
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

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

technologie 

konaného dne 8. 4. 2019 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček, Lukáš Jadlovský, Antonín Lebeda, Ing. Růžek,  

  Mgr. Čermák, Petr Vrba, Mgr. Borka, Bc. Petra Vaněk (příchod 15:10 ), 

  Ing. Pixová  

 

 

Omluveni:  Ing. Kubičko, Ing. Kropáček 

   

 

 

Ostatní zúčastnění:  Ing. Josef Janů, plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., náměstek ředitele pro 

integrovaný záchranný systém a operační řízení Hasičského záchranného sboru Karlovarského 

kraje, Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KK, 

Ing. Korandová - zapisovatelka 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin Michal Šťovíček, předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro 

otevřenou společnost a nové technologie a ukončil v 16:30. Úvodem jednání předseda přivítal 

přítomné členy a hosty – plk. Ing. Oldřicha Volfa, Ph.D., náměstka ředitele pro integrovaný 

záchranný systém a operační řízení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a  

Mgr. Romana Svitáka, vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 

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. Školství - keramická škola, výzkum 

5. Integrovaný záchranný systém - nový objekt, informovanost obyvatelstva o závažných 

ekologických haváriích 

6. Různé – účast na Smart region fórum Ústecký kraj 2019 

7. Závěr 

 

 

Usnesení č.26/04/19 

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

 

hlasování: 

 

pro:  8 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  8. 4. 2019  

 

Bez usnesení. 

 

 

4. Školství – keramická škola, výzkum 

Člen Rady Karlovarského kraje Ing. Josef Janů informoval členy komise o přípravách vyhlášení 

architektonické soutěže na řešení areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvkové organizace, která počítá se zachováním školy na současném místě. Oprava školy a 

další výstavba by měla být částečně financována z projektu RE:START. 

Proběhla také diskuse o Balneologickém institutu a o rekonstrukci Alžbětiných lázní. 

Bez usnesení. 

 

 

 

5. Integrovaný záchranný systém- nový objekt, informovanost obyvatelstva o závažných 

ekologických haváriích 

 

Mgr. Roman Sviták informoval členy komise o jednání zástupců Karlovarského kraje, starostů 

Sokolova a Chodova, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a představitelů 

Sokolovská uhelná na krajském úřadě, jehož cílem bylo zlepšit informování veřejnosti v případě 

mimořádných situací ve vybraných průmyslových provozech. Jedná se o mimořádné provozní 

situace, které nejsou tak závažné, ale přesto je třeba obyvatele o tomto informovat.  

Setkání reagovalo na mimořádnou provozní situaci ve Vřesové, kdy unikly do ovzduší zapáchající 

látky, které sice nebyly zdraví škodlivé, ale obtěžovaly obyvatele v okolí. Pro takové případy 

aktéři setkání nastavili přesný postup sdílení informací, které se z operačního střediska hasičů 

budou dostávat přímo k zástupcům samosprávy dotčených obcí a měst a samospráva je následně 

přenese vhodným způsobem k veřejnosti. Povinnost informovat veřejnost má v současné době 

firma, kde k mimořádné provozní situaci došlo, ale bylo dohodnuto, že se tento úkol částečně 

převede na operační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. 

 

 

Plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., náměstek ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační 

řízení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje informoval členy komise o „Projektu 

SOS 112“. Jedná se  společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému 

Karlovarského kraje, který má poskytnout občanům nejúčinnější možnou formu odezvy 

záchranného systému na tísňové situace, tj. rychlejší dostupnost pomoci obyvatelstvu a tím snížení 

závažnosti následků na zdraví, majetku a životním prostředí. Principem projektu je fyzicky 

integrovat operační střediska složek IZS do jednoho, k tomuto účelu projektovaného strategického 

objektu, aby bylo možné sdílení strategií ke zdolání mimořádné události (osobní interakcí 

dispečerů jednotlivých složek IZS).  



   

 

Předpokládá se realizace v roce 2022 a částečná úhrada z projektu RE:START. 

 

Bez usnesení. 

 

 

6. Různé - účast na SMART  REGION  FÓRUM  ÚSTECKÝ  KRAJ 2019 

 

Členové Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie byli pozváni na 

konferenci Smart region fórum Ústecký kraj 2019. V rámci konference by mělo proběhnout jednání členů 

Smart komisí Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Za komisi Karlovarského kraje se konference 

zúčastní Mgr. Čermák. 

 

Bez usnesení. 

      

 

 

7.  Závěr  

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 13. 5. 2019 od 15:00 hodin. 

 

  

                

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

 

 

V Karlových Varech dne 8. 4. 2019 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


