organi-

začních forem
• Nestátní neziskové organizace poskytující další

profesní vzdělávání (včetně nadací, občanských
sdružení, apod.)

• Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, tj. organi-
zace zastupující zaměstnavatele a zaměstnance
(podnikatelské svazy, profesní asociace a společ-
nosti, odborové svazy, zaměstnavatelské agentury)

• Obce (dáno zákonem)
• Lektoři a konzultanti (právnické i fyzické osoby)
• Školy a školská zařízení omezení právních či

organizačních forem
• Odborové svazy (dáno zákonem)

Omezení výše podpory na jeden projekt: 
Minimální výše podpory na 1 projekt: 250.000,- Kč 
Maximální výše podpory na 1 projekt realizovaný
v jednom regionu je 6.200.000 Kč. 
Míra podpory: 
Výše podpory projektu z Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů může dosáhnout až 100 %
uznatelných nákladů projektu.
U subjektů, na které se vztahují pravidla o posky-
tování veřejné podpory, je v rámci grantového
schématu možné poskytnout veřejnou podporu
formou blokové výjimky.
Podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro žadatele
o finanční podporu grantovým projektům Operač-
ního programu Rozvoj lidských zdrojů, dostupné
na www.esfcr.cz.

Místo realizace regionálního projektu
Činnosti projektu musí být v rozhodující míře
uskutečněny v Karlovarském kraji a musí být urče-
ny pro cílové skupiny v tomto kraji. V odůvodně-
ných případech je možno zahrnout i osoby z cílo-
vých skupin v sousedících krajích v rozsahu do 20

% celkového počtu podpořených osob. V rámci OP
RLZ však nelze do projektu zahrnout cílové skupi-
ny z území hlavního města Prahy. Sídlo žadatele
(navrhovatele grantového projektu) může být kde-
koli na území České republiky (vč. Prahy).

Forma podpory
V rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů spolufinancovaného z Evropského sociální-
ho fondu bude poskytována finanční podpora for-
mou nevratné přímé pomoci. Na poskytnutí
finanční pomoci není právní nárok.

Doba trvání regionálního projektu
Doba realizace grantového projektu nesmí překro-
čit 24 měsíců.

Monitorování regionálního projektu
Žadatel je povinen v průběhu projektu sledovat
naplňování indikátorů – ukazatelů výstupů
a výsledků. Seznam monitorovacích indikátorů pro
vyplnění žádosti v MSSF Benefit včetně nápovědy
je uveden v příloze č. 1 výzvy. Z tohoto seznamu si
žadatel zvolí indikátory, které se vztahují k jeho
projektu. O jejich naplňování bude dále v průběhu
realizace projektu podávat monitorovací zprávy.

Uznatelné náklady regionálního 
projektu

Z prostředků určených na Operační program Rozvoj lid-
ských zdrojů mohou být financovány pouze uznatelné
náklady projektu. Podrobný výčet uznatelných a neu-
znatelných nákladů projektu je uveden v Příručce pro
žadatele. Příručka je dostupná ke stažení na stránkách
www.esfcr.cz. Financovat lze pouze uznatelné výdaje
vzniklé po podpisu smlouvy o financování projektu.

Termíny výzvy 
Vyhlášení: 29. března 2005 
Žádosti je možné předkládat od 1. dubna 2005
Ukončení příjmu žádostí: 31. května 2005 

Žádosti lze předkládat do 31. května 2005 do 12.00
hodin. Rozhodujícím je čas doručení, a nikoli ode-
slání žádosti. Všechny žádosti doručené po termí-
nu budou automaticky vyřazeny .
Předběžný termín vyhlášení výsledků: 26. září 2005.

Způsob výběru regionálních projektů
Projekty jsou vybírány na principu soutěže mezi
předloženými projekty. Žádosti jsou po splnění for-
málních náležitostí a kritérií přijatelnosti předány
k věcnému hodnocení. Po vyhodnocení  projektů
výběrová komise vybere projekty pro poskytnutí
pomoci. Počet podpořených projektů bude limito-
ván alokací prostředků na tuto výzvu.

Účast v dalších programech EU a ČR
Na projekt, kterému byla přiznána finanční podpo-
ra z OP RLZ, nelze čerpat podporu z jiného pro-
gramu Evropské unie nebo České republiky.

