
BR/1/2017-11
Výtisk číslo: 
Počet listů: 6
Přílohy: 0/0

Schvaluji: _______________________________
Starosta a předseda bezpečnostní rady

Bc. Jan Picka

Zápis z 1. jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov 
konané dne 3. 5. 2017

přítomni: Bc. Jan Picka, Renata Oulehlová, Mgr. Simona Randová, plk. Mgr. Martin Mulač, plk. Mgr. 

Petr Macháček, Mgr. Robert Doubek

hosté: Mgr. Miloš Kukačka, Dis.

omluveni:

Jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov (dále jen BR ORP Sokolov) zahájil a dále řídil starosta a předseda
BR ORP Sokolov Bc. Jan Picka. V úvodu jednání přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
Jednání BR ORP Sokolov bylo zahájeno v 09:00 hodin. 

Programem jednání byly body:

1. Zpráva o kontrole usnesení BR ORP č. 2/2016
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

2. Aktuální úkoly pracoviště krizového řízení na rok 2017 
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník bezpečnostní rady

3. Zprávy o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému ve správním 

území ORP Sokolov za rok 2016

Předkládají: zástupci složek IZS 

4. Informace o činnosti HZS kraje během likvidace ohniska ptačí chřipky 

Předkládá: plk. Mgr. Martin Mulač - ředitel ÚO Sokolov HZS KVK

5. Informace o zkoušce spojení členů KŠ ORP Sokolov

Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník bezpečnostní rady

6. Informace o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje, Odboru životního 

prostředí na zpracování Digitálního povodňového plánu města Sokolov

Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov 

7. Různé
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1) Zpráva o kontrole usnesení BR ORP č. 2/2016

Tajemník BR ORP Sokolov Mgr. Robert Doubek k bodu 1 „Zpráva o kontrole usnesení z 2. jednání BR ORP 
Sokolov“ uvedl, že na druhém zasedání BR ORP Sokolov dne 7. prosince 2016 bylo přijato usnesení č. 2-9-
2017 v bodě Různé, kde proběhla diskuse nad problémem týkajícím se vjezdu nákladních vozidel 
přepravujících nebezpečné látky přes město Sokolov, ze které vyplynula nutnost svolání pracovního jednání. 
Svoláním pracovního jednání byla pověřena MP Sokolov. 

Pracovní jednání k uvedenému tématu proběhlo dne 23. 2. 2017 za přítomnosti zástupců firmy HEXION a.s., 
Synthomer Holdings s.r.o., HZS, PČR, MP Sokolov, Odbor dopravy MěÚ Sokolov. Problém byl projednán 
a bylo stanoveno několik úkolů:

1. HEXION, a.s. v rámci plánované rekonstrukce velkého parkoviště před bránou společnosti zrealizuje 
nové dopravní značení, tak aby byli řidiči při výjezdu jasně informováni, kudy mají jet.

2. HEXION, a.s. se pokusí v následujících měsících vysledovat počty aut, která nerespektují dopravní 
značení.

3. Město Sokolov prostřednictvím Odboru správy majetku, Odboru dopravy a společnosti SOTES Sokolov 
s.r.o. zajistí umístění svislé dopravní značky B18 (zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný 
náklad) v ul. Tovární za vjezd do myčky nákladních aut tak, aby byl vozidlům převážejícím ADR náklad 
jasně zakázán vjezd do obydlené části města.

4. Město Sokolov prostřednictvím Odboru kanceláře tajemníka umístí kamerový bod v ul. Tovární u „staré 
vrátnice“ za vjezd do myčky nákladních vozidel (přibližné finanční náklady realizace: 100.000,- Kč), kdy 
na základě přímého sledování kamery pracovníky Městské policie a rovněž na základě pořízených 
kamerových záznamů bude možno nerespektování stanoveného dopravního značení řešit a pokutovat dle 
platných právních předpisů.

