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Věc: BR/2/2011-12 Zápis z jednání BR
Datum: 29.6.2012
Místo: Sokolov
Určeno: členové BR ORP Sokolov
Zapsal: Kamila Fridrichová

Výtisk číslo: 8
Počet listů: 5
Přílohy: 2/3

Schvaluji: _______________________________
Starosta a předseda bezpečnostní rady                             
Ing. Zdeněk Berka

Zápis z 1. jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov 
konané dne 29. 6. 2012

přítomni: Ing. Zdeněk Berka, Mgr. Miroslava Kurcová, plk. Mgr. Petr Macháček, plk. Ing. Pavel 
Růžička, Mgr. Petr Kubis, Kamila Fridrichová

hosté:        Bc. Robert Doubek – OVV, pracoviště krizové řízení
                  Mgr. David Šteindl, DiS – zástup za MUDr. Karlíka
                     
omluveni: MUDr. Jaroslav Karlík
                   Ing. Karel Jakobec

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 oznámil členům, že v důsledku 
personálních změn ÚZZS má BR nového člena pana MUDr. Jaroslava Karlíka, který nahradil 
dosavadního člena MUDr. Karla Vaňka. Dále seznámil je s programem jednání. Jednání Rady bylo 
zahájeno v 13:00 hodin. 
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Programem jednání byly body:

1. Zpráva o kontrole usnesení BR ORP č. 2/2011
Předkládá: tajemník bezpečnostní rady

2. Zpráva o činnosti IZS
Předkládají: zástupci složek IZS

3. Aktuální úkoly a cíle pracoviště krizového řízení na rok 2012
Předkládá: pracovník krizového řízení

4. Nezbytná opatření a úkoly k obraně státu vyplývající z Dílčího plánu obrany Krajského úřadu 
Karlovarského kraje pro území ORP Sokolov – informace o aktualizaci dokumentu
Předkládá: pracovník krizového řízení

5. Plán ochrany správního obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov pod vodním dílem 
Tatrovice před zvláštní povodní 
Předkládá: pracovník krizového řízení

6. Informace o projektu aktualizace digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje 
s podrobností do území obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov
Předkládá: pracovník krizového řízení                                                                                                   

7. Různé:
a) Informace o zkoušce spojení členů KŠ ORP Sokolov
b) Návštěva stanice HZS Sokolov členy HZS Schwandorf dne 20. 10. 2012

1) Zpráva o kontrole usnesení Bezpečnostní rady č. 2/2011                                                

Tajemnice Rady Kamila Fridrichová přednesla zprávu o kontrole usnesení a uvedla, že k bodům 
projednávaným na 2. jednání BR města Sokolova dne 19. 12. 2011, nebyla přijatými usneseními 
stanovena žádná opatření ani úkoly.

Bez dotazů a připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 1 a přijala usnesení č. 1-1-2012 v navrhovaném znění.

2) Zpráva o činnosti IZS

Zástupci složek IZS seznámili v krátkosti přítomné s jejich zprávami o činnosti a připravenosti za 
rok 2011:
Pan plk. Ing. Pavel Růžička ve stručnosti členům BR ORP Sokolov sdělil, že HZS ÚO Sokolov se 
v roce 2011 soustředil na spolupráci se zaměstnanci Městské policie Sokolov. V lednu 2011 proběhl 
společný výcvik záchrany osob na zamrzlé ploše, kde byli přítomní seznámeni s různými postupy 
při záchraně probořených osob a mohli si tyto postupy vyzkoušet i prakticky. Dále byl ve spolupráci 
proveden i praktický výcvik hašení požárů osobních automobilů v areálu cvičiště HZSP SU a.s. v 
Citicích. HZS ÚO Sokolov také prováděl kontroly akceschopnosti jednotek požární ochrany 
kategorie II. a IV., především na území ORP Sokolov. Oddělení prevence při Územním odboru 
Sokolov v roce 2011 na úseku požární prevence provedlo na území bývalého okresu celkem 170 
kontrolních akcí u právnických osob a podnikajících fyzických osob, z toho u 25 obcí. Bylo vydáno 
510 stanovisek na úseku stavební prevence. Mimo jiné HZS ÚO Sokolov prováděl prověřovací 
cvičení a také se podílel na čištění rybníků v Husových sadech, při instalaci znaku na budově 
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Městského řadu v Sokolově a aktivně se podílel na přípravě a částečně i na realizaci soutěže 
BAHŇÁK 2011, pořádaném na Jižním lomu. 