PředložŽení žŽádosti o finanční podporu 
Žádost musí být předložena na standardním formu-

láři, který žadatel vyplňuje v programu MSSF-Bene-
fit. Tento formulář je k dispozici v elektronické
formě na webových stránkách: www.esfcr.cz nebo
na vyžádání na pevném médiu (CD) na níže uvede-
né adrese vyhlašovatele grantového schématu.
Žadatel musí předložit elektronickou žádost (CD,
disketa) a tištěnou verzi žádosti včetně všech povin-
ných příloh ve 3 výtiscích (1x originál/úředně ově-
řená kopie a 2x kopie) v příslušně označené zalepe-
né obálce. Přesný postup při předkládání žádostí je
uveřejněný v Příručce pro žadatele, která je k dispo-
zici na webových stránkách www.esfcr.cz

Kontaktní místo: 
Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor investic a grantových schémat, 
oddělení grantových schémat
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21  
Kontaktní osoba: Bc. Jan Kvasnička, budova B, 
2. patro, č. dv. 313, e-mail: jan.kvasnicka@kr-karlo-
varsky.cz, tel.: 353 502 404

Operační program Rozvoj lidských zdrojů
KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU

Inzertní oddělení - 
Roman Zápolský

Tel./fax: 353 549 133 
mobil: 777 193 779 

e-mail: vary@consultants.cz
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Pečovatelská služba je
poskytována těžce zdravot-
ně postiženým občanům

a starým občanům, kteří nejsou
schopni si sami obstarat nutné
práce v domácnosti a další životní
potřeby nebo kteří pro nepříznivý
zdravotní stav potřebují ošetření
jinou osobou nebo další osobní
péči, pokud jim potřebnou péči
nemohou poskytovat rodinní pří-
slušníci. Pečovatelská služba se
poskytuje i dětem, jestliže rodiče
nebo osoby odpovědné za jejich
výchovu nemohou zabezpečit
péči o děti pro vážné překážky,
jako je například nemoc nabo
trvalé těžké zdravotní postižení.

„K 1. lednu 2003 převzal Karlo-
varský kraj od státu organizace,
které zajišťovaly sociální služby.
Pečovatelská služba byla v kaž-
dém bývalém okrese našeho kraje
zajišťována a financována jiným
způsobem. V bývalém chebském
okrese si již od 90. let minulého
století zajišťovaly a ze svého roz-
počtu financovaly pečovatelskou
službu pro své občany obce.
V bývalém sokolovském okrese
pečovatelskou službu zajišťoval

a financoval kompletně stát.
V bývalém karlovarském okrese
zajišťoval pečovatelskou službu
stát a financována byla z poloviny
ze státního rozpočtu a z poloviny
z rozpočtu obcí,“ říká radní pro
oblast sociální péče Ellen Volavko-
vá. 

V souvislosti s reformou veřej-
né správy, přípravou koncepce
sociálních služeb a komunitního
plánu kraje zastupitelstvo Karlo-
varského kraje rozhodlo ukončit
činnost pečovatelské služby
a začalo vyjednávat s obcemi
o jejím převzetí. Starostové dotče-
ných obcí byli o rozhodnutí kraje
ukončit  činnost pečovatelské
služby poprvé   informováni,   aby
mohli  při přípravě rozpočtu zajis-
tit  finanční částku na zabezpečení
pečovatelské služby pro své obča-
ny. 

„Pečovatelská služba je klasic-
kým příkladem terénní sociální
služby, která pracuje na principu
denního kontaktu s klientem
s ohledem na jeho potřeby.  Proto
je také třeba, aby  se tato služba
poskytovala z úrovně obcí. Post-
rádá smysl, aby na úrovni kraje

rozhodoval úředník o tom, zda kli-
ent v Aši, Kynšperku  či Jáchymo-
vě potřebuje donést oběd či úklid
a další úkony sociální služby,“
vysvětluje postup kraje Ellen
Volavková.  

V současné době poskytuje
a financuje svým občanům pečo-
vatelskou službu 25 obcí. Jsou to
Nejdek, Teplá, Toužim, Žlutice,
Březová u Sokolova, Dolní Rych-
nov, Habartov, Chodov, Královské
Poříčí, Loket, Lomnice, Nové
Sedlo, Kynšperk nad Ohří, Soko-
lov, Svatava, Horní Slavkov, Kras-
lice, Rotava, Oloví, Aš, Cheb,
Františkovy Lázně, Lázně Kynž-
vart, Mariánské Lázně a Plesná.  

Karlovarský kraj považuje
terénní sociální službu za velmi
důležitou, nezastupitelnou. Proto
také zastupitelstvo kraje v loň-
ském i letošním roce odsouhlasi-
lo pro obce, které pečovatelskou
službu pro své občany zajišťují,
dotaci ve výši 6 milionů korun.

