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HEJTMANSKÉ LISTY Karlovarského kraje

Kraj hodlá s pomocí EU
investovat do letiště
až 70 milionů korun
Až 70 milionů korun hodlá
Karlovarský kraj investovat za
přispění evropských fondů do
obnovy mezinárodního letiště
v Karlových Varech do dvou
let poté, co letiště převezme
od státu. Převod letiště v Karlových Varech − Olšových Vratech by se měl uskutečnit v
příštím roce. Do roku 2006 by
chtěl kraj zrekonstruovat živičný povrch přistávací dráhy
a také světelné zabezpečovací
zařízení letiště.
"Odstátnění
letiště a jeho převedení na
kraj nám
umožní
čerpat finanční
prostředky Evropské unie.
Předpokládáme, že podstatnou
část investic pokryjeme z evropských fondů. EU neposkytuje dotační tituly na státní letiště, ale na letiště regionální.
Příliv evropských investic je jedním ze základních důvodů pro
převod letiště na kraj," říká
hejtman Josef Pavel (na fotografii).
Náklady na opravu 19 let
starého živičného krytu dráhy
jsou odhadovány na 15 až 30
milionů korun. Světelné za-

bezpečovací zařízení je třeba
zrekonstruovat kvůli zlepšení
letových podmínek při zhoršeném počasí.
"S tím souvisí i výstavba sestupového majáku. Celkové náklady jsou odhadovány na 20
až 40 milionů korun," upřesňuje hejtman.
Se vstupem ČR do EU bude
potřeba také provést drobné
úpravy v odbavovací hale.
"Přijdou přibližně na 200 tisíc korun. Úpravy umožní členit cestující podle toho, zda pocházejí z členských zemí EU či
nikoliv," dodává Josef Pavel.
Ještě letos bude za celkem
5,5 milionu korun dobudováno
oplocení letiště a zrekonstruována kotelna. Tři miliony korun hodlá kraj investovat do
obnovy hasičských vozů na letišti.
Do roku 2010 plánuje kraj
prodloužení přistávací dráhy
asi o 500 metrů, aby na letišti
mohla přistávat a vzlétat i větší
letadla. Náklady kraj odhaduje
na 200 až 300 milionů korun.
Roční obrat letiště je kolem
30 milionu korun, letiště hospodaří se ztrátou v řádu maximálně statisíců korun.
O převzetí karlovarského letiště bude jednat zastupitelstvo
Karlovarského kraje 17. dubna.

Kraj pomáhá památkám
dotacemi a poradenstvím
Až do 30. dubna mohou majitelé
památek žádat na krajském
úřadu o dotace na jejich opravy.
Dohromady bude rozdělena
částka 1,6 milionu korun.
"Dotace jsou určeny především pro majitele menších památek, kteří nedosáhnou na
programy ministerstva kultury," připomíná náměstek hejtmana Jiří Behenský a dodává:
"Ve srovnání s ostatními kraji
uvolňujeme částku na solidní
úrovni. Některé kraje nepřispějí
na památky ani korunou."
Kraj jedná s ministerstvem
kultury o převedení některých
dotačních titulů. Příslib, že by
se tak mohlo stát od roku 2004,
existuje.
Zhruba dvě desítky majitelů

kulturních památek a jejich zástupců se 26. února společně
sešli na krajském úřadu.
"Pozvané jsme chtěli především informovat o tom, co kraj
v památkové péči v nejbližší době chystá a jak lze získat dotace
na opravu památek od kraje i
od ministerstva kultury. Setkání bylo díky vzájemné výměně
zkušeností pro všechny strany
velmi důležité. Od Vladimíra
Lažanského, majitele zámku
Chyše, jsme se i my například
dozvěděli, že začíná existovat
něco jako asociace majitelů
hradů a zámků. Ta chce svým
členům mimo jiné podávat informace, jak získat prostředky
z fondů na údržbu a opravy
památek," dodává Jiří Behenský.

Poděkování hejtmana
Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel děkuje řediteli
Policie ČR správy Západočeského kraje Antonínu Moltašovi,
řediteli OŘ Policie ČR Karlovy Vary Vlastimilu Slížovi, řediteli
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Zdeňkovi
Teplému, psychologovi Janu Volavkovi, děkanu Jiřímu Hladíkovi a jimi reprezentovaným institucím za vstřícný a lidský
přístup při poskytování administrativní, technické a psychické
pomoci pozůstalým a příbuzným obětí tragické havárie autobusu v jižních Čechách.

Jednání hejtmana

o přejezdech sanitek
přes Sasko jsou slibná

Sportovní osobností Karlovarského kraje za rok 2002, která z rukou hejtmana Josefa Pavla převzala
Cenu hejtmana, byl vyhlášen Jiří Krotil (na snímku). "Chtěl bych poděkovat Karlovarskému kraji a jeho
politické reprezentaci za podporu masového sportu," uvedl Jiří Krotil v proslovu po převzetí ocenění.

