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KARLOVARSKÝ KRAJ 

Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 

 
 

USNESENÍ  

z 16. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konaného dne 4. 6. 2018 ve 13.00 hod., 

místo konání: prostor Vojenského újezdu Hradiště  

 

 

 

Přítomni:   Karla Maříková, PhDr. Zdeněk Soukup, Karel Vít, Ing. Kamil Řezníček, Mgr. Jindřich 

Čermák, Martin Mareš, DiS., Věra Maříková, Ing. Zdeněk Míkovec  

 

Omluveni:   Ing. Pavel Paprsek, Iva Kalátová, Petr Kvasnička, Bc. Pavel Čekan, Mgr. Petr Kubis 

        

 

Nepřítomni: Ø 

 

Ostatní zúčastnění: JUDr. Manfred Kraus - vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚKK, 

pplk. Ing. Petr Vašíček -  přednosta Újezdního úřadu Hradiště 

 

                                   

 

 

Jednání komise zahájila ve 13.00 hod. a ukončila v 17.00 hod. předsedkyně komise Karla Maříková. 

 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů 

2) Kontrola usnesení 

3) Odhlasování termínů na druhou polovinu roku 2018 

4) Návštěva Vojenského prostoru Hradiště 

5) Různé 
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1. a) Úvod, seznámení s programem  

 

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

nechala hlasovat o programu jednání:                                                                                     

 

HLASOVÁNÍ:                pro: 8 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 22/06/18 

 

Komise schvaluje navržený program jednání. 

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

 

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

jednání Komise 
 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 9 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 23/06/18 

 

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

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“. 

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

 

2) Kontrola usnesení 

 

Usnesení Komise č. KB 17/04/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Teplá 

ve výši 450 000,- Kč. 

 

Žádost o individuální dotaci města Teplá ve výši 450 000,- Kč byla předložena poradě vedení 

k projednání dne 14. 5. 2018. Rada Karlovarského kraje kladně projednala žádost na svém zasedání 

dne 21. 5. 2018, číslo usnesení RK 594/05/18.  Zastupitelstvu Karlovarského kraje bude žádost 

předána ke schválení dne 21. 6. 2018.  

 

Usnesení Komise č. KB 18/04/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Rotava 

ve výši 450 000,- Kč.  

 

Žádost o individuální dotaci města Rotava ve výši 450 000,- Kč byla předložena poradě vedení 

k projednání dne 14. 5. 2018. Rada Karlovarského kraje kladně projednala žádost na svém zasedání 

dne 21. 5. 2018, číslo usnesení RK 595/05/18.  Zastupitelstvu Karlovarského kraje bude žádost 

předána ke schválení dne 21. 6. 2018.  

 

Usnesení Komise č. KB 19/04/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

individuální dotaci z rozpočtu kraje na činnost sdružení, preventivní činnost, zabezpečení 

postupových krajských kol, vzdělávání, nákup drobného vybavení a materiálu a na zakoupení 

přívěsného vozíku s plachtou SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje ve výši 

200 000,- Kč. 

 

Žádost o individuální dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské sdružení hasičů 

Karlovarského kraje ve výši 200 000,- Kč byla předložena poradě vedení k projednání 
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dne 14. 5. 2018. Rada Karlovarského kraje kladně projednala žádost na svém zasedání dne 

28. 5. 2018, číslo usnesení RK 670/05/18. 

 

Bez usnesení. 

 

 

3) Odhlasování termínů na druhou polovinu roku 2018 

 

Předsedkyně Komise navrhla následující termíny na její zasedání ve druhé polovině roku 2018, 

o kterých následně nechala hlasovat: 

 

 03.09.2018 v 15. hodin 

 01.10.2018 v 15. hodin 

 05.11.2018 v 15. hodin 

 03.12.2018 v 15. hodin 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 8 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 24/06/18 

 

Členové souhlasí s navrženými termíny pro zasedání Komise ve druhé polovině roku 2018.  

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

 

 

4) Návštěva vojenského prostoru Hradiště 

 

Vojenským prostorem Hradiště, členy Komise po celou dobu provázel pan pplk. Ing. Petr Vašíček, 

přednosta Újezdního úřadu Hradiště. 

 

Vojenský újezd Hradiště má v současné době rozlohu 28 000 ha a bývá také pronajímán ke cvičením 

armádám z jiných zemí, finanční prostředky z pronájmů putují do státního rozpočtu. 

 

Obec Doupovské Hradiště vznikla dne 1. ledna 2016 zmenšením Vojenského újezdu Hradiště. Dělí 

na části – Činov, Dolní Lomnice, Lučiny a Svatobor.  

 

Členové Komise byli seznámení s následujícím: 

 Hrobka rodu Zedwitzů 

Velká pseudogotická rodinná hrobka se nachází ve Vojenském újezdu Hradiště poblíž dnes již 

zaniklého města Doupov.  

 

 Trosky gymnázia a schodiště v tehdejším Doupově 

Toto gymnázium fungovalo s menšími přestávkami až do konce 2. světové války. 

 

 Součinnostní střelnice Žďár  

Střelnice je největší nejen v České republice, ale i ve Střední Evropě. Může zde cvičit několik 

pozemních jednotek v koordinaci se vzdušnými silami. Právě zde probíhá příprava jednotek 

do certifikačních misí. Na konci měsíce června roku 2018 přijedou cvičit na tuto střelnici Belgičané. 

 

 Bývalá obec Kadaňský Rohozec 

 Tábořiště pro vojáky v zaniklých obcích Sedlec a Tureč 

 Bývalá sýpka ve Žďáru 
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 Janský vrch (panoramatická prohlídka) 

 Ovčí vrch 

 Ubytovna v Dlouhé 

 

 Vojenská hasičská jednotka v Dlouhé 

Tato jednotka zabezpečuje celý Vojenský újezd Hradiště celkem s 31 hasiči. Je zařazena v Požárním 

poplachovém plánu Karlovarského kraje. Jednotka bývá ročně vytížena v průměru 140 zásahy. Bylo 

hovořeno o využívaných vozidlech a technice.  

 

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie Svatobor 

 

Bez usnesení. 

 

 

5) Různé 

 

V tomto bodě nebyla projednána žádná témata.  

  

Bez usnesení. 

 

 

 

Ing. Tereza Pásková 

zapisovatelka 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 p. Karla Maříková, v.r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech, 7. 6. 2018 


