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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 
 

USNESENÍ  

z 24. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konaného dne 8. 4. 2019 ve 12:00 hod., 

místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje (zasedací místnost č. 335 A) 

 

 

 

Přítomni:   Karla Maříková, Karel Vít, Ing. Kamil Řezníček, Bc. Ladislav Zapf, DiS., Iva Kalátová, 

Mgr. Jindřich Čermák, Martin Mareš, DiS., Věra Maříková, Ing. Zdeněk Míkovec, Petr 

Kvasnička, Bc. Pavel Čekan (příchod 12:16 hod.) 

 

Omluveni:   PhDr. Zdeněk Soukup  

 

                             

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

úřadu Karlovarského kraje 

 plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D. - náměstek pro IZS a operační řízení (HZS KVK) 

 Ing. Josef Bulka - Údržba silnic KVK, a.s.  

 Ing. Raška - Údržba silnic KVK, a.s. 

   

Jednání Komise zahájila ve 12:05 hod. a ukončila ve 13:20 hod. předsedkyně komise p. Karla 

Maříková. 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů  

2) Kontrola usnesení 

3) Projednání roční zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2018 

host: plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D. - náměstek pro IZS a operační řízení (HZS KVK) 

4) Prezentace a vývoj v projektu Společného operačního střediska složek IZS  

host: plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D. - náměstek pro IZS a operační řízení (HZS KVK) 

5) Vyhodnocení zimní sezóny 2018/2019 na komunikacích kraje v souvislosti s bezpečnostní 

situací Karlovarského kraje  

hosté: Ing. Josef Bulka, Ing. Raška - Údržba silnic KVK, a.s.  

6) Různé 
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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: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 66/04/19 

 

Komise schvaluje navržený programu jednání. 

 

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

 

 

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

jednání Komise 
 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 67/04/19 

 

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

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“. 

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

 

HLASOVÁNÍ:                pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 68/04/19 

 

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

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

 

 

2) Kontrola usnesení 

 

Usnesení Komise č. KB 64/03/19, kterým Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek 

bezpečnosti kraje doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci z rozpočtu 

kraje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje 

na činnost sdružení v roce 2019 ve výši 200 000 Kč.  

 

Žádost o dotaci byla projednána v poradě vedení Karlovarského kraje dne 8. 4. 2019. Tato žádost 

o dotaci bude předložena Radě Karlovarského kraje k projednání pravděpodobně dne 29. 4. 2019.   

 

Usnesení Komise č. KB 37/10/18, kterým Komise doporučila 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. 

 

Materiál odrážející toto usnesení zpracoval odbor dopravy a silničního hospodářství a byl předložen 

poradě vedení Karlovarského kraje (náměstkem hejtmanky p. Hurajčíkem) k projednání 
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dne 4. 2. 2019. Rada Karlovarského kraje projednala materiál obsahující toto usnesení 

dne 25. 3. 2019 a vzala ono doporučení Komise na vědomí (RK 293/03/19).  

 

Usnesení Komise č. KB 43/11/18, kterým Komise pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučila 

Radě Karlovarského kraje zvážit vybudování odstavných parkovišť mimo Národní přírodní rezervaci 

Rolavské vrchoviště za účelem snížení hluku, zátěže a návštěvnosti v rezervaci.  

 

Materiál odrážející toto usnesení zpracoval odbor dopravy a silničního hospodářství a byl předložen 

poradě vedení Karlovarského kraje (náměstkem hejtmanky p. Hurajčíkem) k projednání 

dne 4. 2. 2019. Rada Karlovarského kraje projednala materiál obsahující toto usnesení 

dne 25. 3. 2019 a vzala ono doporučení Komise na vědomí (RK 293/03/19).  

 

Usnesení Komise č. KB 44/11/18, kterým Komise pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučila 

Radě Karlovarského kraje zvážit dopravní omezení na komunikaci v Národní přírodní rezervaci 

Rolavské vrchoviště ve smyslu zákazu zastavení, kvůli nadměrné zátěži ve smyslu hluku, vysoké 

návštěvnosti a vzniku černých skládek. 

 

Materiál odrážející toto usnesení zpracoval odbor dopravy a silničního hospodářství a byl předložen 

poradě vedení Karlovarského kraje (náměstkem hejtmanky p. Hurajčíkem) k projednání 

dne 4. 2. 2019. Rada Karlovarského kraje projednala materiál obsahující toto usnesení 

dne 25. 3. 2019 a vzala ono doporučení Komise na vědomí (RK 293/03/19) a zároveň uložila odboru 

dopravy a silničního hospodářství zajistit stanovisko Policie ČR k předmětnému doporučení Komise 

(termín kontroly 6. 5. 2019).  
 

Usnesení Komise č. KB 45/11/18, kterým Komise pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučila 

Radě Karlovarského kraje hledat řešení, jakým způsobem vyjmout silnici III. třídy v NPR Rolavské 

vrchoviště mezi bývalými obcemi Rolava a Jelení z běžné silniční sítě. 