Karlovarský kraj ocenil své sportovce
Karlovarský kraj 25. března
v hotelu Richmond v Karlových
Varech slavnostně ocenil vítěze
druhého ročníku ankety
Nejlepší sportovci a sportovní
osobnost Karlovarského kraje
za rok 2002.
"Kritériem hodnocení bylo
umístění jednotlivců a kolektivů na mistrovství ČR, mistrovství Evropy, mistrovství
světa a jejich účast na významných
mezinárodních
soutěžích. Nejlepší sportovce
a osobnosti v jednotlivých kategoriích vybírala občanská
sdružení z oblasti sportu a anketu vyhodnotila Sportovní komise při Radě Karlovarského
kraje," říká náměstek hejtmana pro oblast tělovýchovy a
sportu Petr Horký.

Pro rok 2002 byly vyhlášeny kategorie mládež − jednotlivci a družstva, dospělí − jednotlivci a družstva, trenéři −
jednotlivci, cvičitelé − jednotlivci a sportovní osobnost −
Cena hejtmana Karlovarského
kraje. Novinkou druhého ročníku ankety se stala kategorie
handicapovaný sportovec −
jednotlivci i družstva.
Večer zahájil proslovem
hejtman Josef Pavel, který pak
přítomné vyzval k minutě ticha k uctění památky obětí
tragické havárie autobusu 8.
března v jižních Čechách. Jednou z oceněných v kategorii
mládež − jednotlivci byla i Andrea Pillerová, která při nehodě nešastně zahynula. Ocenění jí bylo uděleno in memoriam.

Letos byla Cena hejtmana,
unikátní porcelánový pohár
kombinovaný s křišálem od
akademického sochaře a designéra Jiřího Laštovičky, hejtmanem Karlovarského kraje
Josefem Pavlem udělena v kategorii Sportovní osobnost
Karlovarského kraje volejbalové legendě a trenérovi Jiřímu Krotilovi z TJ Baník Sokolov, který v následujících
dnech oslaví 80. narozeniny.
Karlovarský kraj děkuje za
spoluuspořádání slavnostního
večera sponzorům: Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., Thun - Karlovarský
porcelán, Moser, a.s., ČSOB
Leasing, a.s., Česká pojišovna, a.s., Volvo Fencl Premium
Cars

Výsledky ankety Nejlepší sportovci a sportovní osobnost
Karlovarského kraje za rok 2002
Sportovní osobnost: MUDr. Jiří Krotil − TJ Baník Sokolov (volejbal)
Trenéři: Pavel Ivanič − TJ Baník Sokolov (vzpírání), Miroslav Petrásek − LK Mattoni Karlovy Vary
(lyžování), Miroslav Vrbka − TJ Lokomotiva Cheb (vzpírání), Jindřich Valha − TJ Lokomotiva Karlovy
Vary (šerm)
Zasloužilý cvičitel, funkcionář: Marie Brdová − TJ Sokol Sokolov (cvičitelka všestrannosti), Robert
Mašek − KČT Krušné hory Sokolov (turistika), Jana Motlíková − KASPV Karlovy Vary (rytmická a
moderní gymnastika), Mgr. Vladimír Šulc − KČT Aš (turistika)
Handicapovaní jednotlivci: Milan Man − SK Kontakt Karlovy Vary (plavání), Jan Provazník − TJ
Ostrov (stolní tenis)
Mládež − družstva: BK Lokomotiva Karlovy Vary − starší dorostenky (basketbal), TJ Baník Sokolov −
junioři (vzpírání), Junior Team OK1KVK Karlovy Vary (radioklub)
Mládež jednotlivci: Emil Balogh − TJ Baník Sokolov (vzpírání), Michal Buchtel − SK Hubertus
Karlovy Vary (vodní slalom), Lucie Daduláková − Autoklub Mariánské Lázně (bikros), Jakub Leinweber
− ROB Cheb (rádiově orientační běh), Michaela Malášková − KKS−ČSS Karlovy Vary (vzduchová
pistole), Andrea Pillerová − VZS Českého červeného kříže (plavání) in memoriam, Jan Vanke − SK
Liapor Karlovy Vary (nohejbal), Vendula Vokalová − SK KICKBOX Chodov (kickbox)
Dospělí družstva: SK Liapor (muži) Karlovy Vary − nohejbal, TJ Lokomotiva Cheb (ženy) − házená,
TJ Baník Sokolov (muži) − vzpírání
Dospělí jednotlivci: Jaroslava Budíková − TJ Slavia Karlovy Vary (cyklistika), Adam Černý − Karate
Shotokan−ryu Cheb, Kolouch (bojové sporty), Petr Hrubý − TJ Baník Sokolov (vzpírání), Šárka Chocholatá − BK Lokomotiva Karlovy Vary (basketbal), Petra Lukášová − Family Karlovy Vary (kulturistika),
Jana Stöcklová − VV studio Cheb (sportovní fitness)

