
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 19. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 24.10.2018 v 15.00 hodin v sídle Centra zdraví a bezpečí Karlovy Vary 

 

 

Přítomni :  Renata Oulehlová, MUDr. Karel Moravec, Roman Bílský, JUDr. Josef 

Kvasnička, Ing. Jiří Nešpor, Daniela Bílá, Ing. Vojtěch Seidl, Bc. Jan Picka, 

Bc. Martin Nikodém, Karel Vít, 

 

Omluveni : Miroslava Petříková, DiS., Bc. Pavel Čekan 

Neomluveni:   - 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Petr Kubis, Mgr. Roman Sviták 

 

Jednání zahájila v 15.00 hodin a ukončila v 16.10 hodin předsedkyně Komise prevence kriminality 

Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“),  Renata Oulehlová.  Členové komise schválili 

následující program: 

 

1) Představení nového vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení 

2) Prohlídka prostor a seznámení s výukovými programy Centra zdraví a bezpečí (Světa 

záchranářů) v Karlových Varech 

3) Diskuse a různé 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 
Ad 1) Představení nového vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Jednání Komise byl přítomen Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí a 

bezpečnosti, který členům Komise představil nového vedoucího odboru bezpečnosti a krizového 

řízení, Mgr. Romana Svitáka. Mgr. Roman Sviták je ve vedoucí funkci od 1.10.2018. 

 

Ad 2) Prohlídka prostor a seznámení s výukovými programy Centra zdraví a bezpečí (Světa 

záchranářů) v Karlových Varech 

 

Členy Komise v Centru zdraví a bezpečí přivítal výkonný manažer Asociace Záchranný kruh,z.s. 

Lukáš Hutta, která provozuje Centrum zdraví a bezpečí neboli Svět záchranářů. Lukáš Hutta 

přítomné seznámil se vzdělávacími programy Světa záchranářů, které jsou určené pro základní 

školy a jedná se zejména o Dopravní výchovu pro 4. třídy ZŠ, Svět zdraví, Svět rizik, Svět 

nebezpečí, Svět ohně, Mimořádné události a První pomoc. Tyto programy jsou pro školy zcela 

zdarma. Kapacita programu je vždy maximálně 30 osob. Členové Komise poté navštívili samotný 

areál, který tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny 

nebo hasičské stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových 

situací, včetně interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště 

s železničním přejezdem a další venkovní lokality pro simulaci rizik ve venkovním prostředí. Dále 

informoval, že návštěvnost areálu školami je zcela vytížena a již nyní jsou rezervovány termíny na 

rok 2020. Navštěvují školy z Karlovarského kraje, pouze ve výjimečných případech, např. v době 
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jarních prázdnin, si mohou rezervovat termíny návštěv i školy z jiných krajů. Ve věci nebylo přijato 

žádné usnesení. 

 

Ad 3) Různé 

 Návštěva bezdrogové zóny ve Věznici v Ostrově 

 

Další jednání komise je plánováno na 21. listopadu 2018 (čas v dopoledních hodinách bude 

upřesněn) ve Věznici Ostrov – bezdrogová zóna. Na toto jednání je třeba si vyhradit nejméně 3-4 

hodiny. 

 

V Karlových Varech dne 26.10.2018 

 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

               

 

            

 Renata Oulehlová v.r. 

 předsedkyně Komise prevence kriminality 

 Rady Karlovarského kraje 


