
BR/1/20165-13
Výtisk číslo: 
Počet listů: 4
Přílohy: 1/1

Schvaluji: _______________________________
Starosta a předseda bezpečnostní rady

Bc. Jan Picka

Zápis z 1. jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov 
konané dne 20. 5. 2016

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

Petr Macháček, Mgr. Petr Kubis, Mgr. Robert Doubek

hosté: Mgr. Miloš Kukačka, Dis.

omluveni: Kamila Pekárová

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. Personální změny v BR ORP Sokolov 
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

2. Zpráva o kontrole usnesení BR ORP č. 2/2015
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

3. Aktuální úkoly pracoviště krizového řízení na rok 2016
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

4. Informace o aktualizaci Dílčího plánu obrany obce s rozšířenou působností Sokolov

Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

5. Informace o kontrole provedené Ministerstvem obrany ČR u ORP Sokolov

Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

6. Zpráva o aktualizaci přehledu možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení KV kraje
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Předkládá: plk. Mgr. Martin Mulač – ředitel ÚO HZS KV kraje

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

území ORP Sokolov za rok 2015 

Předkládají: zástupci složek IZS 

8. Informace o cvičení „Registr přechodných pobytů osob“
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

9. Různé
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1) Personální změny v BR ORP Sokolov 

Tajemník BR ORP Sokolov Mgr. Robert Doubek seznámil přítomné s personální změnou v BR ORP 
Sokolov. Starostou ORP Sokolov byla jmenována Mgr. Simona Randová – tajemnice MěÚ Sokolov jako 
nový člen BR, která nahradila ke konci roku 2015 odstupující tajemnici MěÚ Mgr. Miroslavu Kurcovou.
Zároveň byla seznámena co BR ORP projednává dle NV č. 462/2000 Sb.

Bez připomínek.

BR ORP Sokolov informaci projednala a přijala usnesení č. 1-1-2016 v navrhovaném znění.

2) Zpráva o kontrole usnesení BR ORP č. 2/2015

Tajemník BR ORP Sokolov Mgr. Robert Doubek k bodu 2 „Zpráva o kontrole usnesení z 2. jednání BR ORP 
Sokolov“ uvedl, že nebylo přijato žádné usnesení BR ORP Sokolov, ze kterého by vyplývalo členům BR 
splnění konkrétních úkolů či provedení různých opatření. 

Bez připomínek.

BR ORP Sokolov zprávu projednala a přijala usnesení č. 1-1-2016 v navrhovaném znění.

3) Aktuální úkoly pracoviště krizového řízení na rok 2016

Přehled hlavních úkolů pracoviště krizového řízení na rok 2016 je zpracován v příloze k návrhu usnesení 1-

3-2016. 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 připomínek.

BR ORP Sokolov informaci projednala a přijala usnesení č. 1-3-2016 v navrhovaném znění.

4) Informace o aktualizaci Dílčího plánu obrany obce s rozšířenou působností Sokolov

Tajemník BR ORP Sokolov Mgr. Robert Doubek seznámil přítomné s obsahem DPO ORP Sokolov (dříve 
„Nezbytná opatření a úkoly k obraně státu vyplývající z Dílčího plánu obrany Krajského úřadu 
Karlovarského kraje pro území ORP Sokolov“), který je plánovacím dokumentem pro řízení a organizaci 
zajišťování obrany státu v působnosti Městského úřadu Sokolov na území vymezeném správním obvodem 
obce s rozšířenou působností Sokolov. Obsahuje souhrn opatření a postupů Městského úřadu Sokolov 
k všestrannému zabezpečení požadavků souvisejících s obranou státu za stavu ohrožení státu a válečného 
stavu na území správního obvodu ORP Sokolov. DPO ORP Sokolov byl komplexně aktualizován 
v návaznosti na změnu zákonů č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a 585/2004 Sb. o branné povinnosti 
a jejím zajišťování (branný zákon), jejichž účinnost nabývá dne 1. 7. 2016.

Bez dotazů a připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 4 a přijala usnesení č. 1-4-2016 v navrhovaném znění.

5) Informace o kontrole provedené Ministerstvem obrany ČR u ORP Sokolov

Tajemník BR ORP Sokolov Mgr. Robert Doubek informoval přítomné o průběhu kontroly z Ministerstva 
obrany ČR u ORP Sokolov ze dne 19. dubna 2016. Cílem kontroly bylo zjistit, zda jsou ORP Sokolov úkoly 
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v oblasti zajišťování připravenosti území ve správním obvodu ORP Sokolov na řešení vojenských ohrožení 
a krizových situací plněny v souladu s právními předpisy. Výkon státní správy v přenesené působnosti na 
úsecích vyplývajících z právních předpisů, které jsou v působnosti Ministerstva obrany České republiky 
a způsob jejich plnění je u Městského úřadu v Sokolově organizován v souladu se zvláštními právními 
předpisy.                    

