
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

2. zasedání  v roce 2019 Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové 

technologie 

konaného dne 11.3.2019 od 14:30 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček ( odchod v 15:05 hod.), Lukáš Jadlovský, Antonín Lebeda, 

Ing. Růžek, Mgr. Čermák, Ing. Kropáček, Petr Vrba, Ing. Kubičko,  

  Ing. Pixová, Mgr. Borka 

 

 

Omluveni:  Bc. Petra Vaněk  

   

 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. arch. Musil, Bc. Jan Honomichl, 

Ing. Korandová-zapisovatelka 

 

 

Jednání zahájil ve 14:30 hodin Michal Šťovíček, předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro 

otevřenou společnost a nové technologie a ukončil v 15:35 Mgr. Čermák, místopředseda Komise 

Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie. Úvodem jednání předseda 

přivítal přítomné členy a hosta – Bc. Jana Honomichla, předsedu Komise pro otevřený kraj 

z Plzeňského kraje.  

  

 

 

Členové komise schválili program zasedání a přítomnost hostů na zasedání komise.  

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise, přivítání hostů 

2. Schválení programu zasedání a odsouhlasení hostů 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Vědecko - technický park a kampus 

5. Školství - keramická škola, výzkum 

6. Informovanost obyvatelstva o závažných ekologických haváriích 

7. Diskuse s předsedy Smart komisí Ústeckého a Plzeňského kraje 

8. Různé  

9.  Závěr 

 

 

Usnesení č.24/03/19 

Členové komise schválili program zasedání a přítomnost hostů na zasedání komise. 

 

hlasování: 

 

pro:  10 proti: 0 zdržel se: 0 



   

 

Program jednání: 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení  

 
Komise bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení komise Rady Karlovarského 

kraje ke dni  11. 3. 2019  

 

Bez usnesení. 

 

4. Vědecko-technický park a kampus 
 

Ing.arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚKK informoval členy komise o stavu 

projektu výstavby vědecko-technického parku a univerzitního kampusu v areálu KÚKK. 

 

Vědecko-technický park: Realizace a spolufinancování projektu Vědeckotechnického parku bylo 

krajskými zastupiteli schváleno již v roce 2009. Měl vzniknout do roku 2014 v areálu Krajského úřadu v 

Karlových Varech. Objekt měl sloužit především vysokoškolským studentům technických oborů. Měl plnit 

úlohu jakéhosi inkubátoru pro studenty podobně, jako je tomu v oblasti podnikání. 

Studii k územnímu řízení zpracoval architekt Miroslav Míka z ateliéru Markant v Mariánských Lázních.  

Park byl plánován jako čtyři vzájemně propojené dvoupodlažní objekty s plochou kolem 5 200 metrů 

čtverečních. V první budově měla být vstupní hala s konferenčním sálem a v ostatních laboratoře, zkušebny 

a kancelářské prostory. V návrhu projektu je část objektů vymezena pro podnikatelský inkubátor, kde 

budou moci startovat své podnikání nové, inovační firmy. 

Také zde měly být k dispozici výstavní a konferenční prostory a místa pro vzdělávání. 

Prostřednictvím tohoto projektu chce Karlovarský kraj zlepšit svoji ekonomickou situaci a přispět ke 

zvýšení vlastní konkurenceschopnosti. 

 

 
 

 



   

 

Univerzitní kampus 

 
Ing.arch. Jaromír Musil informoval členy komise také o plánech na výstavbu univerzitního kampusu. Měl 

by výhledově stát v areálu KÚKK a předpokládaná cena je 400 mil.Kč, financování z programu 

RESTART, doba výstavby cca 2 roky. 

 

 

 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

5. Školství- keramická škola, výzkum 

 
Z důvodu nepřítomnosti Ing. Josefa Janů byl tento bod přesunut na příští zasedání dne 8.4.2019 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

6. Informovanost obyvatelstva o závažných ekologických haváriích 

 

Z důvodu nepřítomnosti Ing. Josefa Janů byl tento bod přesunut na příští zasedání dne 8.4.2019 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

7. Diskuse se členy Smart komisí Ústeckého a Plzeňského kraje  

 

Proběhla diskuse s předsedou Komise pro otevřený kraj Plzeňského kraje Bc. Janem 

Honomichlem. Předseda komise pro Smart Region Ústecký kraj Mgr. Ing. Miroslav Andrt se  

omluvil. 



   

 

Prioritou Komise pro otevřený kraj Plzeňského kraje je v současné době projekt „Otevřená data“. 

Plzeňský kraj se chystá do 2 měsíců publikovat v Národním katalogu otevřených dat data z odborů 

dopravy, školství, kultury a životního prostředí. 

 

 

Usnesení 25/03/19 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje, aby nechala zpracovat studii o využitelnosti 

otevřených dat. 

 

 

hlasování: 

 

pro:  9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

8.  Různé  

 

Místopředseda Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie 

Mgr. Čermák pozval členy komise na workshop "Elektronické služby měst a obcí", který se 

uskuteční v úterý 26. března od 16:00 v Pirátském centru e-PIC (Moskevská 60, Karlovy Vary). 

 

Do problematiky uvede člen Pirátů Martin Strnad, jinak také úředník magistrátu Děčín. Martin 

Strnad se již přes 20 let snaží o implementaci moderních postupů a s nimi spojenou elektronizaci a 

transparenci děčínského magistrátu. 

 

 

 

9.  Závěr  

 

 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 8. 4. 2019 od 15:00 hodin. 

 

  

                

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

 

V Karlových Varech dne 11. 3. 2019 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