Všichni zúčastnění se po kolaudaci parkoviště u společnosti HEXION, a.s. (zřejmě červen, červenec) sejdou 
k další schůzce, kdy budou výše zadané úkoly projednány a zhodnoceny. 

Bez dotazů a připomínek.

BR ORP Sokolov zprávu projednala a přijala usnesení č. 1-1-2017 v navrhovaném znění.

2) Aktuální úkoly pracoviště krizového řízení na rok 2017

Tajemník BR Mgr. Robert Doubek seznámil členy BR s přehledem hlavních úkolů pracoviště krizového 
řízení na rok 2017, který je zpracován v příloze k návrhu usnesení 1-2-2017. V tomto dokumentu je obsažen 
rozpis úkolů, které plní obec s rozšířenou působností Sokolov v roce 2016 v níže uvedených oblastech:

- oblast obranného plánování
- činnost bezpečnostní rady
- oblast krizového řízení a plánování
- oblast hospodářských opatření pro krizové stavy

Bez dotazů připomínek.

BR ORP Sokolov informaci projednala a přijala usnesení č. 1-2-2017 v navrhovaném znění.

3) Zprávy o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému ve správním 
území ORP Sokolov za rok 2016

a) Zpráva o činnosti PČR ÚO Sokolov

Plk. Mgr. Macháček předložil členům BR podklady, ve kterých informace o činnosti Police ČR za rok 2016 
rozdělena do pěti bodů. Hned nato pohovořil o personálním stavu u PČR. Upozornil na největší současný 
problém u PČR, kterým je podstav v rámci ÚO Sokolov, který činí 20 osob. Dále informoval o tom, 
že propad stále narůstá a nové nástupy k PČR za posledních pět měsíců nejsou. Uvedl, že po Praze 
a Středočeském kraji má KV kraj největší podstav policistů. Důvodem tohoto stavu je velmi nízký nástupní 
plat policistů oproti civilnímu sektoru. Plk. Macháček se krátce zaměřil na výsledkovou činnost PČR, která 
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je v přiložených materiálech rozpracována do přehledných tabulek. Uvedl, že ÚO Sokolov je co se týče 
objasněnosti trestné a přestupkové činnosti stále nejlepší v ČR. Poté uvedl, že i přes personální problémy 
musí posílat policisty z ÚO Sokolov na různé výpomoci k ostatním složkám v rámci PČR. V závěru svého 
vystoupení shrnul důvody proč je bezpečnostní situace v regionu taková jaká je a nastínil, čím se bude PCŘ 
v nejbližším období zabývat. 

Předseda BR se pak zeptal, proč UO Sokolov vysílá své policisty na výpomoc do jiných složek PČR, na což 
mu odpověděl plk. Macháček, že tyto složky jsou doplňovány ze všech krajů, kdy každý kraj posílá své 
policisty i do dalších složek PČR, včetně mezinárodních misí, a že policejní prezidium bere ohledy na 
personální situaci v KV kraji a snaží se to dále řešit. Plk. Macháček své vystoupení ukončil a předseda BR za 
jeho vystoupení a předané informace poděkoval.