Kontrolou bylo konstatováno, že úkoly v oblasti zajišťování připravenosti ORP Sokolov na řešení 
vojenských ohrožení a krizových situací jsou plněny a data aktualizována, dle aktuálních potřeb a v souladu 
s právními předpisy. U Městského úřadu Sokolov jsou vytvořeny podmínky pro plnění úkolů výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v oblasti zajišťování připravenosti správního obvodu ORP Sokolov na řešení 
vojenských ohrožení a krizových situací. 

Předseda bezpečnostní rady Bc. Jan Picka na konci tohoto bodu konstatoval, že kontrola byla kladně 
hodnocena kontrolním orgánem a za zdárný průběh kontroly a zpracování podkladů pro kontrolu poděkoval 
pracovníkům KŘ.

Bez dotazů a připomínek.

BR ORP Sokolov materiál projednala a přijala usnesení č. 1-5-2016 v navrhovaném znění.

6) Zpráva o aktualizaci přehledu možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení KV kraje

Plk. Mgr. Martin Mulač informoval členy BR ORP Sokolov o aktualizaci přehledu možných zdrojů rizik 
a analýzy ohrožení Karlovarského kraje. Informoval je o tom, že jsou rizika rozdělena do tří skupin a to 
1. rizika nepřijatelná, 2. rizika podmínečně přijatelná a 3. rizika přijatelná. Nový přehled možných zdrojů 
rizik a analýza ohrožení bude do konce roku zapracována do krizových plánů kraje a ORP. 

Mgr. Doubek dále sdělil, že do Krizových plánů budou zapracována rizika nepřijatelná, rizika podmínečně 
přijatelná řeší havarijní plán kraje a rizika přijatelná jsou součástí běžných postupů složek IZS při jejich 
řešení. 

Bez připomínek.

BR ORP Sokolov materiál projednala a přijala usnesení č. 1-6-2016 v navrhovaném znění.

7) Zprávy o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému ve správním 
území ORP Sokolov za rok 2015 

a) Zpráva o činnosti PČR ÚO Sokolov

Plk. Mgr. Petr Macháček seznámil přítomné s činností Policie ČR za rok 2015, kdy vyzdvihnul navýšení 
tabulkových míst pro KŘ PČR a to o 23 s tím, že pro okres Sokolov došlo k navýšení o čtyři tabulková místa 
u pořádkové policie, ale pouze pro ORP Kraslice. Další tabulková místa byla přidána do struktur služby 
kriminální policie a vyšetřování pro okres Sokolov o 3 místa. 

Dále hovořil o výsledcích objasňování kriminality ve správním obvodu ORP Sokolov s odkazem na 
podkladový materiál. Poukázal na to, že trestná činnost obecně klesla o zhruba 15 % ve správním obvodu 
ORP Sokolov oproti roku 2014. V oblasti přestupků také došlo ke snížení jejich počtu a i v oblasti 
dopravních nehod s úmrtím došlo k jejich snížení. 

Co se týče migrace, seznámil členy BR s celorepublikovými údaji za rok 2015 v porovnání s rokem 2014. 
Dále informoval o situaci s migranty v nedalekém Klinghentalu v SRN, kde je v současné době umístěno 61 
běženců. Německá policie a občané v Klinghentalu s těmito migranty nemají žádné problémy. 

Na závěr svého vstupu Mgr. Macháček informoval BR o předpokládaných větších bezpečnostních opatřeních
přijímaných PČR v souvislosti se sestupem Baníku Ostrava z 1. Fotbalové ligy do 2. Národní fotbalové ligy. 
PČR již vstoupila do jednání s FK Baník Sokolov, který bude muset připravit větší prostor pro fanoušky 
hostů a zvýšit bezpečnostní opatření včetně umístění kamer do sektoru hostů.
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Předseda BR na závěr konstatoval, že by stálo za zváženou přehodnotit místa měření rychlosti PČR, kdy by 
bylo vhodnější hlídky stavět do ulic města např. ke školám, kde může docházet k ohrožení občanů a nikoliv 
provádět měření v místech s malým pohybem osob.

b) Zpráva o činnosti HZS KV kraje ÚO Sokolov

Plk. Mgr. Martin Mulač seznámil přítomné s organizační strukturou HZS ÚO Sokolov, počtem stanic HZS 

ve správním obvodu ORP a počtem jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci ORP Sokolov. Informoval 

o navýšení tabulkových míst o tři místa a zároveň sdělil, že i přes navýšení nejsou dosaženy limity na počet 

pracovníků dle vyhlášky. Seznámil přítomné se statistickými informacemi, které jsou součástí podkladových 

materiálů. Vyzdvihnul cvičení HZS v chemických závodech v listopadu 2014, které přineslo řadu podnětů ke 

zlepšení činnosti zasahujících jednotek HZS a i ke zvýšení bezpečnosti v chemických závodech.

