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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 

 
 

USNESENÍ  

ze 14. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen Komise) 

konané dne 16. 04. 2018 ve 13.00 hod., místo konání: zasedací místnost č. 220 B v budově 

Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

 

Přítomni:   Karla Maříková, Karel Vít, Martin Mareš, DiS., Věra Maříková, Mgr. Jindřich Čermák, 

Petr Kvasnička, Ing. Kamil Řezníček 

 

Omluveni:  Ing. Pavel Paprsek, PhDr. Zdeněk Soukup, Iva Kalátová, Ing. Zdeněk Míkovec,  

Bc. Pavel Čekan, Mgr. Petr Kubis, JUDr. Manfred Kraus 

 

Nepřítomni: Ø 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel Povodí Ohře, s.p., Ing. Martin Zoul, Povodí  

      Ohře, s.p. - ředitel závodu Karlovy Vary, Ing. Tereza Pásková, Odbor     

      bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje  

                                   

 

 

Jednání komise zahájila ve 13.05 a ukončila ve 14:30 předsedkyně komise Karla Maříková. 

 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů 

2) Kontrola usnesení 

3) Povodňová problematika v KVK (host Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel Povodí Ohře) 

4) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje – 450 000 Kč – Město Teplá 

5) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje – 450 000 Kč – Město Rotava 

6) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje – 200 000 Kč – SH ČMS – Krajské sdružení hasičů 
7) Různé 
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1. a) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů  

 

Předsedkyně Komise p. Karla Maříková zahájila jednání Komise, přivítala přítomné hosty a členy  

a poté nechala hlasovat o programu jednání: 

                                                                                     

 

HLASOVÁNÍ:                pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 15/04/18 

 

Komise schvaluje navržený program jednání. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1. b) Souhlas s přítomností přizvaných hostů (viz záhlaví tohoto dokumentu) po dobu   

jednání Komise 
 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 16/04/18 

 

Komise souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byli přítomni hosté uvedení v záhlaví tohoto 

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2) Kontrola usnesení 

 

Usnesení Komise č. KB 08/02/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

HZS KVK dotaci ve výši 5 800 000,- Kč. Komise byla také seznámena s tím, že ředitel HZS kraje 

požádal hejtmanku kraje o provedení změny v rozdělení finančních částek na investiční a neinvestiční 

prostředky, vzhledem k tomu, že Zastupitelstvem kraje byla v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 

2018 alokována částka o 1 milion nižší, tj. 4 800 000 Kč.    

 

Žádost o dotaci pro HZS KVK projednala Rada Karlovarského kraje na svém zasedání dne 5.3.2018 

a přijala usnesení č. RK 212/03/18, v němž souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 4.800.000,- Kč pro 

HZS kraje na rok 2018. 

 

 

Usnesení Komise č. KB 09/02/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

Asociaci Záchranný kruh dotaci ve výši 400 000,- Kč.  

 

Žádost o dotaci pro Asociaci Záchranný kruh ve výši 400 000,- Kč projednala Rada Karlovarského 

kraje na svém zasedání dne 5.3.2018 a přijala usnesení č. RK 213/03/18, v němž souhlasí  

a  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ve výši 400.000,- Kč pro Asociaci Záchranný kruh na rok 2018. 
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Usnesení Komise č. KB 10/02/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

Asociaci Záchranný kruh dotaci ve výši 600 000,- Kč.  

Žádost o dotaci pro Asociaci Záchranný kruh ve výši 600 000,- Kč projednala Rada Karlovarského 

kraje na svém zasedání dne 5.3.2018 a přijala usnesení č. RK 214/03/18, v němž souhlasí  

a  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ve výši 600.000,- Kč pro Asociaci Záchranný kruh na rok 2018. 

  

Bez usnesení. 

 

 

 

3) Povodňová problematika v KVK  
 

Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel státního podniku Povodí Ohře, seznámil přítomné se strukturou 

podniku, který na území pěti krajů o rozloze 9 500 km2 spravuje určené vodní toky, umělé kanály, 

přivaděče, velké i ostatní vodní nádrže, jezy a malé vodní elektrárny. Správa povodí je rozdělena mezi 

tři závody, se sídly v K. Varech, Chomutově a Terezíně. Činnosti a povinnosti jsou stanoveny  

převážně zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Na generálním ředitelství v Chomutově je zřízen 

vodohospodářský dispečink, což je pracoviště s 24hod. službou, odtud je řízena veškerá manipulace 

na vodních dílech. Informace dostává dispečink každých 10 minut z monitorovacích stanic z celé 

spravované oblasti (126 automatických monitorovacích stanic, 31 automatických monitorovacích sta-

nic na vodních dílech, 47 automatických srážkových stanic).  

