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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 
 

USNESENÍ  

z 18. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konaného dne 15. 10. 2018 ve 14.00 hod., 

místo konání: Městský úřad Přebuz  

 

 

 

Přítomni:   Karla Maříková, Karel Vít (příchod 14.30 hod.), Ing. Kamil Řezníček, Iva Kalátová, 

Martin Mareš, DiS., Věra Maříková, Petr Kvasnička, Bc. Pavel Čekan 

 

Omluveni:   PhDr. Zdeněk Soukup, Ing. Pavel Paprsek, Mgr. Jindřich Čermák, Ing. Zdeněk Míkovec, 

Mgr. Petr Kubis        

 

Nepřítomni: Ø 

 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Roman Sviták - vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚKK 

 Rudolf Kovařík - občanské sdružení Rosnatka 

 Ing. Petr Josef Zettl - Lesy ČR, lesní správa Horní Blatná 

 Bc. Miroslav Račko - sdružení Rolbaři 

 Rudolf Chlad - Horská služba ČR, o.p.s. 

 Ing. Josef Bulka - Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 Martin Bruoth - starosta obce Přebuz 

 Miroslav Güttner - Horská služba Krušné Hory 

 Ing. Vojtěch Čermák - Hasičský záchranný sbor KVK 

 Mgr. Eva Nduwimana - PRVNÍ KRUŠNOHORSKÁ, o.p.s. 

 

                                   

 

 

Jednání komise zahájila ve 14.00 hod. a ukončila v 15.40 hod. předsedkyně komise Karla Maříková. 
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1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů 

2) Kontrola usnesení 

3) Individuální žádost o dotaci ve výši 400 000 Kč Asociace Záchranný kruh na projekt ,,Podpora 

vzdělávání a praktické přípravy ve Světě záchranářů v roce 2019“ 

4) Individuální žádost o dotaci ve výši 600 000 Kč Asociace Záchranný kruh na projekt ,,Podpora 

činností v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

5) Individuální žádost o dotaci HZS Karlovarského kraje ve výši max. 5 800 000 Kč na zabezpečení 

jeho potřeb v roce 2019  

6) Změna termínu listopadového zasedání komise na pondělí 12. 11. 2018 

7) Východní část Národní přírodní rezervace Rolavské vrchoviště bez pravidelného monitoringu 

8) Bezpečnost provozu v NPR úsek silnice Jelení - Rolava, využití silnice v zimním období 

9) Objekt Cínového dolu – bez monitoringu  

10) Dopis - reakce útulků  

11) Různé 

 

 

 

 

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: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 30/10/18 

 

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 31/10/18 

 

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

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Kontrola usnesení 

 

Usnesení Komise č. KB 27/09/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje zvážit 

zřízení krajského útulku z důvodu nedostatečné kapacity fungujících útulků v Karlovarském kraji.  

 

Usnesení Komise č. KB 28/09/18, kterým Komise doporučila 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. 

 

Usnesení Komise č. KB 29/09/18, kterým Komise doporučila 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.  

 

Materiál obsahující tato tři usnesení byl předložen poradě vedení Karlovarského kraje k projednání 

dne 1. 10. 2018.  Výstupem z této porady bylo, že proběhnou ještě jednání o stávající situaci v kraji 

se zainteresovanými subjekty (zástupci městských útulků, městskými policiemi, Policií ČR, starosty 

obcí ad.) a následně bude návrh na zřízení krajského útulku zvážen.  

 

Bez usnesení. 

 

3) Individuální žádost o dotaci ve výši 400 000 Kč Asociace Záchranný kruh na projekt 

,,Podpora vzdělávání a praktické přípravy ve Světě záchranářů v roce 2019“ 

 

Asociace Záchranný kruh podala žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje ve výši 

400 000 Kč na projekt s názvem ,,Podpora vzdělávání a praktické přípravy ve Světě záchranářů v roce 

2019“. Finanční prostředky mají být použity zejména na personální a materiální zajištění 

vzdělávacích aktivit, zaměřených na praktické zážitkové programy v oblastech běžných rizik 

i mimořádných událostí.  