 

Materiál odrážející toto usnesení zpracoval odbor dopravy a silničního hospodářství a byl předložen 

poradě vedení Karlovarského kraje (náměstkem hejtmanky p. Hurajčíkem) k projednání 

dne 4. 2. 2019. Rada Karlovarského kraje projednala materiál obsahující toto usnesení 

dne 25. 3. 2019 a vzala ono doporučení Komise na vědomí (RK 293/03/19) a zároveň uložila Krajské 

správě a údržbě silnic, p.o., zahájit jednání o případném vyjmutí silnice III/2189 ze silniční sítě dle 

usnesení č. KB 45/11/18 (termín kontroly 6. 5. 2019).  

  

 

3) Projednání roční zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2018 

 

K tomuto bodu hovořil plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D. - náměstek pro IZS a operační řízení (HZS KVK).  

 

Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje zpracovává Hasičský záchranný sbor 

Karlovarského kraje na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Struktura této zprávy je 

dána NV č. 172/2001Sb., k provedení zákona o požární ochraně.  

V roční zprávě se nacházejí informace o Hasičském záchranném sboru KVK (ekonomika, 

personalistika ad.), požární ochraně, ochraně obyvatelstva, krizovém řízení, integrovaném 

záchranném systému, ad.  

 

V průběhu roku 2018 byl pozorován extrémní nárůst zásahové činnosti v oblasti hašení požárů 

ve vnějším prostředí vzniklých důsledkem sucha. Tento trend bude nejspíše pokračovat i následující 

roky.  
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Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje musí taktéž na základě zákona o požární ochraně 

zpracovat Koncepci požární ochrany Karlovarského kraje. Aktuální koncepční dokument je platný 

od 1. 1. 2019 až do roku 2029. V tomto dokumentu je vytyčeno 42 cílů, kterých by mělo být během 

deseti let jeho platnosti dosaženo. Jednotlivé cíle se týkají jednotek požární ochrany a koordinace 

integrovaného záchranného systému a při jejich dosahování je kladen důraz především na rozvíjení 

lidského potenciálu, technologický růst a efektivitu procesů.  

 

p. Čekan příchod 12:16 hod. 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 69/04/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje bere na vědomí roční zprávu 

o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2018. 

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

 

4) Prezentace a vývoj v projektu Společného operačního střediska složek IZS 
 

K tomuto bodu hovořil plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D. - náměstek pro IZS a operační řízení (HZS KVK).  

 

Záměr vytvořit společné operační středisko pro složky integrovaného záchranného systému se 

v Karlovarském kraji objevil již v roce 2002. Jeden z důvodů potřeby jeho vytvoření je neustálý 

nárůst počtu mimořádných událostí na území kraje, počtu raněných osob a počtu zachráněných osob 

(prognóza na dalších pět let je rostoucí). Přínosnost pracoviště je spatřována v rychlejší dostupnosti 

pomoci obyvatelstvu. V tomto operačním středisku budou operační důstojníci Hasičského 

záchranného sboru KVK, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby KVK a Městské policie 

Karlovy Vary. Plánované dokončení projektu je v roce 2022. 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 70/04/19 

 

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

v projektu Společného operačního střediska složek IZS.  

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

 

5) Vyhodnocení zimní sezóny 2018/2019 na komunikacích kraje v souvislosti s 

bezpečnostní situací Karlovarského kraje 
 

K tomuto bodu hovořil Ing. Josef Bulka a Ing. Raška - Údržba silnic KVK, a.s. 

 

Zima 2018/2019 byla velice bohatá na sněhové srážky a vzhledem k zimě 2017/2018 vzrostla 

spotřeba materiálu na údržbu silnic (náklady byly téměř dvojnásobné).  

Údržba silnic KVK disponuje 6 frézami, 64 sypači, 30 traktory, nakladači, multikárou ad. S touto 

technikou udržuje polovinu silnic I. třídy, dále všechny silnice II. a III. třídy.  

V Karlovarském kraji druhou polovinu silnic I. třídy udržuje firma AVE a EUROVIA, které mají další 

techniku.  
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Pořadí důležitosti pro zmírnění závady na komunikaci, které schvaluje Karlovarský kraj ve spolupráci 

s obcemi, při dodržení termínu 30 minut na výjezd: 

1. – do 2 hodin na silnici pro motorová vozidla, do 3 hodin na dálnici 

2. – do 6 hodin 

3. – do 12 hodin 

 

Velice složitá údržba komunikací je během zimy na Božím Daru nad kruhovým objezdem směrem 

na Neklid, a také pod Božím Darem na Jahodové louce. 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 71/04/19 

 

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

zimní sezóny 2018/2019 na komunikacích kraje v souvislosti s bezpečnostní situací Karlovarského 

kraje.   

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

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 72/04/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě 

Karlovarského kraje zvážit navýšení finančních prostředků pro Údržbu silnic KVK, a.s. z důvodu 

zvýšení nákladů za zimní údržbu. 

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

 

6) Různé 

 

V tomto bodě nebyla projednána žádná témata. 

 

Bez usnesení. 

 

 

Ing. Tereza Pásková 

zapisovatelka 

 

                                                                                                     p. Karla Maříková v. r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje  

 

 

V Karlových Varech, 11. 4. 2019 