Krajský živnostenský úřad chrání před reklamou a spamy
Agenda
živnostenských
úřadů se po zrušení okresních
úřadů více přiblížila občanům.
Od letoška agendy někdejších
okresních
živnostenských
úřadů převzaly v našem kraji
úřady sedmi obcí s rozšířenou
působností.
O poslání nového Krajského
živnostenského úřadu informuje jeho vedoucí ing. Marie
Tomsová (na snímku):
"Obecní živnostenské úřady
na obcích s rozšířenou působností vykonávají nyní veškeré
činnosti stanovené živnostenským zákonem − vydávají živnostenské listy pro živnosti
ohlašovací volné, řemeslné,

vázané i pro živnosti koncesované. Dále vydávají výpisy ze
živnostenských rejstříků.
Krajský
živnostenský
úřad
provádí řídící, kontrolní,
koordinační a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům a rozhoduje o
odvoláních proti jejich rozhodnutím."
Odbor živnostenský úřad
Krajského úřadu Karlovarské-

Krajský úřad Karlovarského kraje:

ho kraje dále spolupracuje se
správními úřady dotčenými
živnostenským podnikáním, s
hospodářskými komorami a
se sdruženími podnikatelů.
"Pokud bude mít občan podezření, že některá reklama
je šířena v rozporu se zákonem
o regulaci reklamy (s výjimkou
reklamy v rozhlasovém a televizním vysílání a reklamy na
humánní léčivé přípravky a
zdravotnické prostředky), nech se na nás obrátí. V tomto
ohledu je krajský živnostenský
úřad prvoinstančním správním orgánem," vysvětluje Marie Tomsová.

Krajský živnostenský úřad
sídlí prozatím v Karlových Varech v budově bývalého okresního úřadu.
"Stížnosti občanů na obtěžování nevyžádanou reklamou v poštovních nebo v
e−mailových schránkách vyřizujeme my. Na poštovní
schránce je třeba mít písemné
upozornění, že si její majitel
nepřeje dostávat nevyžádané
reklamní letáky," připomíná
vedoucí.
Krajský živnostenský úřad
může za překročení zákona o
regulaci reklamy stanovit pokuty až v řádech milionů ko-
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run. Příjmy z těchto pokut plynou do státního rozpočtu.
"Od počátku roku jsme zatím vyřizovali jedno odvolání
proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu a dvě stížnosti na obtěžování reklamou.
Oba případy stížností na reklamu se týkaly reklamního
rozhlasového vysílání na ostrůvku přestupní autobusové
zastávky Tržnice v Karlových
Varech. Spamy, nevyžádané
reklamní e−maily, se u nás
masově zatím nešíří. Naši kolegové v Praze už jsou však
stížnostmi na ně doslova zavaleni," dodává Marie Tomsová.

epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Karlovarský kraj se předběžně dohodl se sousedním
Saskem, aby sanitky rychlé
zdravotní záchranné služby
mohly přejíždět přes německé
území z Aše do Lubů u Chebu.
Záchranná služba si tak o několik minut zkrátí čas potřebný pro záchranu lidských životů.
"Hovořil jsem o tom s vládním prezidentem saského kraje Chemnitz Karlem Noltzem,
který slíbil, že udělá vše pro
to, abychom povolení získali.
Povolení by mělo vycházet z
letošní mezistátní dohody
mezi Českou republikou a Německem. Už jsem začal jednat
i s Helmutem Immigem, ředitelem plzeňského oblastního
ředitelství Cizinecké a pohraniční policie, o konkrétním
technickém zajištění přejezdu
našich sanitek přes hraniční
přechod pro pěší. Dosavadní
jednání hodnotím jako vstřícná a slibná," říká hejtman Josef Pavel.
Oblast Lubů u Chebu je daleko od dosahu sanitky, která
při výjezdech do příhraničního města nesplňuje zákonný
limit 15 minut. Kraj proto žádá, aby sanitky mohly v naléhavých případech jezdit z Aše
přes Horní Paseky, Bad Brambach a Plesnou do Lubů. Tato
trasa je dlouhá jen 17 kilometrů, zatímco oklikou podél
státní hranice je o dvanáct kilometrů delší.

Záchranné službě
kraj letos zakoupí
osm nových vozů
Karlovarský kraj chce ještě
letos zakoupit pro rychlou záchrannou službu osm nových
sanitních vozů.
"Přesně tolik vozů záchranné služby je v havarijním stavu," informuje náměstek hejtmana pro zdravotnictví Petr
Horký.
Nákup sanitek přijde na
24,4 milionu korun. Nové sanitky pomohou kraji podle
Horkého vyřešit hned několik
problémů najednou. Především nové vozy dojedou k pacientům rychleji, a tím se
zmenší území v regionu, kam
se nedostanou v zákonem stanoveném limitu.
"Všech osm vozů navíc bude
mít takzvanou plnou výbavu
podle vyhlášky ministerstva
zdravotnictví, a tím bude možné poskytovat pacientům kvalitnější péči," říká Petr Horký.
Starých sanitek se kraj zbavovat nebude.
"Budou sloužit jako záložní.
Tím se zlepší podmínky pro
zvládání větších neštěstí," vysvětluje náměstek hejtmana.
Tři záchranné služby, které
od 1. ledna přešly pod správu
Karlovarského kraje, mají k dispozici na osmi stanovištích
celkem 24 sanitek.
Karlovarský kraj letos dotuje provoz záchranné služby
částkou v celkové výši 46,6 milionu korun.
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