 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 32/10/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci z rozpočtu kraje 

Asociaci Záchranný kruh na projekt ,,Podpora vzdělávání a praktické přípravy ve Světě záchranářů 

v roce 2019“ ve výši 400 000 Kč.  

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

 

4)  Individuální žádost o dotaci ve výši 600 000 Kč Asociace Záchranný kruh na projekt     

            ,,Podpora činností v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

 

Asociace Záchranný kruh podala žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje ve výši 

600 000 Kč na projekt s názvem ,,Podpora činností v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“. 

Finanční prostředky mají být použity zejména na zajištění provozu základní platformy internetového 

bezpečnostního portálu a projektů s ním souvisejících.  
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HLASOVÁNÍ:                 pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 33/10/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci z rozpočtu kraje 

Asociaci Záchranný kruh na projekt ,,Podpora činností v rámci Integrovaného projektu Záchranný 

kruh“ ve výši 600 000 Kč.  

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

 

5) Individuální žádost o dotaci HZS Karlovarského kraje ve výši max. 5 800 000 Kč 

na zabezpečení jeho potřeb v roce 2019 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje podal žádost o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu kraje ve výši max. 5 800 000 Kč na zabezpečení jeho potřeb v roce 2019. Finanční 

prostředky mají být použity na zkvalitňování věcného vybavení jednotek HZS Karlovarského kraje.  

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 34/10/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci z rozpočtu kraje 

Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na zabezpečení jeho potřeb v roce 2019 

maximálně do výše 5 800 000 Kč. 

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

 

6) Změna termínu listopadového zasedání komise na pondělí 12. 11. 2018 

 

Termín dalšího zasedání Komise byl navržen na pondělí 12. 11. 2018 oproti původně plánovanému 

termínu 5. 11. 2018.  

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 35/10/18 

 

Komise schvaluje změnu termínu dalšího jednání na 12. 11. 2018.  

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

 

7) Východní část Národní přírodní rezervace Rolavské vrchoviště bez pravidelného 

monitoringu 

8) Bezpečnost provozu v NPR úsek silnice Jelení - Rolava, využití silnice v zimním období 

9) Objekt Cínového dolu – bez monitoringu  

 

Rolavské vrchoviště bylo za národní přírodní rezervaci vyhlášeno v roce 2012 v místech, kde to bylo 

vzhledem k přírodě nejnutnější. Ve východní části rezervace se nachází bývalý cínový důl a Rolavský 

rybník.  

 

V rezervaci se nachází jediná přístupová komunikace a to asfaltová silnice mezi bývalými obcemi 

Jelení a Rolava, po které je možné se zde bezpečně pohybovat. Právě využití této silnice je častým 

tématem mnoha diskusí.  

 

V západní části NPR je pohyb možný pěší chůzí, či na kole.  
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Východní část rezervace neustále navštěvuje značný počet návštěvníků, kterých rok od roku přibývá 

zejména v letních měsících. Tito lidé přijíždějí do NPR z nejrůznějších důvodů, nejčastěji však auty, 

která nechávají na silnici zaparkovaná, a ta se stává dále neprůjezdnou, jak pro další vozidla, tak 

případné cyklisty, v zimě běžkaře atd. 

Pan Kovařík zastává názor, že by tato silnice měla být volná pro případný průjezd vozidel IZS. Jelikož 

silnice pro návštěvníky pravděpodobně nepůjde zcela uzavřít, pan starosta Bruoth by požadoval 

omezit možnost parkování vozidel na této silnici na minimum. 

 

Rozloha rezervace činí zhruba 880 ha, přičemž pouze na 200 ha jsou kvůli omezeným přístupovým 

komunikacím schopny zasahovat jednotky požární ochrany.  

