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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 
 

USNESENÍ  

z 22. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konaného dne 4. 2. 2019 ve 14.00 hod., 

místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje 

 

 

 

Přítomni:   Karla Maříková, PhDr. Zdeněk Soukup, Karel Vít, Iva Kalátová, Mgr. Jindřich Čermák, 

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

 

Omluveni:   Ing. Kamil Řezníček, Ing. Pavel Paprsek, Bc. Pavel Čekan 

 

                             

Ostatní zúčastnění: Mgr. Petr Kubis - náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast  

 sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí  

 Mgr. Roman Sviták - vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského 

úřadu Karlovarského kraje 

 Ing. Jiří Pos - jednatel Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

  

  

Jednání Komise zahájila ve 14.00 hod. a ukončila ve 14.55 hod. předsedkyně komise p. Karla 

Maříková. 

 

 

1) Úvod, usnášeníschopnost, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů 

2) Bezpečnost Letiště Karlovy Vary – informace o letecké škole – Ing. Jiří Pos, jednatel Letiště 

Karlovy Vary s.r.o. 

3) Kontrola usnesení 

4) Informace od náměstka Mgr. Petra Kubise – odchytová služba 

5) Informace od náměstka Mgr. Petra Kubise – Rudolf Kovařík – spolupráce v roce 2019 

6) Různé 



2 

 

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: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 55/02/19 

 

Komise schvaluje navržený program jednání. 

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

 

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

jednání Komise 
 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 56/02/19 

 

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

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“. 

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

 

 

HLASOVÁNÍ:                pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 57/02/19 

 

Komise souhlasí, aby z jejího jednání byl pořízen audiozáznam pro účely zápisu.  

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

 

 

 

 

2) Bezpečnost Letiště Karlovy Vary – informace o letecké škole – Ing. Jiří Pos, jednatel 

Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Paní Pavlína Maříková se spolu s dalšími odpůrci otevření letecké školy F Air na Letišti v Karlových 

Varech obrátila na Komisi pro řešení otázek bezpečnosti kraje, zda by mohla toto téma na svém 

zasedání projednat. (P. předsedkyně Komise kvůli fámám upřesnila, že se jedná pouze o shodu jmen 

a s petentkou není v žádném příbuzenském vztahu).  

 

Ing. Jiří Pos, jednatel Letiště Karlovy Vary, podal členům Komise informace o letecké škole F Air, 

zejména hovořil o zajištění bezpečnosti.  

 

Na Letišti Karlovy Vary je plánováno otevření pobočky letecké školy F Air. 

V 1. fázi provozu, tj. výhled 5 let, je počítáno s provozem 5 letadel a výcviku se budou účastnit 

studenti z Číny. Tyto studenti budou již vysokoškolsky vzdělané osoby přicházející na praktický 

výcvik. Výcvik bude probíhat paralelně ve 2 skupinách o 30 studentech v jedné skupině. 
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Během 2. fáze pak bude počet letadel doplněn o dalších 5 kusů.  

Zřízení letecké školy znamená pro letiště navýšení z průměrného 6 000 pohybů/rok (vzlety, přílety) 

o dalších 20 000 pohybů/rok. 

 

Letadla používaná leteckou školou F Air jsou certifikovaná. Maximální hlučnost letadla je 72 dB. 

Tréninkové letadlo znečišťuje ovzduší obdobně jako vůz Škody Fabie.  

 

Tréninkové okruhy jsou navrženy dva a tak, aby co nejméně zatěžovaly obce. V lázeňské zóně 

Karlových Varů nebudou letadla vidět, ani slyšet. S Krajským úřadem Karlovarského kraje byla 

dohodnuta řada opatření, která budou eliminovat negativní dopad vůči životnímu prostředí. 

Výcvikové lety nebudou probíhat ve svátky, neděle a některé soboty. Ve všední dny bude povoleno 

létat od 7.30 hod do 22.00 hod. Z výcviku budou zcela vyloučeny vrtulníky, proudová letadla, letadla 

pro akrobacii a letadla těžší než 2 tuny.  

 

Letecká škola F Air je na trhu již 29 let. Je nejstarší a největší leteckou školou. Za 29 let odlétala přes  

800 000 hodin a prozatím neměla ani jednu fatální nehodu.   

 

Bude požádáno, aby Karlovarský kraj aktualizoval hlukovou studii z roku 2008. Následně budou 

provedena kontrolní měření, která by měla potvrdit, že hluková zátěž je v rámci všech hygienických 

norem.  

 

Čistý příjem pro Letiště Karlovy Vary ze zřízení letecké školy bude 2, 5 milionu Kč ročně.  

 

 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 58/02/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje bere na vědomí informace 

Ing. Jiřího Pose ohledně bezpečnosti výukového střediska letecké školy společnosti F Air. 

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

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 7 proti: 0 zdržel se: 2 

 

Usnesení č. KB 59/02/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě 

Karlovarského kraje zlepšit komunikaci s obyvateli Olšových Vrat a přilehlých obcí ohledně zřízení 

výukového střediska letecké školy F Air.  