b) Zpráva o činnosti HZS KV kraje ÚO Sokolov

Plk. Mgr. Mulač své vystoupení zahájil shodně jako plk. Mgr. Macháček, kdy v krátkosti pohovořil 
o personálních otázkách v rámci ÚO Sokolov s tím, že se dosud daří naplňovat početní stavy zaměstnanců 
v rámci UO Sokolov, což považuje za velmi uspokojivé. Pak informoval o statistických údajích, které jsou 
součástí předložené zprávy. Vyzdvihnul především vytíženost ÚO Sokolov v rámci kraje, který je co 
do počtu zásahů na druhém místě za KV, avšak s tím, že v KV drží služby tři výjezdy, kdežto v Sokolově 
pouze dva, z čehož vyplývá, že příslušníci UO Sokolov jsou vytíženější než v KV. Konstatoval, že ze strany 
HZS KVK dochází k zesílení podpory jednotek dobrovolných hasičů, jejich proškolování a procvičování 
a upozornil na skutečnost, že u SDH je v poslední době problémem aby se tyto jednotky SDH vůbec sešly ve 
stanoveném počtu, když jsou povoláni k zásahu. Problém není na straně zřizovatele, ale spíše 
na zaměstnavatelích členů JSDH a i na tom, že mnoho členů JSDH pracuje ve velké vzdálenosti od místa 
dislokace JSDH. Dále pohovořil o kontrolních činnostech prováděných v roce 2016. Vyzdvihnul spolupráci 
v rámci prevence s MP Sokolov a dalšími projekty v rámci KV kraje. Sdělil, že v rámci cvičení evakuace na 
ZŠ Rokycanova nabídl řediteli ZŠ pomoc při odstraňování závad zjištěných při tomto cvičení, týkajících se 
požární bezpečnosti na školách a uvedl, že dosud nebylo ze strany škol této nabídky využito. 

Na toto reagovala místopředsedkyně BR, že by bylo vhodné se sejít se zástupci škol, odboru školství a HZS 
a tuto problematiku opětovně projednat. Plk. Mulač následně své vystoupení ukončil a předal slovo opět 
předsedovi BR.

c) Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby KV kraje

Na jednání BR se místo avizované a pozvané paní Mgr. Jany Lukešové dostavil zástupce ZZS KVK Mgr. 
Miloš Kukačka. Nejdříve pohovořil o současné personální otázce, kdy zdůraznil, že i nadále trvá podstav 
lékařů u ZZS, ale i řidičů-záchranářů. Přes všechny personální potíže se ZZS stále daří zajišťovat své služby 
na vysoké úrovni, kdy jsou v rámci sokolovského pracoviště zajištěny služby prostřednictvím jednoho 
vozidla s lékařem a tří vozidel bez lékaře pouze se zdravotníky, dohromady s Horním Slavkovem jsou to pak 
čtyři vozidla s nelékařským personálem. Pan Kukačka dále uvedl, že v minulé době došlo k velké obměně 
techniky, především sanitních vozidel a tato obměna bude pokračovat i v letošním roce. Informoval členy 
BR o statistických údajích, počtech výjezdů ZZS, technickém vybavení apod. Pan Kukačka uvedl, že 
výjezdové stanoviště Sokolov je nejvytíženějším pracovištěm v kraji. Konkrétní informace o činnosti ZZS za 
rok 2016 jsou v příloze návrhu usnesení k tomuto bodu jednání.   

K vystoupení Mgr. Kukačky vznesl dotaz předseda BR, který se zeptal na situaci, kdy kolem 10 % pacientů 
zůstává po odjezdu vozidla ZZS doma, zda jde o zneužívání ZZS, načež pan Kukačka odpověděl, že ne 
všechny tyto výjezdy jsou výjezdy planými, ale že se třeba jedná o zaléčení pacienta na místě např. astmatici 
a podobně, u kterých není potřeba převozu o nemocnice.

Mgr. Macháček se dále zeptal, jestli v souvislosti se změnou legislativy je uvažováno i o umisťování osob 
pod vlivem omamných a psychotropních látek na PAZS. Pan Kukačka odvětil, že PAZS je pouze pro osoby 
pod vlivem alkoholu, i když se velmi často stává, že je u nich kombinace požití alkoholu i drog najednou. 
Pan Macháček dále uvedl, že PAZS vychází PČR vstříc v uvedených případech. Dále diskuse směřovala 
k nutnosti návaznosti záchytu osob pod vlivem drog na psychiatrii v NEMOS Ostrov. 

V závěru diskuse k tomuto bodu si vzala slova paní Oulehlová, která jako předsedkyně komise prevence 
kriminality při radě KV kraje, uvedla, že v současné době do všech jednání vstoupila společnost PENTA, 
která přebírá nemocnice NEMOS. Upozornila, že psychiatrie v Ostrově nefungovala zcela bezchybně. 



