
Další schůzka Řídícího výboru karlovarsko-saské spolupráce, který byl v Karlových Varech ustanoven
3. července, se uskuteční v únoru 2003 v sídelním městě sousedního saského regionu v Chemnitz.

Pro zlepšení silnic v regionu
se kraj pere o každou korunu
    Karlovarský kraj převzal do
majetku a spravuje prostřed-
nictvím své příspěvkové orga-
nizace Krajská správa a údrž-
ba silnic Karlovarského kraje
(KSÚSKK) 1751 km silnic II.
a III. tříd a 446 mostů. Na běž-
nou údržbu a opravy těchto
silnic obdrží v letošním roce
od Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) 203 mi-
lionů 422 tisíc Kč.

    "Tyto
prostředky
postačí
zhruba na
vyspravení
povrchů,
jedno seče-
ní trávy a
údržbu do-

pravního značení, čištění pří-
kopů a směrových sloupků,
případně další údržbu," říká
vedoucí odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství KÚKK
Martin Leichter.
    V roce 2002 budou z pro-
středků SFDI zajištěny pouze
tři stavby na území kraje, dvě
rozestavěné v minulých le-
tech, kdy byly tyto silnice stát-
ní, jedna pak bude zahájena
v letošním roce. Požadavek na
zařazení dalších staveb − jed-
ná se vesměs o mosty ve špat-
ném stavebním i dopravně
technickém stavu − nebyl ze
strany SFDI akceptován.
    Kraj dále letos obdržel od
SFDI 2 miliony Kč na zajištění

přípravy staveb na silnicích
II. a III. tříd (projekty, výkupy
pozemků apod.). Kraj ze své-
ho rozpočtu vyčlenil pro rok
2002 příspěvek ve výši 30 mi-
lionů, které budou použity na
nejnutnější opravy.
    Silnice kraj převzal od státu
ve špatném stavebním i do-
pravně technickém stavu. Ra-
da kraje odsouhlasila pořad-
ník investičních a neinvestič-
ních akcí do roku 2007. Zajiš-
tění finančních prostředků na
ně je z valné části mimo mož-
nosti rozpočtu kraje a bude
dále požadováno z rozpočtu
SFDI. Objemy na jednotlivé
roky, které SFDI poskytne, ne-
lze vůbec odhadnout. Podle
vývoje posledních dvou let lze
říci, že proti "přídělu" je po-
třeba několikanásobná. Nad
rámec přídělů na běžnou
údržbu by bylo třeba ročně
na opravy povrchů komuni-
kací asi 300 milionů Kč, na
opravy pro odstranění zaned-
banosti mostů 100 milionů,
na zlepšení bezpečnosti pro-
vozu obnovou vodorovného
dopravního značení dalších
zhruba 50 milionů Kč.
    Stav silnic II. a III. třídy se
již léta zhoršuje, v roce 2000
bylo označeno jako havarijní
34% silnic II. tříd a 49% silnic
III. tříd. Tento stav se dále
zhoršuje.
    "Komunikace mezi krajem

a fondem probíhá intenzivně,
kraj však může objemy přidě-
lovaných prostředků ovlivnit
jen částečně. Největší nevýho-
dou je, že kraj má povinnosti
péče vlastníka silnic II. a III.
tříd stanoveny zákonem, ale
o použití finančních prostřed-
ků na plnění těchto povinností
fakticky nerozhoduje," vy-
světluje Martin Leichter.
    "Stav dopravní infrastruk-
tury je pro náš kraj prioritou,
o čemž svědčí příspěvek ve
zmíněné výši. Jsme si vědomi
zanedbanosti komunikací na-
shromážděné za minulé roky
a máme zájem na tom, aby
se stav komunikací co nejdříve
zlepšil.
    Vedle toho je naší další pri-
oritou rychlostní silnice 1/6
Praha - Karlovy Vary - Sokolov
- Cheb, která propojuje celý re-
gion a je důležitou dopravní
tepnou mezi hranicemi a hlav-
ním městem.

