
Výtisk číslo: 9
Počet listů: 3
Přílohy: 1/1

Schvaluji: _______________________________
Starosta a předseda bezpečnostní rady

Ing. Zdeněk Berka

Zápis z 2. jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov 
konané dne 2. 6. 2013

přítomni: Ing. Zdeněk Berka, Mgr. Miroslava Kurcová, Ing. Karel Jakobec, plk. Ing. Pavel 

Růžička, plk. Mgr. Petr Macháček, Mgr. Petr Kubis, Kamila Pekárová

hosté: Mgr. Robert Doubek – OVS, pracoviště krizové řízení, Ing. Jitka Škrabalová -

tajemnice PK ORP Sokolov

Mimořádné jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov (dále jen Rady) zahájil a dále řídil starosta 
a předseda Rady Ing. Zdeněk Berka. V úvodu jednání přivítal přítomné a seznámil je s programem
jednání. Jednání Rady bylo zahájeno v 22:00 hodin. 

Programem jednání byly body:

1. Informace o vyhlášení nouzového stavu předsedou vlády RNDr. Petrem Nečasem ze 
dne 2. 6. 2013
Předkládá: tajemník bezpečnostní rady

2. Aktuální informace o situaci na území ORP Sokolov
Předkládají: zástupci složek IZS

3. Návrh na svolání krizového štábu (v omezeném rozsahu), stanovení místa a času 
úvodního jednání
Předkládá: Mgr. Robert Doubek - pracoviště krizového řízení
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1) Informace o vyhlášení nouzového stavu předsedou vlády RNDr. Petrem Nečasem 

ze dne 2. 6. 2013

Tajemnice Rady seznámila přítomné s informací o vyhlášení nouzového stavu pro území České

republiky zasažené povodněmi, včetně Karlovarského kraje, vyhlášeného předsedou vlády RNDr. 

Petrem Nečasem dne 2. 6. 2013 od 21:00 hod. Před začátkem mimořádného jednání Rady ve 21:40 

hod byla informace o vyhlášení nouzového stavu upřesněna s tím, že se nouzový stav KV kraje 

netýká. 

Bez dotazů a připomínek.

Rada projednala informaci k bodu 1 a přijala usnesení č. 1-2-2013.

2) Aktuální informace o situaci na území ORP Sokolov

Pan Ing. Jakobec, který byl vedoucí 2. Směny PK ORP Sokolov seznámil přítomné se současným 

stavem toků na území ORP Sokolov. Sdělil, že na území ORP Sokolov je situace stabilizovaná, ale 

vzhledem k vývoji počasí a manipulacích na VD bude situace nadále monitorována. PK ORP 

Sokolov byla starostům na území ORP podána informace o současné situaci a byl jim předán 

kontakt na PK ORP Sokolov pro případ potřeby. V průběhu odpolední směny došlo k pytlování 

písku pro případ potřeby stavby protipovodňové hráze v ul. Sv. Čecha při dalším zvyšování hladiny. 

Po prohlídce toků bylo Ing. Jakobcem rozhodnuto o objednání druhého auta s pískem s tím, že 

písek bude prozatím jen napytlován a hráz se začne stavět až při dalším zvedání hladiny. 

Zástupce HZS ÚO Sokolov plk. Ing. Pavel Růžička sdělil přítomným, že ze strany HZS nedošlo 

k mimořádným zásahům na území ORP. Oznámil Radě, že JSDH Lomnice, která prováděla plnění 

pytlů, byla vystřídána ve 21:00 hod JSDH Vintířov. Dále oznámil přítomným, že v případě potřeby 

vyžadování sil a prostředků se nemáme obracet na KOPIS Karlovarského kraje, ale přímo na jeho 

osobu. Po naplnění pytlů bude JSDH Vintířov odvolána. 

Pan plk. Mgr. Petr Macháček zástupce PČR oznámilo, že na území ORP nejsou prozatím žádná 

dopravní omezení ani dopravní komplikace. Pouze v Dasnicích je neprůjezdný silnice pod mostem 

vedoucím do chatové osady. 

Velitel MP Sokolov pan Mgr. Petr Kubis oznámil, že byla uzavřena cyklostezka pod mostem v ul. 

Sv. Čecha, ul. Jednoty a v Areálu zdraví. Zahradní kolonie na „Bohemce“, kde došlo ke značnému 

rozlivu řeky Ohře je již celá zatopena a není průjezdná. Městská policie na základě žádosti občanů 

bude provádět v zahradní kolonii na „Bohemce“ ostrahu. 

Dále bylo dojednáno, že pokud dojde k vyhlášení 2. SPA na řece Ohři budou občané informováni 

prostřednictvím SMS a v případě potřeby i vozidlem s hlásičem.

Bez dotazů a připomínek.

Rada projednala informaci k bodu 2 a přijala usnesení č. 2-2-2013.
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3) Návrh na svolání krizového štábu (v omezeném rozsahu), stanovení místa a času 

úvodního jednání

Starosta ORP Sokolov pan Ing Berka vzhledem k upřesnění informace o vyhlášení nouzového stavu 
který se netýká KV kraje, rozhodl, že nedojde ke svolání KŠ, ale PK ORP Sokolov bude 
ve své činnosti pokračovat. 

Bez dotazů a připomínek.

Rada projednala informaci k bodu 3 a přijala usnesení č. 3-2-2013.

Na závěr mimořádného jednání byl stanoven termín ranní pracovní porady členů PK ORP Sokolov 

na 7:30 hod. Starosta města Ing. Zdeněk Berka poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání 

ve 22:25 hodin.

Zpracovala a zapsala:                                               

Kamila Pekárová

tajemnice Bezpečnostní rady ORP Sokolov
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Příloha č. 1

USNESENÍ 2. ZASEDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY ORP SOKOLOV 
KONANÉHO DNE 2. 6. 2013

Usnesení č. 1-2-2013

BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP SOKOLOV

I . B e r e n a v ě d o m í    

Informaci o vyhlášení nouzového stavu ze dne 2. 6. 2013

I I . S c h v a l u j e

předložený materiál bez připomínek

Usnesení č. 2-2-2013

BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP SOKOLOV

I . B e r e  n a  v ě d o m í    

Aktuální informace o situaci na území ORP Sokolov

I I . S c h v a l u j e

předložený materiál bez připomínek

Usnesení č. 3-2-2013

BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP SOKOLOV

I . B e r e  n a  v ě d o m í    

Návrh na svolání krizového štábu (v omezeném rozsahu), stanovení místa a času úvodního 
jednání

I I . S c h v a l u j e

předložený materiál bez připomínek
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