„Město Karlovy Vary se  roz-
hodlo, že nemá zájem si pečova-
telskou službu od kraje převzít,
zajišťovat ji pro své občany a roz-
hodovat o ní a pečovatelskou služ-

bu si zajistí prostřednictvím
občanského sdružení Res vitae.
Jeho příklad následovalo dalších
8 obcí na  Karlovarsku – Ostrov,
Nová Role, Jáchymov, Merklín,
Hájek, Kolová, Dalovice,
a Chyše,“ pokračuje radní Ellen
Volavková. Zastupitelstvo Karlo-
varského kraje vyšlo vstříc roz-
hodnutí města Karlovy Vary
a žádosti občanského sdružení
Res vitae a souhlasilo s převo-
dem činnosti pečovatelské
služby a bezúplatným převodem
movitého majetku v pořizovací
ceně 6,6 milionu korun na
občanské sdružení. 

Nestátní neziskové organizace,
které na Karlovarsku zabezpečují 

pečovatelskou službu, obdržely
dotaci celkem ve výši 5,8 milionu
korun. Jedná se o 9 obcí s 80 000
obyvateli. 

„Výše zmíněná dotace pro obce
ve výši 6 milionů bude rozdělena
mezi 25 obcí, kde žije 170 00 oby-
vatel. Z toho je patrné, že obce,
kterým zajišťuje pečovatelskou
službu nestátní nezisková organi-
zace, jsou v letošním roce ve
výhodě a ze svého rozpočtu
dokrývají nižší rozdíl. Přesto
hrozí občanské sdružení Res
vitae kolapsem pečovatelské
služby. Musí jednat s obcemi,
pro které pečovatelskou služ-
bu provádí. V roce 2002
poskytovalo město Karlovy

Vary na pečovatelskou službu
5 milionů korun, v roce 2005 již
jen 2 miliony,“ dodává Ellen

Volavková.   
HAD

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR roz-
hodlo na podzim roku 2004 o změně
financování neziskových organizací pro

rok 2005, a to tak, že kraje musely požádat
o poskytnutí dotace na program podpory sociál-
ních služeb poskytovaných nestátními neziskový-
mi organizacemi na regionální úrovni seniorům
a osobám se zdravotním postižením. Karlovarský
kraj požádal o částku 28 milionů korun. Rozhod-
nutím ministerstva byla přiznána částka pouze 14
milionů. Ze státního rozpočtu kraj v roce 2005
neobdržel již žádnou finanční částku na podporu
nestátních organizací,“ říká radní pro oblast sociál-
ní péče Ellen Volavková.

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále rozdě-
lilo v Karlovarském kraji na ostatní programy
v sociální oblasti částku 6,5 milionu korun. Ve
srovnání s loňským rokem tak stát dal na sociální
oblasti v kraji o 5 milionů méně.

„V roce 2005  podalo na kraj žádost o dotaci na
sociální služby 22 nestátních neziskových organi-

zací. Všechny služby jsou potřebné a žádoucí.
Proto kraj rozdělil finanční prostředky žadatelům
rovným dílem – každému přibližně 56 procent
z oprávněného požadavku. Z tohoto vyplývá, že
i občanské sdružení Res vitae se sídlem v Karlo-
vých Varech z oprávněného požadavku ve výši
zhruba 8 milionů korun obdrží pouze částku 4,5
milionu,“ pokračuje Ellen Volavková.

Ministerstvo při rozdělování dotací krajům
vycházelo v případě Karlovarského kraje
z nesprávných počtů držitelů průkazek osob se
zdravotním postižením. „Namísto 5593 držitelů za
rok 2003 počítalo 2548 držitelů. Karlovarský kraj
byl poškozen a hejtman se obrátil na pana ministra
práce a sociálních věcí Škromacha se žádostí
o nápravu a přiznání vyšší dotační částky.  

Věřím, že  od ledna 2006 bude v platnosti dlouho
slibovaný nový zákon o sociálních službách, který
jasně stanoví tok financí za uživatelem sociální
služby místo přerozdělování dotací,“ uzavírá radní
Ellen Volavková.                                                HAD  

Přestože souhrnná výše požado-
vané podpory nepřesahuje část-
ku, která může být mezi projek-

ty rozdělena, nebude možné uspokojit
zdaleka všechny žádosti. Většina žada-
telů se  totiž uchází o podporu na vybu-
dování infrastruktury pro cestovní
ruch, kde zbývá k rozdělení již pouze
12,8 milionu korun.