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

HLASOVÁNÍ:                 pro: 6 proti: 1 zdržel se: 2 

 

Usnesení č. KB 60/02/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě 

Karlovarského kraje ověřit informaci petentů, že „Letiště Karlovy Vary je svou polohou limitováno 

a mělo by být primárně provozováno s cílem zajistit leteckou dopravní obslužnost města a kraje. 

Takový účel letiště je zahrnut do územního plánu a je zakotven v rozvojových studiích kraje.“   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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3) Kontrola usnesení 

 

Usnesení Komise č. KB 32/10/18, kterým Komise doporučila 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.  

 

Žádost o dotaci byla projednána v poradě vedení Karlovarského kraje dne 21. 1. 2019. Rada 

Karlovarského kraje tuto žádost schválila svým usnesením RK 64/01/19 dne 28. 1. 2019. 

Do Zastupitelstva Karlovarského kraje bude předložena žádost k projednání pravděpodobně dne 

28. 2. 2019.  

 

Usnesení Komise č. KB 33/10/18, kterým Komise doporučila 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.  

 

Žádost o dotaci byla projednána v poradě vedení Karlovarského kraje dne 21. 1. 2019. Rada 

Karlovarského kraje tuto žádost schválila svým usnesením RK 65/01/19 dne 28. 1. 2019. 

Do Zastupitelstva Karlovarského kraje bude předložena žádost k projednání pravděpodobně dne 

28. 2. 2019.  

 

Usnesení Komise č. KB 34/10/18, kterým Komise doporučila 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. 

 

Žádost o dotaci byla projednána v poradě vedení Karlovarského kraje dne 18. 1. 2019 a doporučená 

částka ke schválení Radě Karlovarského kraje byla stanovena na výši 5 200 000 Kč. Rada 

Karlovarského kraje tuto žádost schválila svým usnesením RK 48/01/19 dne 28. 1. 2019 a schválila 

výši 5 200 000 Kč. Do Zastupitelstva Karlovarského kraje bude předložena žádost k projednání 

pravděpodobně dne 28. 2. 2019.  

 

Usnesení Komise č. KB 52/01/19, kterým Komise schválila plán práce na rok 2019 v předloženém 

znění.  

 

Rada Karlovarského kraje svým usnesením RK 67/01/19 dne 28. 1. 2019 plán práce Komise 

pro řešení otázek bezpečnosti kraje na rok 2019 schválila s tím, že může být doplněn v průběhu roku 

v souvislosti s aktuálními bezpečnostními potřebami a problémy Karlovarského kraje.  

 

 

Bez usnesení. 

 

 

4) Informace od náměstka Mgr. Petra Kubise – odchytová služba 

 

 

Starost o toulavá a opuštěná zvířata je plně v gesci jednotlivých starostů.  

Na základě vytěžených informací z uskutečněných schůzek, které bylo svolány k této problematice, 

bylo rozhodnuto o zařazení p. Prokeše, zástupce záchranné a odchytové služby pro zvířata, mezi 

ostatní složky integrovaného záchranného systému. V současné době probíhají všechny nezbytné 

kroky nutné k podpisu smlouvy mezi p. Prokešem a Hasičským záchranným sborem Karlovarského 

kraje ohledně toho, aby p. Prokeš mohl být zařazen do Poplachového plánu Karlovarského kraje. 
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5) Informace od náměstka Mgr. Petra Kubise – Rudolf Kovařík – spolupráce v roce 2019 

 

Panu Kovaříkovi byl na konci roku 2018 poskytnut finanční dar ve výši 50 000 Kč za dlouholetou 

spolupráci s Karlovarským krajem v oblasti teritoriální meteorologické předpovědi pro složky IZS 

a ostatní subjekty.  

S p. Kovaříkem je nadále spolupracováno v oblasti předpovědí počasí, nicméně není úplně možné 

s ním uzavřít DPP, či DPČ, jelikož subjekty, které jeho služby využívají, např. Hasičský záchranný 

sbor Karlovarského kraje, využívají služby p. Kovaříka pouze v případě potřeby, tj. nepravidelně. 

Z těchto důvodů se jeví odměnění za jeho práci ve formě daru jako nejvhodnější varianta.  

Pro složky IZS a pro subjekty, které potřebují znalost počasí ke své práci, existuje státem nastavený 

a schválený informační systém. I přesto, že služby p. Kovaříka jsou kvalitní a pro určité subjekty 

přínosné, lze je vnímat k tomuto informačnímu systému jako doplňkové.  

 

 

6) Různé  

 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav 

a stavebních úprav místních komunikací 

 

Bez usnesení. 

 

 

Ing. Tereza Pásková 

zapisovatelka 

 

   

                                                                                                     p. Karla Maříková v. r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje  

 

 

 

V Karlových Varech, 12. 2. 2019 