Předseda BR se zeptal, jaký je rozdíl v personálním obsazení na ÚO HZS v K. Varech a v Sokolov vzhledem 

k tomu, že je počet výjezdů dle statistik téměř stejný. Mgr. Mulač následně sdělil, že v KV mají tři výjezdové 

jednotky oproti ÚO Sokolov, kde jsou k výjezdu připraveny pouze dvě a že situace je takto již dlouhodobě.

c) Zpráva o činnosti MP Sokolov

Mgr. Kubis přednesl zprávu o činnosti MP za rok 2015. Nejprve pohovořil o personálním obsazení, kdy je 

v současné době u MP Sokolov 23 strážníků dalších 7 stálých zaměstnanců a 26 zaměstnanců z úřadu práce 

na dotace. Vzhledem k bezpečnostní situaci týkající se veřejného pořádku ve městě požádal velitel MP o 10 

pracovníků na funkci asistenta prevence kriminality, kteří budou prioritně vykonávat svou činnost 

v problémových lokalitách (ul. Divadelní, Nádražní, Hornická, u restaurace Dukla apod.). Z pohledu MP je 

v oblasti bezpečnosti spatřován největší problém v oblasti bezdomovců a narkomanů, kdy se zvedá agresivita 

těchto osob vůči obyvatelům města. Zároveň poděkoval za práci PČR, kdy se jí daří uplatňovat sankci zákaz 

pobytu osob na území města. Mgr. Kubis pohovořil i o statistických údajích týkajících se činnosti MP.

Mgr. Kubis dále upozornil na problém, který se vyskytuje při převozu osob pod vlivem alkoholu do 

nemocnice, které jsou následně umisťovány na PAZS i přesto, že požili jen malé množství alkoholu. Mgr. 

Kubis bude jednat se zástupci NEMOSu a ZZS KV o tomto problému.

Následně pohovořil o připravovaných projektech, jako je rozšiřování kamerového systému, hlídaných 

parkovišť, tlačítek první pomoci, budování nového střediska prevence kriminality, cvičení, apod. 

Plk. Mgr. Macháček doplnil informaci o udělování zákazu pobytu osob na území města, že při maření 

výkonu tohoto rozhodnutí se jej musí pachatel dopustit několikrát, než jej soud pošle do výkonu trestu.

Paní Oulehlová se dále zeptala, jak to vypadá se stany obývané bezdomovci za Kuflandem. Mgr. Kubis 

odvětil, že tam již mají postavenou boudu, ale že se přes den pohybují po městě, ale že skupinka osob 

z tohoto místa pravidelně dochází do Kotce. Dále uvedl, že v této komunitě je velmi často provozována 

prostituce as tím souvisí přenos infekčních nemocí. Debata dále směřovala k zajištění zdravotnické kontroly 

pro tyto osoby, aby jim mohla být poskytnuta lékařská péče a zamezení přenosu nakažlivých chorob. Mgr. 

Kukačka navrhl, aby se do této problematiky zapojila krajská hygienická stanice, aby se situace v Sokolově 

nezhoršovala a nedopadla stejně jako v Chebu, kde propukla epidemie žloutenky. Mgr. Mulač navrhl 

k řešení tohoto problému využít neziskové organizace, které má HZS KVK smluvně zajištěné a které by 

ve svých řadách mohli mít i lékaře, kteří by mohli se zdravotnickými prohlídkami pomoci. Paní Oulehlová 

poté připomněla, že město spolupracuje s agenturou pro sociální začleňování a v případě vytvoření projektu, 

který by uvedenou situaci mohl řešit, tak by bylo možné získat i finanční prostředky.

d) Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby KV kraje
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Mgr. Kukačka začal svůj příspěvek informací, že od 1. 6. 2016 bude na ZZS KVK nová pracovnice, která 

bude mít na starosti krizové řízení, na kterou předá kontakt. Nová pracovnice bude za ZZS chodit na jednání 

BR a i na další jednání týkající se problematiky ZZS. Do budoucna by opět chtěli mít svého zástupce v BR

jako člena a ne pouze jako hosta. Dále pohovořil o personální situaci u ZZS a jejich problémech. Informoval 

členy BR o statistických údajích, počtech výjezdů ZZS, technickém vybavení apod. Konkrétní informace 

o činnosti ZZS za rok 2016 jsou v příloze návrhu usnesení k tomuto bodu jednání.   