„V rámci právě
ukončené třetí
výzvy k předklá-
dání projektů se
mohli žadatelé
v Karlovarském
kraji ucházet
o podporu

v oblasti rozvoje dopravní obslužnosti
v regionech, v oblasti rozvoje informač-
ních a komunikačních technologií
a v oblasti regionální a místní infra-
struktury cestovního ruchu. Seznam
projektů podaných do 31. 3. 2005 v Kar-
lovarském kraji je uveřejněn na webové
stránce Karlovarského kraje www.kr-
karlovarsky.cz,“ říká 1. náměstek hejt-
mana Jan Zborník. 

Proces výběru projektů podaných
v 3. kole by měl být ukončen 27. květ-
na, kdy Regionální rada regionu sou-
držnosti NUTS 2 Severozápad vybere

ty projekty, které doporučí k financo-
vání z programu SROP. 

V prvním kole příjmu žádostí,
které skončilo 30. 7. 2004, přijal
Sekretariát Regionální rady regi-
onu soudržnosti NUTS 2 Severo-

západ na Krajském úřadu
v Karlových Varech celkem

16 projektů, v 2. kole ukon-
čeném 30. 11. 2004 dal-
ších 21 projektů. Regio-

nální rada regionu soudržnosti NUTS 2
Severozápad složená ze zastupitelů
Karlovarského a Ústeckého kraje
vybrala a doporučila k realizaci postup-
ně již 19 projektů z Karlovarského
kraje.   

„Celkem může být mezi projekty
v Karlovarském kraji v období
2004–2006 rozděleno prostřednictvím
SROP cca 917 milionů korun, z nichž
zhruba 75 % bude tvořit příspěvek EU.
Celková hodnota zrealizovaných pro-
jektů bude ale vyšší, protože většina
žadatelů musí do projektu vložit i vlast-
ní příspěvek. Ten dle typu žadatele
tvoří 10–54 procent celkové hodnoty
projektu. Z této celkové částky bylo
v Karlovarském kraji vyčerpáno již 456
milionů korun. Dalších cca 275 milionů
korun z celkové částky bude rozdělo-
váno  prostřednictvím tzv. grantových
schémat, které Karlovarský kraj připra-
vil pro žadatele s drobnějšími projekty
a také pro podnikatele,“ dodává vice-
hejtman Zborník.

Čtvrté kolo příjmu žádostí projektů
do SROP, které se budou ucházet
o zbylé nerozdělené prostředky, se
předpokládá 1. června letošního roku.

Výzvy k předkládání projektů budou
vyhlašovány pravidelně třikrát ročně až
do úplného vyčerpání všech alokova-
ných prostředků.                              RED

Pečovatelskou službu v kraji 
ZAJIŠŤUJÍ OBCE A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ

Podpora z fondů Evropské unie pokračuje
O podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie se v Karlovarském kraji uchází dalších 16 projektů. Právě tolik jich žadatelé
doručili na Krajský úřad v Karlových Varech  do 31. března 2005, kdy skončilo 3. kolo příjmu projektů, jejichž realizace má být
spolufinancována z EU prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (SROP). Mezi projekty může být v rámci
3. kola v Karlovarském kraji rozděleno 180 milionů korun, z nichž přibližně 75 % pochází ze Strukturálních fondů EU, zbytek
z národních zdrojů. Projekty předložené v 3. kole se ucházejí o podporu ve výši 131,8 milionu korun. 

VODNÍ ZÁCHRANÁŘI DOSTALI 100 000 NA NOVÝ ČLUNFinancování nestátních
neziskových organizací

Financování nestátních neziskových organizací v oblasti sociální se rok od roku mění. V roce 2004 roz-
dělilo ministerstvo práce a sociálních věcí pro neziskové organizace v Karlovarském kraji celkem zhru-
ba 15 milionů korun a kraj dále obdržel 10,5 milionu ze státního rozpočtu, které rozdělil neziskovým
organizacím v sociální oblasti. 

Mgr. Ellen Volavková, 
radní pro oblast sociální péče

„

Jan Zborník, 1. náměstek hejtmana

Hejtman Josef Pavel a zástupkyně společnosti
SLOT Game, a. s., Markéta Azemovičová pře-

dali vodním záchranářům šek na 100 tisíc korun.
Šek převzali 22. března 2005 předseda občan-

ského sdružení Modrá hvězda Vladimír Král
a předseda Záchranné vodní stanice potápěčů
Karlovy Vary Jaroslav Bouša. Za finanční dar od
společnosti SLOT Game koupí vodní záchranáři
nový záchranný člun UZC včetně vybavení.