 

Ing. Jiří Nedoma seznámil přítomné s tím, jak lze využít vodní díla k ochraně před povodněmi,  

hovořil o vytváření Plánů pro zvládání povodňových rizik, o zpracovávání dokumentace pro každou 

oblast s významným povodňovým rizikem. Zmínil také nedávno realizované stavby budované  

na ochranu před povodněmi, např. v Sokolově, dále rozšíření ochranné hráze v Královském Poříčí 

(ochrana před 100-letou vodou) nebo ochranu bezpečnostního přelivu na VD Horka. Přiblížil také 

využití zbytkových jam povrchových dolů, které jsou rekultivovány zatopením, jako např. Michal  

či Medard – Libík. Zdrojem zatápění jsou vodní toky ve správě Povodí Ohře, s.p.  Nejedná se však  

o vodní díla, jsou to zatopené jámy a nemohou tudíž sloužit jako klasické přehradní nádrže, které 

v případě potřeby mohou pojmout další objem vody a pak jej vypustit (vodní jámy nemají výpustě  

a podobná zařízení). Z pohledu Povodí Ohře tedy nelze tyto jámy při povodních využít pro snížení 

průtoků ve vodních tocích v záplavových územích. V současné době mají některé důlní společnosti 

pozemky, na kterých dolují, pronajaté od státu (a po vytěžení a rekultivaci je státu vrací), některé  

je mají zakoupené do svého vlastnictví.  

 

Po skončení prezentace Ing. Jiřího Nedomy zahájila předsedkyně Komise diskuzi k této problematice, 

dotázala se např. na skutečnost, zda zbytkové jámy nezvyšují riziko povodní, dle Ing. Nedomy tomu 

tak není. Požádala také o informaci v souvislosti s plánovanou opravou či novou výstavbou Vřídelní 

kolonády v území, které je vysoce záplavové.  

 

Pan Karel Vít měl dotaz, zda opravdu dochází k uvolňování metanu na Medardu, jak to tvrdí některé 

zdroje, Ing. Nedoma odpověděl, že toto není informace, kterou by mohlo poskytnout Povodí Ohře, 

dotaz by bylo lepší směřovat spíše na vlastníka, tj. Sokolovskou uhelnou, a.s. Další dotaz p. Víta se 

týkal eventuálního budování dalších nádrží pro zadržování vody (např. v lokalitě nad Nejdkem). Dle 

Ing. Nedomy jsou tyto akce v plánech, ale v současné době se všeobecně budování nových nádrží 

stalo diskutabilním a kontroverzním tématem. Pokud by nastalo víceleté období sucha a s tím souvi-

sející nedostatek vody, výstavba vodních nádrží by pravděpodobně byla aktuální.  

 

Na dotaz paní Věry Maříkové, jak zatopené jámy ovlivňují změny klimatu, odpověděl Ing. Nedoma, 
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že také tyto informace poskytne spíše někdo jiný, než Povodí Ohře, každopádně platí, že v dané ob-

lasti je vlhčí ovzduší, v létě dochází k většímu odparu vody, ale závěr (vzhledem ke krátkému časo-

vému období) zatím nelze udělat. 

Předsedkyně Komise se závěrem dotázala na možnost navštívit některá vodní díla, Ing. Nedoma  

odpověděl, že to možné je a že zašle seznam s přehledem míst. Upozornil také na „Den otevřených 

dveří“, který se bude konat v září 2018 a na otevření vodního díla Horka, které se bude konat 7.8.2018 

u příležitosti „Dne Ohře“. 

 

Bez usnesení. 

 

 

4) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje – 450 000 Kč – Město Teplá 

 

Město Teplá podalo žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje na pořízení nového 

dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Teplá ve výši 450 000,- Kč. 

Důvodem  je obměna technicky zastaralého dopravního automobilu. 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 17/04/18 

 

Komise projednala žádost Města Teplá o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje na pořízení 

nového dopravního automobilu pro JSDH Teplá ve výši 450 000,- Kč a doporučuje odboru 

bezpečnosti a krizového řízení předložit tuto žádost Radě Karlovarského kraje ke schválení. 

 

 

 

5) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje – 450 000 Kč – Město Rotava 

 

Město Rotava podalo žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje na pořízení nového 

dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Rotava ve výši 450 000,- Kč. 

Důvodem  je zvýšení akceschopnosti v celém hasebním obvodě. 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 18/04/18 

 

Komise projednala žádost Města Rotava o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje na pořízení 

nového dopravního automobilu pro JSDH Rotava ve výši 450.000,- Kč a doporučuje odboru 

bezpečnosti a krizového řízení předložit tuto žádost Radě Karlovarského kraje ke schválení. 

 

 

 

6) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu kraje – 200 000 Kč – SH ČMS – Krajské  

sdružení hasičů Karlovarského kraje 

 

SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje podalo žádost o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu kraje na činnost sdružení a preventivní činnost, zabezpečení postupových krajských 

kol, vzdělávání, nákup drobného vybavení a materiálu a na zakoupení přívěsného vozíku s plachtou 

výši 200 000,- Kč.  
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HLASOVÁNÍ:                 pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 19/04/18 

 

Komise projednala žádost SH ČMS – Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu kraje výši 200.000,- Kč a doporučuje předložit tuto žádost Radě 

Karlovarského kraje ke schválení. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

7) Různé 

 

Členové Komise již neměli další připomínky či body k projednání. 

 

Bez usnesení. 

________________________________________________________________________________ 

    

 

 

Dana Tvrdá                                                                                 

zapisovatelka 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                     p. Karla Maříková, v.r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech, 19. 4. 2018 


