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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 
 

USNESENÍ  

z 26. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konaného dne 3. 6. 2019 ve 13:00 hod., 

místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje (zasedací místnost č. 218 A) 

 

 

 

Přítomni:   Karla Maříková, PhDr. Zdeněk Soukup, Karel Vít, Ing. Kamil Řezníček, Mgr. Jindřich 

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

 

Omluveni:   Bc. Ladislav Zapf, DiS., Iva Kalátová, Bc. Pavel Čekan  

 

                             

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

úřadu Karlovarského kraje 

 Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. - prezident Českého červeného kříže 

 RNDr. Josef Konečný - ředitel Úřadu Českého červeného kříže 

 

   

 

 

Jednání Komise zahájila ve 13:00 hod. a ukončila ve 14:20 hod. předsedkyně komise p. Karla 

Maříková. 

 

 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů  

2) Kontrola usnesení 

3) Práce Českého červeného kříže v ČR - prezentace 

 hosté: Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. - prezident ČČK 

            RNDr. Josef Konečný - ředitel Úřadu ČČK 

4) Schválení termínů konání Komise ve 2. pololetí roku 2019 

5) 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 76/06/19 

 

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 77/06/19 

 

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 78/06/19 

 

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. 

Rada Karlovarského kraje schválila tuto žádost 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 dne 24. 6. 2019. 
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Usnesení Komise č. KB 75/05/19, kterým Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek 

bezpečnosti kraje doporučuje Radě Karlovarského kraje dovybavit obvodní oddělení Policie ČR 

na území Karlovarského kraje dalšími defibrilátory. 

 

V rámci projektu „Časná defibrilace v Karlovarském kraji“ již bylo pro 14 obvodních oddělení PČR 

v rámci Karlovarského kraje pořízeno Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje 

celkem 14 ks AED v celkové hodnotě 740 278 Kč s DPH.  

V rámci 1. kola projektu byla vybavena tato obvodní oddělení - Aš, Bečov nad Teplou, Bochov, 

Habartov, Cheb, Jáchymov, Lázně Kynžvart, Loket nad Ohří, Nová Role, Pernink, Plesná. 

V rámci 2. kola projektu (od 1. 7. 2018) byla vybavena následující obvodní oddělení – Františkovy 

Lázně, Kynšperk nad Ohří, Nejdek. 

 

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 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).  

 

V předmětném stanovisku Policie ČR uvedla několik skutečností, se kterými je nutné se vypořádat 

před možným umístěním dopravního značení ve smyslu zákazu zastavení.  

 

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 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).  

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje podala dne 16. 4. 2019 odboru dopravy 

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje žádost o vyřazení 5, 734 km dlouhého 

úseku silnice III/2189 v oblasti dle doporučení Komise.  

 

Silniční správní úřad zahájil správní řízení dne 26. 4. 2019 a současně vyzval všechny účastníky řízení 

a dále dotčené orgány k vyjádření k předmětné žádosti do 10. 5. 2019. V současné době je správní 

řízení ve stavu před vydáním rozhodnutí. 

 

 

 

3) Práce Českého červeného kříže v ČR – prezentace – Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., 

RNDr. Josef Konečný 

 

Prvotním impulzem k založením Červeného kříže (dále jen „ČK“) byla neuspokojivá péče o oběti 

v průběhu různých válek. V roce 1863 byla na konferenci v Ženevě založena celosvětová humanitární 
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organizace Červený kříž. Organizačně se Červený kříž člení na Mezinárodní výbor ČK se sídlem 

v Ženevě, jednotlivé Národní společnosti v jednotlivých státech světa (aktuálně ve 191 státech) 

a Mezinárodní federaci.   

 

Základní principy Červeného kříže: 

- humanity 

- nestrannosti pomoci 

- neutrality 

- nezávislosti 

- dobrovolnosti 

- jednoty 

- světovosti 

 

V celosvětovém měřítku má ČK více než 90 mil. příslušníků. Ročně poskytne pomoc až 500 mil. 

osob v celkové hodnotě 850 mld. Kč.  

 

Český červený kříž (dále jen „ČČK“) vychází ze Ženevských úmluv, statutu Mezinárodního ČK 

a zákona č. 126/1992 Sb., zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém 

červeném kříži. Z těchto dokumentů vycházejí i úkoly ČČK, mezi které patří např. výuka první 

pomoci, propagace bezpříspěvkového dárcovství krve, poskytování pomoci při katastrofách, 

působení v oblasti ochrany obyvatelstva a pátrací služba.  

 

ČČK je pomocníkem státu v oblasti zdravotní, sociální a humanitární. Jeho posláním je působit 

primárně na území České republiky, nicméně v případě potřeby je povinná přeshraniční pomoc 

jinému státu. 

 

Pobočky ČČK pokrývají území celého státu – v každém okrese je sídlo oblastního spolku. V současné 

době je k dispozici kolem 17 000 osob z řad zaměstnanců a dobrovolníků.    

 

ČČK je financován státem, dotačními programy krajů a obcí, veřejnými sbírkami a výnosy z vlastních 

činností.   

 

Zahraniční humanitární pomoc mívá formu materiální nebo finanční. Zaměřuje se také na zvýšení 

dostupnosti zdravotní péče. V posledních letech ČČK působil např. na Ukrajině, v Sýrii a Nepálu. 

Humanitární jednotky se speciálně vyškolenými členy jsou organizovány pro pomoc při katastrofách.   

 

Bez usnesení. 

 

 

4) Schválení termínů konání Komise ve 2. pololetí roku 2019 

 

Paní předsedkyně navrhla následující termíny na zasedání Komise ve druhém pololetí roku 2019, 

o kterých následně nechala hlasovat: 

 

 

 9. 9. 2019 od 13:00 hodin 

 14. 10. 2019 od 13:00 hodin 

 11. 11. 2019 od 13:00 hodin 

 9. 12. 2019 od 13:00 hodin  
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HLASOVÁNÍ:                 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 79/06/19 

 

Členové Komise souhlasí s navrženými termíny pro zasedání Komise ve 2. pololetí roku 2019.               

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

 

5) Různé  

 

 Program zasedání Komise ve 2. pololetí roku 2019  

 

Bez usnesení. 

 

 

Ing. Tereza Pásková 

zapisovatelka 

 

                                                                                                     p. Karla Maříková v. r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje 

 

V Karlových Varech, 26. 6. 2019 