    Kraj ne-
ustále vyví-
jí tlak na
Ředitelství
silnic a dál-
nic ČR, aby
byla vý-
stavba to-
hoto průta-

hu urychlena," dodává hejt-
man Josef Pavel.
    Pro pokračování výstavby
průtahu městem Karlovy Vary

je již vypracována kompletní
projektová dokumentace, na
základě které lze zažádat o
stavební povolení a vypsat vý-
běrové řízení na zadání stav-
by. Výstavba průtahu městem
Karlovy Vary bude podle plá-
nů zahájena ve druhém
čtvrtletí roku 2003. Stavba po-
dle předpokladů potrvá při-
bližně 4 roky. Náklady na rea-
lizaci stavby se mají pohybo-
vat kolem 2 miliard korun.
    Pokračování průtahu Karlo-
vými Vary od zimního stadio-
nu až k obci Jenišov bude slo-
žité zejména proto, že na trase
je naplánováno celkem pat-
náct mostních konstrukcí,
včetně nejrůznějších podcho-
dů.

            KRÁTCE
Mapy a letecké snímky Karlovarského kraje na webu
    Na adrese http://gis/website/uircsu/ nebo pouze
http://gis/ je možné spustit aplikaci Vyhledávání adres ÚIR −
ČSÚ (Územně identifikační registr, definiční body adres Čes-
kého statistického úřadu) v rámci území Karlovarského kraje.
Nápovědu k této aplikaci je možné prohlédnout na adrese
http://gis/website/uircsu/napoveda.htm, nebo přímo v okně
aplikace. Zobrazované letecké snímky jsou pouze na správní
území Karlovy Vary a Ostrov a lze si je prohlédnout pouze ve
větším detailu.

Internetová soutěž Karlovarského kraje o mobil
    Pro dva měsíce školních prázdnin připravil Karlovarský kraj
na své oficiální internetové stránce www.kr−karlovarsky.cz
v části Hejtmanské listy soutěž pro děti.
    "Vedle skládačky fotopuzzle a elektronického tenisu se má
naše soutěž stát dalším lákadlem pro děti, které nejmenší
uživatele internetu začne seznamovat se základním informač-
ním portálem Karlovarského kraje," prozrazuje tiskový mluvčí
kraje Tomáš Svoboda.
    Hlavní cenou ve výtvarné soutěži, která je určena dětem
do 15 let, je mobilní telefon!!!

Diplomatky kraje na stážích
v Kanceláři prezidenta ČR
    Karlovarský kraj je zatím
jediným z českých krajů, je-
hož "diplomatky" mají mož-
nost získávat potřebné profe-
sionální a protokolární zkuše-
nosti přímo v Kanceláři prezi-
denta ČR.
    "První dvojdenní stáž jsme
na odboru Protokol prezidenta
v prezidentské kanceláři ab-
solvovaly počátkem května v
rámci pracovní návštěvy pre-
zidentů pobaltských republik
Litvy, Lotyšska a Estonska. Bě-
hem druhé čtyřdenní stáže
jsme v závěru června další
zkušenosti získávaly při státní

návštěvě ČR prezidenta Liba-
nonské republiky Emila La-
húda s chotí Andrée," říká Ro-
mana Lesáková, pracovnice
oddělení vnějších vztahů a za-
hraniční spolupráce sekreta-
riátu hejtmana.
    Schopnost přizpůsobit se
zvykům a mentalitě národů,
jejichž představitelé k nám
přijíždějí, rychlá orientace a
předvídavost při naplňování
programu návštěv, spolupráce
a komunikace s ochrannou
službou, volba vhodného ob-
lečení, znalost angličtiny a sa-

mozřejmě zásad sepsaných v
manuálu Diplomatická praxe
− to vše je pro pracovníky di-
plomatického protokolu na
Hradě i na kraji nezbytné.
    "Na další zkušenou bychom
měly jít do kanceláře premié-
ra, předsedy parlamentu a
předsedy Senátu a na minis-
terstvo zahraničí. Naše po-
znatky si v praxi vyzkoušíme,
až budeme zajiš�ovat program
návštěvy některého z našich
představitelů nebo někoho z
vedení kraje v zahraničí," do-
dává Helena Lorenzová.