 

14:30 příchod p. Karel Vít 

 

Pan Zettl hovořil o tom, že kvůli zabránění přímého vjezdu vozidel do oblasti cínového dolu byly 

instalovány již dvě závory, jelikož v těchto prostorách vznikaly černé skládky. Problém černých 

skládek je zde častým jevem, kterému přispívá právě možnost vjezdu automobilů do rezervace. 

Taktéž by kvitoval omezení stání vozidel na páteřní cestě Jelení - Rolava. Jako řešení uvedl 

vybudování záchytného parkoviště například u bývalého útvaru Jelení.  

Pan Chlad doplnil, že značnými původci zdejších černých skládek jsou také občané Německa.  

 

Pan Račko dodal, že jelikož v zimních měsících vede na již zmiňované silnici také trasa pro běžecké 

lyžování, bylo by dobré, aby sem auta neměla umožněn průjezd vůbec.  

 

Diamo dalo možnost objekty bývalého cínového dolu „srovnat se zemí“ proti čemuž se ale staví pan 

Kovařík, který upozornil na to, že se 13 určitých druhů živočichů vyskytuje pouze v oblasti bývalého 

cínového dolu.  

 

Pan Čekan a p. Kalátová by byli taktéž pro to, aby auta do této oblasti nemohla vjíždět vůbec, 

a kvitovali by zvýšený dohled Policie České republiky v celé oblasti.  

Pan Kovařík dodal, že prostor v 90. letech přestali monitorovat celníci. V roce 2015 byla oblast znovu 

monitorována nicméně pouze na krátkou dobu.   

 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 36/10/18 

 

Komise ukládá předsedkyni na další jednání Komise dne 12. 11. 2018 pozvat zástupce Policie ČR 

z Dopravního inspektorátu Sokolov, Policie ČR, Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR, starostu 

obce Přebuz Martina Bruotha, vedoucího odboru regionálního rozvoje KÚKK Ing. arch. Jaromíra 

Musila, člena Rady KVK pro oblast regionálního rozvoje a informatiky Ing. Josefa Janů, člena Rady 

KVK pro oblast dopravy a silničního hospodářství p. Martina Hurajčíka a náměstka hejtmanky KVK 

pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti Mgr. Petra Kubise.  

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

 

 

10) Dopis - reakce útulků 

 

Předsedkyně Komise telefonicky hovořila s jednou z autorek dopisu paní A. Jančovou, Konec toulání, 

z.s. Předmětem dopisu byla stížnost provozovatelů městských útulků na jejich nepřítomnost 

u předcházejícího jednání Komise dne 3. 9. 2018, které se týkalo záchrany a odchytu zvířat 
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v Karlovarském kraji, otázky krajského útulku a neexistence veterinární pohotovosti v Karlovarském 

kraji. 

 

Paní Jančové bylo vysvětleno, že navazující jednání se zástupci městských útulku je plánováno. 

 

Bez usnesení. 

 

11) Různé 

 

 Stav silnice III/21012 v oblasti Rudné → Přebuz ve směru na Nejdek 

 

Pan starosta Bruoth hovořil o katastrofálním stavu výše zmíněné silnice. Karlovarským krajem byla 

před dvěma lety přislíbena oprava této silnice. Byla opravena přibližně polovina s následnou 

odpovědí, že na opravu zbývající části nezbyly v rozpočtu kraje peníze.  

Současný stav silnice je velice nebezpečný jak pro projíždějící vozidla, tak pro cyklisty, obzvláště při 

jejich současném průjezdu.  

Pro dokreslení reálnosti stavu vozovky jsou přiloženy následující fotografie.  

 

   
 

   
 

  



7 

 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 37/10/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje zahájit jednání s členem Rady Karlovarského kraje 

pro oblast dopravy a silničního hospodářství panem Martinem Hurajčíkem ohledně opravy úseku 

silnice III/21012 v oblasti Rudné – Přebuz ve směru na Nejdek  

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

 

 

Ing. Tereza Pásková 

zapisovatelka 

   

                                                                                                     p. Karla Maříková, v.r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje  

 

 

 

V Karlových Varech, 24. 10. 2018 