Markéta Azemovičová předávala šek na vysoký
finanční obnos v budově hejtmanství již potřetí.
V prosinci 2004 to byly finanční dary dvěma kraj-
ským nemocnicím. Karlovarské nemocnici věno-
vala spol. SLOT Game 500 tisíc korun na vybave-
ní kardiocentra a sokolovské nemocnici 100 tisíc
korun na zakoupení přístroje pro ortopedické
oddělení. 

RED

Vladimír Král a Jaroslav Bouša převzali šek z rukou Markéty Azemovičové a Josefa Pavla (zleva).
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Kontakty
na Krajský úřad

Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary

Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna: 

epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111

tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz

zástupce ředitele Krajského úřadu 
vedoucí odboru správních agend,

dozoru a Krajský živnostenský úřad
Mgr. Lubomír Novotný

tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Werner Hauptmann

tel.: 353 502 117
werner.hauptmann@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126

miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kontroly
tel.: 353 502 215

vedoucí ekonomického odboru
Ing. Olga Jurištová
tel.: 353 502 266

olga.juristova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí majetkoprávního odboru
Ing. Dagmar Kyliánková

tel.: 353 502 270
dagmar.kyliankova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru investic 
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461

milan.novak@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy

Mgr. Petr Chlebek,
tel.: 353 502 443

petr.chlebek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Jan Prudík
tel.: 353 502 230

jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Miroslava Kurcová

tel.:  353 502 240
miroslava.kurcova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Josef Bernátek
tel.: 353 502 420

josef.bernatek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jan Šnajdr

tel.: 353 502 135
jan.snajdr@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363

ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz

Výsledky krajského kola (podle kategorií)

Nejlepší webová stránka města:
1. Nová Role http://www.novarole.cz  
2. Chodov http://www.mestochodov.cz  
3. Ostrov http://www.ostrov.cz  

Nejlepší webová stránka obce:
1. a 2. Stříbrná http://www.stribrna.cz  
1. a 2. Kyselka http://www.obeckyselka.cz
3. Šabina http://www.obec-sabina.cz

Nejlepší elektronická služba: 
1. Ostrov: Vysílání jednání zastupitelstva města kabelovou TV
2. Chodov: MAN - metropolitní síť 
3. Chodov: Diskusní fórum 

Cena veřejnosti: 
Chodov 

Do celostátního kola postoupily obce:
Nová Role 
Kyselka 
Ostrov
Stříbrná (obec zvítězila v kategorii Nejlepší webová stránka

obce již podruhé, pravidla však nepovolují vítězství 2x za sebou.
Podařilo se získat postup na „divokou kartu“. Pořadatelé již uva-
žují o změně pravidel tak, aby nebyla diskriminační)

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY MĚST A OBCÍ

Zlatý erb 2005
Hejtman Josef Pavel a zástupce sdružení Zlatý erb Jan Savický pře-
dali 18. března 2005 diplomy a ceny za přední umístění v krajském
kole soutěže Zlatý erb. Soutěž o nejlepší webové stránky a elektro-
nické služby měst a obcí je v rámci republiky pořádána letos pose-
dmé. Města a obce Karlovarského kraje se zúčastnily podruhé.

Jednou z legislativně zakotve-
ných výhod občanů EU je
možnost využívat zdravotní

péči v členských zemích. Tato
výhoda platí obecně pro samoplát-
ce. V případě, že pacient hodlá tuto
péči absolvovat za spoluúčasti
pojišťovny, je situace jiná. Zájmem
každé země je především to, aby
prostředky zdravotního pojištění
pokud možno plynuly do zdravot-
ních zařízení vlastní země. Proto
zdravotní pojišťovny, především
německé, podmiňují úhradu lázeň-
ské péče, respektive její zdravotní
části, předběžným souhlasem
a mají pro tento účel stanoven
přesný postup povolování a proplá-
cení. Krajský úřad v tomto vyvinul
značné úsilí, aby se daná situace
stala pro české lázeňství schůd-
nou. Ještě před vstupem ČR do EU
zahájili odborní pracovníci krajské-

ho úřadu jednání s německými
pojišťovnami o podmínkách, za
nichž by bylo možno zájemcům
o lázeňskou péči v českých lázních
poskytovat příspěvky na úhradu

zdravotních nákladů. Po řadě jed-
nání, při nichž byly objasňovány
možnosti a potřeby obou stran,
a po projednání kvalitativních poža-
davků německé strany a kvalitativ-
ních možností české strany skonči-
lo toto jednání konstatováním, že
nic nestojí v cestě ulehčení pobytu
německých pacientů v lázních Kar-
lovarského kraje, tedy v úhradě
zdravotní péče. Tento první krok
v prohlubování příhraniční spolu-
práce byl uzavřen bezesmluvně.
Záleží pouze na dohodě německé-
ho pacienta s jeho zdravotní pojiš-
ťovnou, na správném výběru lázeň-
ského zařízení v Karlovarském
kraji a kvalitní léčbě. Krajský úřad
však vede další jednání, která pove-
dou až k umožnění komplexní
lázeňské léčby pro německé paci-
enty v lázních Karlovarského
kraje.                                             RED