4 /6

Krajské vedení si je vědom přetrvávajících problémů s psychiatrií a budou se snažit posunout tento problém 
ke zdárnému řešení. Mgr. Macháček vyzvedl postoj města Sokolova v této problematice, kdy mnoho klientů 
PAZS zůstává ve městě, ačkoliv jsou do Sokolov přiváženi z celého kraje.  

BR ORP projednala materiály k bodu 3 a přijala usnesení č. 1-3-2017 v navrhovaném znění.

4) Informace o činnosti HZS kraje během likvidace ohniska ptačí chřipky 

Plk. Mgr. Martin Mulač informoval členy BR ORP Sokolov činnosti HZS KVK v souvislosti s likvidací 
ohnisek ptačí chřipky ve správním území ORP Cheb v obcích Klest a Poustka. Uvedl, že podobná situace 
může nastat i v ORP Sokolov, kde je rovněž mnoho chovů jak drůbeže, tak skotu. Upozornil, že v rámci 
zásahu bylo nutné povolat posily z Ústeckého a Plzeňského kraje, včetně odřadu ze záchranného útvaru 
Hlučín – Zbiroh, které dovezli dvě linky na likvidaci nakaženého ptactva. Podrobnosti o celém zákroku jsou 
v podkladových materiálech k tomuto bodu jednání. Dále uvedl, že celá akce si vyžádala i součinnost 
různých štábů, kdy zasedal krizový štáb HZS, štáb velitele zásahu a krizový štáb ORP Cheb. Podrobnosti 
o celém zákroku jsou v podkladových materiálech k tomuto bodu jednání. 

K uvedenému tématu pak pohovořil Mgr. Doubek, který uvedl, že byl přítomen v Chebu před jednáním i na 
samotném prvním jednání KŠ ORP Cheb. Uvedl, že byl přítomen přípravám k jednání KŠ, ale i k přípravě 
podkladů pro sčítací komise vyčleněné z řad zaměstnanců MěÚ Cheb. Uvedl, že ve velmi krátké době bylo 
nutné zajistit přibližně dvacet osob, které pak měli za úkol samotné sčítání ve vytyčené oblasti provádět, 
včetně okamžitého zajištění služebních vozidel. Rovněž podotkl, že při řešení této mimořádné události jeden 
krizový pracovník chodil spolu se starostou Chebu na jednání se starosty dotčených obcí, na jednání se 
zástupci SVS a podobně, zatímco druhý zajišťoval ostatní činnost před samotným jednáním KŠ, jako bylo 
vytyčení oblastí, kde bude sběr dat probíhat, zajištění mapových podkladů, soupisy nemovitostí v daných 
lokalitách. Nakonec uvedl, zda by nestálo alespoň za zamyšlení přehodnotit stav, kdy je u ORP Sokolov 
pouze jeden krizový pracovník. Slova Mgr. Doubka, pak podpořil i plk. Mgr. Mulač s tím, že v době, kdy se 
nic neděje je bezpečnostní situace všeobecně podceňována. Nakonec dodal, že ani současné umístění 
pracoviště krizového řízení není zcela ideální pro jednání, neboť ve stejné kanceláři sedí další zaměstnanec 
úřadu se zcela odlišnou agendou. 

Bez připomínek.

BR ORP Sokolov materiál k bodu 4 projednala a přijala usnesení č. 1-4-2017 v navrhovaném znění.