První samostatnou akcí, kterou diplomatky Karlovarského kraje Romana Lesáková a Helena Lorenzová
(na snímku zleva) organizačně zajiš�ovaly, byla návštěva delegace vládního prezidenta saského regionu
Chemnitz Karla Noltzeho v Karlových Varech. 

Reprezentanti v hasičském sportu u hejtmana
10. července přijal hejtman Josef Pavel (vpravo) dvě družstva
dobrovolných hasičů z Karlovarského kraje, která si na nedávném
krajském mistrovství v požárním sportu v Plzni vybojovala postup
na zářijové Mistrovství ČR v Liberci. Na severu Čech budou náš
kraj reprezentovat mužské družstvo dobrovolných hasičů z Dalovic
a ženské družstvo SDH Chodov. Hejtman Josef Pavel si s bezmála
dvěma desítkami úspěšných reprezentantů kraje pohovořil, a za
zisk dvou pohárů pro náš region jim poděkoval.
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Základem nejužší přeshraniční
spolupráce bude Řídící výbor
    Ve středu 3. července se na
Krajském úřadě Karlovarské-
ho kraje (KÚKK) uskutečnilo
jednání vedoucí k vytvoření
karlovarsko−saského Řídícího
výboru. Ten vzniká na zákla-
dě květnového Společného
prohlášení o spolupráci mezi
Karlovarským krajem, Svo-
bodným státem Sasko a sas-
kým vládním krajem Chem-
nitz.
    "Z naší strany jsou členy
výboru hejtman Josef Pavel,
ředitel KÚKK Roman Rokůsek,
člen Rady kraje, člen komise
pro zahraniční vztahy a soko-
lovský starosta Karel Jakobec,
Václav Veselý, člen komise pro
zahraniční vztahy a vedoucí
kanceláře hejtmana Werner
Hauptmann," uvedl tiskový
mluvčí kraje Tomáš Svoboda.
    Saskou delegaci vedl vládní
prezident regionu Chemnitz
Karl Noltze, jejími dalšími čle-
ny byli zmocněnec vládního
regionu Chemnitz pro evrop-

ské záležitosti Norbert Tautz
a vedoucí chemnitzské prezi-
diální kanceláře Stefan Ha-
genberger. Saská strana ak-
ceptovala 5 členů výboru na
karlovarské straně. Pětici sas-
kých členů výboru dotvářejí
vládní viceprezident regionu
Chemnitz Christian Wehner a
vedoucí personálního odboru
Wilfried Rudolph.
    Na ustavujícím jednání Ří-
dícího výboru byl přijat rám-
cový plán jeho činnosti na ná-
sledujících 12 měsíců s tím,
že prioritní je vzájemná dis-
kuze o rozvoji dopravní infra-
struktury v obou regionech −
zvláště v oblasti dopravního
systému Egronet a hraničních
přechodů. První vzájemná
konzultace a výměna odbor-
níků ještě v tomto roce bude
právě v oblasti dopravy. Dále
se stanovilo, že ještě letos se
uskuteční dva výměnné semi-
náře (jeden v Karlových Va-
rech a jeden v Chemnitz), na

nichž se recipročně oba re-
giony a jejich úřady vzájemně
představí v ohledu svých pů-
sobností a své činnosti. Hlav-
ním společným tématem pro
1. pololetí roku 2003 bude ob-
last životního prostředí.
    "Dále se debatovalo o spo-
lečném postupu při analýze
studie projektu Haló sousedé
− Hallo Nachbarn a o prová-
zanosti složek integrovaného
záchranného systému v obou
regionech při řešení následků
živelních katastrof. Členové
výboru hovořili o účasti Kar-
lovarského kraje na prestiž-
ním mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu v Lipsku le-
tos na podzim i o prezentační
výstavě Spolkové země Sasko
v Karlových Varech v příštím
roce," dodal Tomáš Svoboda.
    První pracovní schůzka vý-
boru se uskuteční v únoru
2003 v saském Chemnitz, vý-
bor se bude scházet dvakrát
ročně.


