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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 
 

USNESENÍ  

z 25. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konaného dne 6. 5. 2019 ve 13:00 hod., 

místo konání: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

 

 

 

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

Mgr. Jindřich Čermák, Martin Mareš, DiS., Věra Maříková, Petr Kvasnička 

 

Omluveni:   PhDr. Zdeněk Soukup, Ing. Zdeněk Míkovec, Bc. Pavel Čekan  

 

                             

Ostatní zúčastnění: kpt. Mgr. Blanka Bláhová, DiS. – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje           

  (Odbor služby pořádkové policie) 

 

   

 

 

 

Jednání Komise zahájila ve 13:00 hod. a ukončila ve 14:05 hod. předsedkyně komise p. Karla 

Maříková. 

 

 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů  

2) Kontrola usnesení 

3) Návštěva Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje – plk. Mgr. Jiří Matouš 

4) Různé 
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1. a) Úvod, seznámení s programem  

 

Předsedkyně Komise p. Karla Maříková zahájila jednání, přivítala přítomné členy a hosta a poté 

nechala hlasovat o programu jednání:                                                                                     

 

 

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

 

Usnesení č. KB 73/05/19 

 

Komise schvaluje navržený programu 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 74/05/19 

 

Komise souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byl přítomen host uveden v záhlaví tohoto 

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“. 

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

 

 

 

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. 

Rada Karlovarského kraje poskytnutí této dotace schválila svým usnesením č. RK 540/05/19 ze dne 

6. 5. 2019.   

 

Usnesení Komise č. KB 69/04/19, kterým Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek 

bezpečnosti kraje bere na vědomí roční zprávu o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 

2018. 

 

Rada Karlovarského kraje vzala svým usnesením č. RK 539/05/19 ze dne 6. 5. 2019 tuto zprávu 

na vědomí a doporučila ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání, které tak učiní 

pravděpodobně 24. 6. 2019. 
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3) Návštěva Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje – plk. Mgr. Jiří Matouš 

 

Návštěvou Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje provázela po celou dobu členy Komise 

kpt. Mgr. Blanka Bláhová, DiS. z Odboru služby pořádkové policie. 

 

Kpt. Bláhová v úvodu zasedání Komise pustila přítomným náborový spot k Policii ČR 

v Karlovarském kraji, jelikož Policie ČR právě v tomto kraji registruje 2. největší podstav v rámci 

všech krajů v republice.  Následně bylo hovořeno o organizační struktuře Krajského ředitelství policie 

Karlovarského kraje, které se mimo jiné člení na 3 územní odbory a 27 obvodních oddělení.  

 

Dále byly zmíněny základní povinnosti příslušníků Policie ČR.  

 

V rámci Policie ČR na území Karlovarského kraje působí několik týmů dle aktuálního nápadu trestné 

činnosti (např. TOXI tým, tým na rozkrývání hospodářské kriminality ad.), a také zde působí pracovní 

skupiny zaměřené na různé rizikové oblasti (např. na domácí násilí, na menšiny ad.).  

 

Kpt. Bláhová zmínila dva projekty, které jsou realizovány ve spolupráci s Krajským úřadem 

Karlovarského kraje: 

- „Časná defibrilace v Karlovarském kraji“ (14 ks AED zapůjčeno na OOP v kraji) 

- „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“ (semináře, modelové nácviky, spolupráce s Odborem 

bezpečnosti a krizového řízení)  

 

Závěrem byly členové Komise provedeni po některých místech budovy Krajského ředitelství např. 

po operačním středisku. 

 

 

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

 

Usnesení č. KB 75/05/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě 

Karlovarského kraje dovybavit obvodní oddělení Policie ČR na území Karlovarského kraje dalšími 

defibrilátory. 

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

 

4) 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, 9. 5. 2019 