5) Informace o zkoušce spojení členů KŠ ORP Sokolov

Tajemník BR ORP Sokolov Mgr. Robert Doubek informoval přítomné o zkoušce spojení členů KŠ, která 
proběhla dne 20. 4. 2017 v 11:00 hodin prostřednictvím KOPIS HZS KV kraje formou zaslání AMDS 
(hlasových zpráv) s tímto výsledkem:

 Počet členů KŠ v době odesílání AMDS: 24
 Odesláno AMDS: 23
 Doručeno a potvrzeno: 16
 Doručeno a nepotvrzeno: 2
 Nedoručeno (zaneprázdnění, odmítnutí volání, nedostupný): 5
 Vůbec neodeslaná AMDS: 1

V 11:07 hodin byl proveden druhý pokus o vyrozumění nedoručených AMDS s tímto výsledkem:
 Doručeno a potvrzeno: 1
 Nedoručeno (zaneprázdnění, odmítnutí volání, nedostupný): 4
 Dva členové KŠ následně provedli zpětný telefonát na KOPIS, čímž byla informace o zkoušce 

spojení předána a potvrzena. Jeden člen KŠ čerpal ŘD a telefon měl pravděpodobně vypnutý. U 
jednoho člena KŠ byla zjištěna chyba v telefonním čísle (místo 725……, bylo uvedeno 724……).

 Jeden člen KŠ nebyl vyrozuměn vůbec, při komunikaci s KOPIS bylo zjištěno, že došlo k chybě na 
straně KOPIS při hromadném odesílání.
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Starosta požádal tajemníka BR, aby mu na e-mail zaslal telefonní číslo KOPIS, aby příště hned věděl, 
že se jedná o hovor, který je z HZS a uložil si ho do telefonu. Dále nebyla k uvedenému bodu žádná 
připomínka.

Rada projednala materiál k bodu 5 a přijala usnesení č. 1-5-2017 v navrhovaném znění.

6) Informace o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje, Odboru životního 
prostředí na zpracování digitálního povodňového plánu města Sokolova

Tajemník BR informoval, že odbor životního prostředí připravil podklady pro žádost o dotaci, která byla dne 
3. 2. 2017 podána na KÚ KVK. Dotace by měla být využita na zpracování digitálního povodňového plánu 
města Sokolov. Celková cena díla je vyčíslena na 241.785 Kč. Výše dotace by měla kraje dosáhnout až 80 % 
z pořizovacích nákladů díla. Podíl města by pak činil pouze 20 % což je cca 48.351,60 Kč. Současnou 
snahou je uvést dokumentaci města do aktuálního stavu a zároveň zpřístupnit co nejvíce informací občanům, 
což technologie digitálního povodňového plánu plnohodnotně umožňuje. Záměr také navazuje na 
realizovaný dPP ORP Sokolov. Digitální povodňový plán bude také řešit integraci manipulačního řádu nově 
vybudovaného protipovodňového opatření na Lobezském potoce. 

Bez připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 6 a přijala usnesení č. 1-6-2017 v navrhovaném znění.

7) Různé

Bod a) 

Slova se ujel plk. Mgr. Mulač, který chtěl pohovořit o dvou tématech, které trápí HZS a jedním z nich je 
zvýšený výskyt nálezů nebezpečných látek (dále jen „NL“) v obvodu ORP Sokolov, pocházejících z výroby 
drog. Nastínil problém, který se týká hlavně likvidace NL. Uvedl, že problém nastává, když není znám 
původce NL, pak připadá povinnost likvidovat NL vlastníkovi pozemku a není-li schopen to zajistit, pak 
obec, na jejímž katastru se NL nachází. Zdůraznil, že toto je pak problémem pro menší obce. Uvedl, že 
v případě likvidace NL v K. Poříčí, se na likvidaci podílel SOTES Sokolov, kdy byl o spolupráci požádán 
Ing. Dvořák, za jehož přístup velice děkuje. Bohužel nálezů bylo za poslední období velmi mnoho. Požádal 
starostu, zda by při jednáních s obcemi toto téma projednal a pokusil se společně s dalšími orgány nalézt 
řešení tohoto problému. V podstatě by se mělo jednat o zajištění odvozu a následné likvidace NL z místa 
nálezu. 

Poté se předseda BR omluvil, že má další program a jednání ukončil s tím, že se BR sejde k projednání 
bodu různé v pátek 5. 5. 2017 v 9:00 hodin.