BR ORP projednala materiály k bodu 7 a přijala usnesení č. 1-7-2016 v navrhovaném znění.

8) Informace o cvičení „Registr přechodných pobytů osob 2016“

Tajemní BR ORP Sokolov Mgr. Doubek informoval členy BR o taktickém cvičení „Registr přechodných 

pobytů osob 2016“, které proběhlo v měsíci březnu 2016 v rámci celého KV kraje u obcí a ORP. Cílem bylo 

procvičit připravenost orgánů krizového řízení ORP Karlovarského kraje a obcí v jejich správním obvodu při 

vedení evidence přechodných změn pobytu osob podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a ověřit funkčnost aplikace GŘ HZS ČR při větším zatížení. Před samotným cvičením byla provedena 

Mgr. Doubkem návštěva 27 obcí z celkového počtu 29 obcí, kde bylo se zástupci (starostové, 

místostarostové, úředníci) navštívených obcí provedeno pracovní jednání včetně instruktáže a proškolení 

konkrétních pracovníků obecních úřadů ke cvičení. ORP Sokolov a obce ve správním obvodu ORP se 

cvičení účastnili dne 23. března 2016. Ve správním obvodu ORP Sokolov cvičilo všech 30 obcí tedy 100% 

cvičících. Vyhodnocení cvičení HZS KVK je v příloze č. 2, tohoto bodu jednání BR ORP Sokolov. 

Bez připomínek.

BR ORP Sokolov projednala materiály k bodu 8 a přijala usnesení č. 1-8-2016 v navrhovaném znění.

9) Různé

Mgr. Doubek v bodu různém otevřel diskusi na téma „Krizový byt“. Uvedl, že využití krizového bytu pouze 
pro případy ubytování osob, které budou postiženy mimořádnou událostí v Sokolově, je zbytečné, neboť 
takových událostí je tak málo, že držení bytu je neekonomické. V případě žádosti některého starosty ve 
správním obvodu ORP Sokolov je město schopno poskytnout ubytování v rámci vlastních ubytoven na 
Baníku, což bylo využito i v případě požáru bytového domu na Rovné. V případě větší události by byla 
prováděna evakuace osob do tělocvičen. V rámci přípravy podkladů byla řešena možnost využití krizového 
bytu i pro případy, které by řešil OSV, kdy bylo uvedeno, že pro jejich případy by bylo vhodnější zajištění 
ubytování trvalejší a ne pouze krátkodobé. Pro krátkodobé případy však mají zajištěno několik lůžek pro děti 
v nemocnici a pro dospělé v azylovém domě. 

Mgr. Mulač na toto téma pouze doplnil, že nikdy nehovořil o zřízení krizového bytu, ale pouze o povinnosti 
obce zajistit nouzové ubytování pro osoby postižené mimořádnou událostí. Jako příklad uvedl požár na 
Rovné, kdy bylo ubytování řešeno ve spolupráci obce Rovná a města Sokolova. Uvedl, že se při zákrocích 
dostávají do situace, kdy nemají s kým jednat za obce, neboť není nikdo k zastižení. Upřesnil, to co říkal 
starostům obcí na jednáních, že by bylo dobré, aby se obce dohodli a pro tyto potřeby zajistili někde 
ubytování a podíleli se na jeho financování. Určitě nebylo myšleno, aby si každá obec držela nějaký byt pro 
podobné případy.

Paní místostarostka Oulehlová poté dodala, že to co Mgr. Mulač řekl je pravda, že to takto skutečně na 
poradách se starosty prezentoval. Dále uvedla, že město Sokolov se k této problematice postavilo tak, že jako 
ORP bychom obcím v ORP, ale i městu samotnému mohli pomoci tím, že takový byt zřídíme a poneseme 
i náklady na jeho provoz. 

Po další diskusi se členové BR shodli na tom, že krizový byt je dobré řešení, byt by mohl být využíván jak 
pro osoby postižené mimořádnou události, tak i pro osoby s problémy sociálního charakteru. Mgr. Kubis 
poté uvedl, že vzhledem k tomu, že MP drží službu 24 hodin denně a velitel MP a zástupce drží pohotovost, 
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tak by nebyl žádný problém s uzavíráním výpůjčních smluv na bezplatné používání bytu, tak i podepisování 
smluv na omezený nájem. Uložení a vydávání klíčů by bylo rovněž zajištěno cestou MP Sokolov. 

V závěru předseda BR shrnul výše uvedenou situaci a pověřil tajemníka BR, aby připravil pro vedení města 
návod, jak postupovat při půjčení krizového bytu.   

Po závěrečné diskuzi předseda BR ORP Sokolov poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání BR ORP 
Sokolov v 10:20 hodin.

Zpracoval a zapsal:                                               

Mgr. Robert Doubek