Jako vystavovatel se Karlovar-
ský kraj účastnil potřetí, tento-
krát v rámci společné expozice

s Plzeňským, Jihočeským a Ústec-
kým krajem. V rámci samostatné
expozice Karlovarského kraje se
představila města Sokolov, Cho-
dov, Ostrov a Regionální hospodář-
ská komora Poohří,“ říká 1. náměs-
tek hejtmana Jan Zborník. „Kraj
prezentoval investiční příležitosti –
průmyslové zóny a nevyužívané
průmyslové areály a nemovitosti,

které se nacházejí na jeho území,
představil i územně plánovací pro-
gnózu Sokolovska. Samotná
města byla prezentována infor-
mačním panelem o charakteru
města,“ upřesňuje  vicehejtman
Zborník. Veletrh Urbis s podtitu-
lem Fórum investičních příležitos-
tí je zcela originální projekt
v České republice nabízející velké
množství marketingových nástro-
jů pro investory, developery, ale
také pro jejich protějšky. Nabízí

prostor jak velkým nadnárodním
podnikům, tak i obcím, městům,
regionům a krajům, které mají pro
investory jakoukoli zajímavou
nabídku. Návštěvníky letošního
mezinárodního veletrhu Urbis
v Brně čekala prezentace 35 měst
i obcí a 11 krajů z celé země. Vloni
se zde představilo deset krajů a 26
měst z České republiky. Jejich
stánky si prohlédlo na 23.000
návštěvníků, tři čtvrtiny z nich tvo-
řili odborníci.                      RED

Krajské kolo soutěže hodnotila pětičlenná
porota ve složení: 

Tomáš Svoboda – předseda poroty
Dagmar Strnadová – zastupitelka kraje
Jiří Veselý – PC expert
Jaroslav Borka – krajský zastupitel
Radek Pavlíček – Sjednocená organizace nevi-

domých

Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2005 pořádal
Karlovarský kraj ve spolupráci se Sdružením
Zlatý erb. 

Přihlásilo se 5 měst a 4 obce: 
Březová, Chodov, Nová Role, Ostrov, Rotava,

Kyselka, Stříbrná, Šabina, Vintířov

V krajských kolech se hodnotila kritéria: 
a) Povinné informace 
b) Doporučené a doplňkové informace 
c) Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky 
d) Výtvarné zpracování 
e) Bezbariérová přístupnost – zkrácený test 
Celostátní kolo bylo vyhodnoceno 4. dubna 2005

v Hradci Králové. Žádný ze zástupců Karlovarské-
ho kraje se tentokrát ocenění nedočkal.           RED

1. Mezinárodní lázeňský
festival SPALIFE 2005

Na tiskové konferenci 1. ročníku festivalu lázeňství SpaLife,
který proběhl ve dnech 5.–6. dubna v Karlových Varech, hejt-

man Karlovarského kraje  Josef Pavel (na foto vlevo) mimo jiné
zdůraznil úlohu kraje při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami
o úhradách zdravotní péče pacientů během jejich lázeňského
pobytu.

Karlovarský kraj se ve dnech 19.–23. 4. zúčastnil veletrhu inves-
tičních příležitostí, technologií a zařízení pro města a obce Urbis
2005, který se konal na brněnském výstavišti.

Kraj se prezentoval na veletrhu Urbis 2005 v Brně

„

ILUSTRAČNÍ FOTO KÚ 

ILUSTRAČNÍ FOTO KÚ 

Kraj pomáhá lázním 
VYUŽÍVAT ČLENSTVÍ V EU 

„Snažíme se o umožnění komplex-
ní lázeňské léčby pro německé
pacienty v lázních Karlovarského
kraje," říká náměstek hejtmana
Jiří Behenský
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Okénko ředitele

Hejtman Josef Pavel udělil
22. 3. v Imperialu cenu
pro nejlepšího sportovce

Karlovarského kraje za rok 2004
stříbrné olympioničce Hykové.
Sportovní legendou byla vyhlá-
šena Jiřina Boušková, zasloužilá
cvičitelka sokolské všestrannos-
ti a sportovní gymnastiky.
V rámci slavnostního vyhlášení
vystoupili mimo jiné Ilona Csá-
ková, Patrik Hezucký a Renata
Angelov.