Dne 5. 5. 2017 9:00 hodin bylo předsedou BR zahájeno přerušené jednání BR ORP Sokolov, k jednání byli 
přizvání ještě zástupci OŽP MěÚ Sokolov Ing. Škrabalová a Bc. Brandlová. Dva neprojednané problémy se 
týkali zajištění náhradní přistávací plochy pro leteckou záchrannou službu a zvýšeného výskytu nálezů 
nebezpečných látek v okolí Sokolova a s tím souvisejících problémů.

Předseda BR předal slovo plk. Mgr. Mulačovi, který přítomné seznámil se situací, kdy se ve zvýšené míře 
v okrese Sokolov nacházejí zbytky chemických látek z výroby drog. Upozornil na problém, který s těmito 
nálezy přichází. Tímto je odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z místa nálezu a s tím související 
problémy. Do tohoto vstoupila paní Bc. Brandlová, která upozornila, že z pohledu OŽP se nejednalo dosud 
o havárii dle vodního zákona, který je v gesci OŽP. Pan Mulač dále pokračoval a uvedl, že starostové obcí, 
v jejichž správním obvodu se vyskytne nález NL, by samozřejmě velmi rádi nějakým způsobem pomohli, ale 
není v jejich silách zajistit odvoz a likvidaci nalezených NL. Nad uvedenou problematikou se následně 
diskutovalo o dalších aspektech tohoto problému, kdy se do diskuse zapojil plk. Mgr. Macháček, který 
pohovořil o problémech z pohledu PČR. Do diskuse nakonec zasáhli všichni členové BR. 

V závěru diskuse předseda BR Bc. Jan Picka shrnul problém a nastínil řešení, kterým bylo provedení 
kontroly obsahu smlouvy podle zákona o IZS mezi HZS KV kraje a firmou Dekonta a.s., kterou by prověřil 
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plk. Mgr. Martin Mulač. Starosta dále uvedl, že projednají s místostarostkou uvedenou problematiku s Ing. 
Jakobcem z KV kraje. Do vyřešení problému se bude postupovat jako doposud, s tím, že bude zapojen 
SOTES Sokolov. 

Bod b)

Druhým odloženým bodem jednání bylo zajištění náhradního místa pro přistávání vrtulníku letecké 
záchranné služby v Sokolově. Pan Mulač uvedl, že v době, kdy probíhá v areálu Bohemia nějaká kulturně 
společenská akce, tak nemá helikoptéra kde přistát. Zástupce HZS navrhl jako záložní místo pro přistání 
helikoptéry hřiště v ul. Vítězná (u ZŠ Běžecká). Hřiště je ve vlastnictví města, pozemek je celý oplocený a je 
tam možnost příjezdu sanitních vozidel. Město by pro HZS zajistilo jen klíče od vjezdu na uvedené hřiště 
a odsouhlasilo tento záměr. Po krátké diskusi byl tento záměr bezpečnostní radou odsouhlasen a schválen. 
Dále předseda uvedl, že tento bod bude ještě projednán ve vedení města, kde bude příslušnému odboru 
stanoven úkol k zabezpečení klíčů od vjezdu. 

Rada projednala materiál k bodu 7 a přijala usnesení č. 1-7-2017 v tomto znění: 

Bod a) 

- plk. Mgr. Martin Mulač provede kontrolu smlouvy mezi HZS KV kraje a firmou Dekonta a.s. 
uzavřenou podle zákona o IZS. 

- Starosta s místostarostou projednají uvedenou problematiku s Ing. Jakobcem z KV kraje.

- Do vyřešení problému se bude postupovat jako doposud, s tím, že bude zapojen SOTES Sokolov. 

Bod b) 

- Mgr. Doubek ve spolupráci s odborem správy majetku předá klíče od areálu hřiště ZŠ Běžecká plk. 
Mgr. Mulačovi.

Zpracoval a zapsal:                                               

Mgr. Robert Doubek
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