
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje  

 

USNESENÍ  

z 4. zasedání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 26. 05. 2021 v 15.30 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje  

 

Přítomni:   Jiří Černý, Daniela Bílá (příchod v 15.40 hodin), Roman Bílský (odchod v 16.20 

hodin), Ing. Petra Gajičová, Renata Oulehlová (příchod v 15.36 hodin, odchod 

v 16.15 hodin), Miroslava Novotná Petříková, DiS., Bc. Jan Picka (příchod 

v 15.36 hodin, odchod v 16.15 hodin), Helena Pourová (příchod v 16.00 hodin), 

Ing. Jan Doubrava, Ing. Jan Vrba (odchod v 16.00 hodin) 

Omluveni:   Ing. Pavel Motešický, Martina Svobodová, Karolína Vejmělková 

Neomluveni: -- 
Ostatní zúčastnění:  -- 

   

Jednání zahájil v 15.30 hodin a ukončil v 16.40 hodin předseda Komise bezpečnosti a prevence 

kriminality Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“), Jiří Černý. Členové Komise 

schválili následující program: 

 

1. Projednání a schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky 

v Karlovarském kraji za rok 2020 

2. Různé a závěr 

 

pro:   8  proti:    0  zdržel se:    0 

 

 

Program jednání: 

 

Ad 1)  Projednání a schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v Karlovarském 

kraji za rok 2020 

 

Ing. Bc. Šárka Benešová, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence, odboru bezpečnosti  

a krizového řízení představila přítomným členům Komise Výroční zprávu o realizaci 

protidrogové politiky v KK v roce 2020, která je zpracována dle osnovy Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky. Na vzniku dokumentu se podílely subjekty zabývající se 

protidrogovou prevencí na primární, sekundární i terciární úrovni, zejména místní protidrogoví 

koordinátoři z obcí s rozšířenou působností, zástupci neziskových organizací poskytující 

sociální služby z oblasti protidrogové prevence, příslušníci policie, strážníci městských policií, 

pracovníci vězeňských služeb v KK. V projednávané věci bylo přijato toto usnesení. 

 

 

usnesení č. 08/05/21 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality projednala a schválila znění Výroční zprávy  

o realizaci protidrogové politiky v Karlovarském kraji v roce 2020. 

 



pro:   9  proti:    0  zdržel se:    0 
 

 

 

ad 2) Různé a závěr 

 

V rámci „různého“ byla diskutována témata: 

a) možnost podpory zřízení městských policií v obcích, kde dosud nejsou zřízeny 

b) informace o vývoji a průběhu procesu schvalování finanční podpory projektům prevence 

kriminality nestátních neziskových organizací a obcí v rámci Dotačního programu KK na 

podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2021. 

 

 

Další jednání Komise se uskuteční dne 23. 6. 2021 v 15.00 hodin, v sídle Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Bližší informace budou uvedeny v pozvánce. 

 

 

V Karlových Varech dne 08. 06. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

                  Jiří Černý, v.r. 

předseda Komise bezpečnosti  

a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje         

 

 

 