Výsledky: 
Mládež jednotlivci do 15 let:
Jan Klepáček – SK Shotokan
Ryu Karate Rotava (karate)
Martin Zýka – TJ Lokomotiva
Karlovy Vary (šerm)
Jakub Lihl – TJ Rotas Rotava
(vzpírání)

Mládež družstva do 15 let:
TJ Lokomotiva Karlovy Vary –
žáci (šerm)
Volejbalový sportovní klub
Baník Sokolov – straší žákyně
(volejbal)

Mládež jednotlivci do 19 let:
Michal Buchtel – SK Hubertus
(kanoistika – vodní slalom)
Kamil Kučera – TJ Baník Soko-
lov (vzpírání)
Klára Lochová – S.K. Kickbox
Chodov (kickbox)  

Mládež družstva do 19 let:
TJ Baník Sokolov – junioři
(vzpírání)
Royal Golf Club Mariánské
Lázně – dorostenci (golf)

Dospělí jednotlivci:
Michal Kastl – TJ Olympie Bře-
zová (zápas)

Karel Hykš – Sportovní klub
policie Karlovy Vary (karate)
Petr Hrubý – TJ Baník Sokolov
(vzpírání)

Dospělí družstva:
SK Liapor Karlovy Vary – dvo-
jice (nohejbal)

Handicapovaní sportovci:
Tomáš Vrbka – Batesty Chodov
(stolní tenis) – jednotlivci
SKV NOWACO SHARKS Karlo-
vy Vary – (sledge hokej) – družstva

Trenéři:
Oldřich Nechanický – Royal
Golf Club Mariánské Lázně
(golf)
Pavel Ivanič – TJ Baník Soko-
lov (vzpírání)

Ocenění sportovkyň za pří-
kladnou reprezentaci Karlo-
varského kraje účastí v repre-
zentačním týmu ČR na ME 
v basketbalu do 20 let:
Lenka Větrovcová – BK Loko-
motiva Karlovy Vary (basketbal)
Kateřina Zohnová – BK Loko-
motiva Karlovy Vary (basketbal)
Blanka Sedláčková – BK Loko-
motiva Karlovy Vary (basketbal)

Sportovní legenda:
Jiřina Boušková – Tělocvičná
jednota Sokol Karlovy Vary

Nejlepší sportovec 2004
(cena hejtmana KK):
Lenka Hyková – Asociace více-
účelových základních organizací
Aš (sportovní střelba)

Za stříbro na olympiádě byla Lenka Hyková oceněna
titulem Sportovec Karlovarského kraje 2004

Poděkování partnerům
Uspořádat takovéto kulturně společenské setkání by nebylo možné bez partnerů, kteří i letos přispěli k uspořádání 4. ročníku vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2004. Karlovarský kraj děku-

je hlavním partnerům večera, společnosti Sokolovská Uhelná, a. s., a společnosti CARSBAD, s. r. o., dále pak partnerům Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s., Thun - Karlovarský porcelán, a. s., sklárně Moser,
a. s., hotelu Imperial, a. s. v Karlových Varech a v neposlední řadě České umělecké agentuře Petra Čimpery.

Co si lze představit pod
pojmem územní plánování?

Územní plánování je soustavná
činnost, která usměrňuje rozvoj
území tak, aby nedocházelo ke
konfliktům a disproporcím a aby
byly hájeny veřejné i soukromé
zájmy v území. Územní plánování
řeší koordinaci výstavby, využití
území a zásady jeho organizace.
Správné umístění staveb, rozmís-
tění různých činností v území
a jejich vzájemné vazby, provozní
návaznost a dopravní dostupnost
jednotlivých funkcí a hospodárné
využití ploch má podstatný vliv
na rozvoj území, na úroveň život-
ního prostředí, na život v obci,
sociální politiku, ochranu zdraví
a bezpečnost obyvatel, ale i na
ekonomický rozvoj.

Jaké právní předpisy jsou
nejdůležitější na úseku územ-
ního plánování?

Oblast územního plánování je
řešena zákonem o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších před-
pisů a prováděcí vyhláškou
o územně plánovacích podkladech
a územně plánovací dokumentaci,

ve znění pozdějších předpisů.
Územní plánování využívá pře-

devším nástrojů územně plánova-
cích dokumentací, mezi které
patří územní plán velkého územ-
ního celku, územní plán obce
a regulační plán, a dále územně
plánovacích podkladů, což jsou
urbanistické studie, územní
generely, územní prognózy
a územně technické podklady.

