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KARLOVARSKÝ KRAJ 

Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 

 
 

USNESENÍ  

ze 17. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konaného dne 3. 9. 2018 ve 14.00 hod., 

místo konání: Záchranná a odchytová služba pro zvířata, Dalovice  

 

 

 

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

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

Bc. Pavel Čekan 

 

Omluveni:   Ing. Pavel Paprsek, Iva Kalátová, Mgr. Petr Kubis, JUDr. Manfred Kraus        

 

Nepřítomni: Ø 

 

Ostatní zúčastnění: Petr Prokeš - Záchranná  a odchytová služba pro zvířata 

 Marie Lokingová - vedoucí útulku v Chebu 

 Gabriela Jägerová - vedoucí útulku v Tachově  

 

                                   

 

 

Jednání komise zahájila ve 14.05 hod. a ukončila v 16.00 hod. předsedkyně komise Karla Maříková. 

 

 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů 

2) Kontrola usnesení 

3) Záchranná a odchytová služba pro zvířata 

4) 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: 10 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 25/09/18 

 

Komise schvaluje navržený program jednání. 

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

 

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

jednání Komise 
 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 10 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 26/09/18 

 

Komise souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byli přítomní 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.  Zastupitelstvo Karlovarského kraje se usneslo 

na schválení žádosti dne 21. 6. 2018, číslo usnesení ZK 178/06/18.  

 

Dne 7. 8. 2018 došlo k vytvoření smlouvy, finanční částka příjemci dotace prozatím převedena 

nebyla.  

 

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.  Zastupitelstvo Karlovarského kraje se usneslo 

na schválení žádosti dne 21. 6. 2018, číslo usnesení ZK 177/06/18. 

 

Dne 7. 8. 2018 došlo k vytvoření smlouvy, finanční částka příjemci dotace prozatím převedena 

nebyla.  

 

 

Bez usnesení. 
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3) Záchranná a odchytová služba pro zvířata 

 

Komise přijala pozvání do prostor Záchranné a odchytové služby pro zvířata v Dalovicích, na základě 

jí adresovaného dopisu týkajícího se společného prohlášení útulků a dalších organizací o kritické 

situaci.  

 

Pan Prokeš, provozovatel Záchranné a odchytové služby pro zvířata, v úvodu hovořil o narůstajícím 

počtu odchytů zvířat, zejména o přibývajícím počtu psů, které již není kam umísťovat. Došlo 

ke zrušení některých městských útulků v Karlovarském kraji (dále jen ,,KVK“) a útulky v současnosti 

fungující mají kapacitu pouze několik málo míst.  

Jako závažný problém hodnotí také neexistenci pohotovostního veterinárního pracoviště na území 

KVK, kde by byla poskytována eutanázie zvířatům během noci.  

Pan Prokeš má s 25 obcemi na území KVK uzavřen smluvní vztah týkající se záchrany a odchytu 

zvířat. Jednotlivé obce hradí paušální částku v rozmezí 300-600Kč/měsíčně dle jejich velikosti 

za telefonickou pohotovost pana Prokeše pro případný zásah. Náklady samotného zásahu ovšem obce 

nechtějí hradit (např. jedna narkotizační střela stojí 1 000 Kč a v případě naplnění jejího těla roztokem 

a konečného nepoužití pro daný případ ji nelze použít pro případy jiné). Obce neprojevují žádný 

zájem o to, zda se odchycené zvíře vrátilo zpět ke svému majiteli. Stejný problém v nehrazení nákladů 

nastává i v případech, kdy pana Prokeše zavolají k zásahu strážníci Policie ČR.    

Vzhledem k již neúnosnému množství nehrazených nákladů ze strany obcí, došlo k vypovězení smluv 

panem Prokešem a od nového roku tyto služby dále provozovat za takových podmínek nebude. 

Pan Prokeš se obává toho, jakým způsobem si kraj poradí s odchytem různých zvířat v případě jeho 

ukončení činnosti, protože nikdo jiný prý takové služby neposkytuje a KVK není na odchyt zvířat, 

zvláště těch divokých, připraven.  

Pan Mareš doporučil, aby se pan Prokeš, v případě neuhrazení faktur ze strany Policie ČR, obrátil 

na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, či Policejní prezídium.  

 

Paní Lokingová, vedoucí útulku v Chebu, poukázala na svou přítomnost u zásahů městské policie 

v případě výskytu agresivních psů. Pro představu členů Komise zmínila, že měsíční pobyt 

v chebském útulku stojí 1 500 Kč/pes do 20 kg a 2 000 Kč/pes nad 20 kg. Dále uvedla, že povinné 

čipování psů neřeší žádný problém, jelikož čipovaní psi nebývají registrovaní. Tetování u psů bývá 

po několika letech takřka k nepřečtení. Uvedla jako jediné možné řešení přeplněnosti psích útulků 

zákonem ošetřenou možnost trestní postihnutelnosti nezodpovědných majitelů zvířat. 

 

Paní Jägerová, vedoucí útulku v Tachově, hovořila o odborných kurzech na odchyt a veterinární péči, 

které musí všichni vedoucí útulků absolvovat. Na Tachovsku taktéž neexistuje veterinární 

pohotovost, v případě potřeby je v Plzni. Poukázala na nízkou odbornou způsobilost strážníků 

městských policií k odchytu psů. Dále hovořila o nastavené chronologii činností, kdy v případě 

nutnosti její přítomnosti u odchytu psů Policie ČR vyrozumí starostu a starosta pak ji. Upozornila 

na problém, kdy se v případě potřeby mnohým starostům, ani jejich zástupcům, není možno dovolat.  

V případech nalezeného psa by se jeho popis měl objevit na úřední desce dané obce, což se často 

nestává.  

 

Z praxe jsou známy takové případy, kdy vedení obce raději odveze psa do obce jiné, aby nemuselo 

hradit náklady za útulek.  Například do útulku v Chebu se dostane přibližně 500 psů/rok, přičemž 

méně než polovina jich je skutečně chebských. 

 

Na konec jednání pan Prokeš provedl členy Komise po prostorech Záchranné a odchytové služby 

pro zvířata.  

 

Pan Čekan zmínil, že paní MVDr. Lenka Müllerová chtěla zřídit pohotovostní veterinární ordinaci. 

Navrhl, že by její provoz mohl být dotován KVK a zdejší veterináři by se střídali ve službách.  
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Členové Komise se domluvili na tom, že na jednání Komise v měsíci listopadu bude za účelem 

dalšího projednávání této problematiky pozvána ředitelka Krajské veterinární správy Karlovarského 

kraje, zástupci HZS KVK a Policie České republiky za požadované přítomnosti pana náměstka 

hejtmanky KVK Mgr. Petra Kubise.   

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 7 proti: 3 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 27/06/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje zvážit zřízení krajského útulku z důvodu nedostatečné 

kapacity fungujících útulků v Karlovarském kraji  

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

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 10 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 28/06/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje zahájit jednání s veterináři v Karlovarském kraji 

ve věci zajištění veterinární pohotovostní služby na území Karlovarského kraje, prostřednictvím které 

by spolupracovali s jednotlivými útulky v kraji a záchrannou a odchytovou službou pro zvířata 

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

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 10 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 29/06/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje zpracovat metodický pokyn k zajištění odchytu 

a umístění toulavých zvířat na území Karlovarského kraje, dle kterého by objednatelem služby 

odchytu zvířat byla - obec, Policie České republiky, HZS Karlovarského kraje nebo Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje  

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

 

4) 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, 11. 9. 2018 