Základními orgány územního
plánování jsou obce, kraje
a ministerstvo pro místní rozvoj.
Ministerstvo pro místní rozvoj
pořizuje územně plánovací pod-
klady nezbytné pro svou činnost
a vykonává působnost nadřízené-
ho orgánu územního plánování
pro kraje a Prahu.

Působnost krajského úřadu
lze pro přehlednost rozdělit
na  dvě skupiny:
• působnost nadřízeného orgá-

nu územního plánování pro
obce,

• pořizování dokumentace pro
potřeby kraje.

Jaké kompetence má krajský
úřad vůči obcím?

Jedná se o činnosti metodické-
ho a kontrolního charakteru.
Krajský úřad sleduje v jednotli-
vých fázích pořizování územních
a regulačních plánů soulad doku-
mentací a postup při jejich poři-
zování s právními předpisy. Výz-
namnou novelou stavebního
zákona v roce 1998 se staly
všechny obce orgány územního
plánování. Výkon náročné čin-
nosti pořizovatele územně pláno-
vací dokumentace byl tak uložen
na bedra každé, i té nejmenší
obce. Proto se stalo prioritním
zájmem krajského úřadu případ-
ným problémům při pořizování
včas předcházet, v maximální
možné míře uplatňovat metodic-
kou a odbornou pomoc vůči
obcím již v průběhu přípravy
a zpracování dokumentace, a při-
spět tak ke zkvalitnění výkonu
územně plánovacích činností
obcí.

Karlovarský kraj se navíc snaží
pomoci obcím při pořizování
územních plánů i finančně. Pos-
kytuje  dotace na územně pláno-
vací činnost ve výši až 80 % celko-
vých nákladů na dokumentaci.
V rámci svých možností tak kraj
přispívá k soustavné aktuálnosti
územně plánovací dokumentace
obcí. To se ukazuje v současné
době jako nezbytná podmínka

pro tzv. udržitelný rozvoj území
měst a obcí, pro koncepční roz-
hodování orgánů veřejné správy
o využití území a v neposlední
řadě pro komunikaci s občany, se
zájemci o výstavbu a investování
na území obce. 

Jaké územně plánovací doku-
mentace krajský úřad pořizu-
je pro potřeby kraje?

Druhou oblastí, kterou se kraj-
ský úřad zabývá na úseku územ-
ně plánovací činnosti, je pořizová-
ní územního plánu velkého územ-
ního celku a územně plánovacích
podkladů nezbytných pro činnost
Karlovarského kraje. Zadávání
těchto dokumentů se odvíjí od
soustavného sledování a vyhod-
nocování potřeb rozvoje území
kraje. Rozhodnutí o pořízení
a schválení územně plánovací
dokumentace je v pravomoci
zastupitelstva kraje. Krajský
úřad podává zastupitelstvu
návrhy na pořízení doku-
mentace a zajišťuje shro-
mažďování podkladů,
zpracování a projed-
nání dokumentace,
v souladu s poža-
davky právních
předpisů, až do
jejich předlože-
ní ke schválení.

Neopominutelným podkladem
jsou územní plány obcí. Důležitá
je zde koordinace mezi jednotli-
vými odbory úřadu a jimi pořizo-
vanými koncepčními a strategic-
kými dokumenty, se kterými
musí být územně plánovací doku-
mentace v souladu. Dokumenta-
ce na celokraj-
ské úrovni
jsou před
s v ý m
schvále-
ním pro-
jednává-
ny s veřej-
ností.

Jaké konkrétní dokumentace
krajský úřad v současné
době pořizuje?

Jedná se o nový Územní plán
velkého územního celku celého
Karlovarského kraje a Urbanistic-
kou studii západní části Sokolov-
ské pánve. Nedávno byla dokon-
čena územní prognóza, která se
zabývala prověřením možností
dlouhodobého rozvoje specific-
kého území Sokolovska. Výsled-
ky těchto prací se pak odrážejí

v další územně plánova-
cí činnosti obcí a v konkrét-

ní projektové přípravě celé
řady investičních záměrů na
území Karlovarského kraje.

Pokračování příště

V tomto čísle vám ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek přiblíží
systém státní správy v oblastech, které na sebe úzce navazují, a to
územní plánování a stavební řád.

Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

Hejtman Josef Pavel s držitelkou ceny Sportovec roku Lenkou Hykovou.

Radní Kamil Řezníček předává cenu úspěšným
basketbalistkám.

V kulturní části programu vystoupila také Ilona
Csáková.

Sportovní legendou byla vyhlášena sokolská cvičitelka Jiřina Boušková.