Druhou zprávu o činnosti složek IZS přednesl zástupce PČR plk. Mgr. Petr Macháček, který ve své 
zprávě pohovořil o charakteristice územního odboru PČR Sokolov, personální situaci, nápadu 
trestní činnosti a dále o činnosti útvaru služby pořádkové policie a útvaru služby dopravní policie.
Závěrem plk. Mgr. Petr Macháček sdělil, že největším problémem ve sledovaném období byla 
obecně majetková kriminalita a především pak krádeže vloupáním, které se z větší části doposud 
nepodařilo objasnit. Dále informoval přítomné, že bylo uskutečněno v teritoriu ÚO Sokolov ve 
Věznici Kynšperk nad Ohří součinnostní cvičení Policie ČR a Vězeňské služby ČR, za účelem 
praktického ověření připravenosti, které bylo kladně a prospěšně hodnoceno všemi 
zainteresovanými bezpečnostními složkami. Sdělil přítomným, že celkem bylo ve zmiňovaném 
období uskutečněno 65 bezpečnostních opatření a bezpečnostních akcí, z nichž největší bylo již 
zmiňované opatření ke shromáždění členů a příznivců Dělnické strany sociální spravedlnosti na 
ohlášeném mítinku v Rotavě dne 29. 10. 2011, dále pak již taktéž zmíněné bezpečnostní opatření 
přijaté v souvislosti s konáním Mistrovství světa v motokrosu a doprovodných kulturních akcí v 
Lokti a v neposlední řadě též bezpečnostní opatření přijaté v souvislosti s konáním „technopárty“ 
v Krásně.

Pan Mgr. David Šteindl, DiS, který na jednání zastoupil MUDr. Karlíka seznámil členy 
s organizačními změnami a se současným stavem ZZS KVK. Sdělil, že v rámci reorganizace došlo 
ke sloučení operačních středisek v jedno středisko krajské. Dispečerky operačních středisek jsou 
rozděleny do směn tak, aby na každé směně sloužila dispečerka s územní znalostí. Dále se Mgr. 
David Šteindl, DiS zmíníl, že i přes nízký zájem lékařů se podařilo všechny stanice personálně 
obsadit a že stav je stabilizovaný a udržitelný. K dotazu paní Mgr. Miroslavy Kurcové ohledně 
záchytné stanice sdělil, že provoz záchytné stanice v Sokolově je zajištěn.

Bez připomínek.

Rada návrh odsouhlasila. Nikdo nebyl proti a přijala usnesení č. 2-1-2012 v navrhovaném znění.

3) Aktuální úkoly a cíle pracoviště krizového řízení na rok 2012

      Pan Bc. Robert Doubek seznámil přítomné s hlavními úkoly a cíli které jsou obsaženy v dokumentu 
a které plní obec s rozšířenou působností Sokolov. Sdělil, že hlavní úkoly se týkají oblastí 
obranného plánování, činnosti bezpečnostní rady, oblasti krizového řízení a v neposlední řadě 
oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy. 

Bez připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 3 a přijala usnesení č. 3-1-2012 v navrhovaném znění.

4) Nezbytná opatření a úkoly k obraně státu vyplývající z Dílčího plánu obrany 
Krajského úřadu Karlovarského kraje pro území ORP Sokolov – informace o 
aktualizaci dokumentu
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Pan Bc. Robert Doubek seznámil přítomné s obsahem výše uvedeného dokumentu a uvedl, že podle 
dokumentu s hlavními úkoly v oblasti krizového řízení v roce 2012 došlo v 1. pololetí roku 2012 k 
celkové aktualizaci uvedeného dokumentu. Obsahem dokumentu NOÚOS je souhrn činností, který 
vykonává ORP Sokolov a KÚ KVK za stavu ohrožení státu a za válečného stavu na území ORP 
Sokolov.

Bez dotazů a připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 4 a přijala usnesení č. 4-1-2012 v navrhovaném znění.

5) Plán ochrany území správního obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov pod 
vodním dílem Tatrovice před zvláštní povodní

Tajemnice Rady Kamila Fridrichová sdělila přítomným, že průběhu 1. pololetí roku 2012 byl 
pracovníky krizového řízení zpracován „Plán ochrany správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Sokolov pod vodním dílem Tatrovice před zvláštní povodní „. Součástí tohoto plánu 
jsou dvě samostatné přílohy, které data od jednotlivých ohrožených obcí v působnosti ORP Sokolov 
pod VD Tatrovice jedná se o nezbytné výpisy pro obce Chodov a Tatrovice, které jim budou po 
schválení předány.

Bez dotazů a připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 5 a přijala usnesení č. 5-1-2012 v navrhovaném znění.

6) Informace o projektu aktualizace digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje 
s podrobností do území obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov 
a Ostrov

Pan Bc. Robert Doubek uvedl, že díky tomuto projektu se městu podařilo získat nejen „Digitální 
povodňový plán ORP Sokolov“ ale i „Varovný informační systém obyvatel“ (dále jen VISO). čímž
město získalo další systém, který by měl přispět ke zvýšení bezpečnosti obyvatel. VISO ve spodní 
části města Sokolova čítá 15 hlásných míst a jedno čidlo, které měří aktuální stav hladiny v řece 
Ohři. Součástí dotace bylo i vybavení Povodňové komise ORP – nová elektrocentrála, GPS 
zařízení. 

Bez dotazů a připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 6 a přijala usnesení č. 6-1-2012 v navrhovaném znění.

7) Různé   

a) Informace o zkoušce spojení členů KŠ ORP Sokolov
Dne 18. 6. 2012 byla pracovištěm krizového řízení provedena zkouška spojení členů KŠ    
ORP Sokolov. Zkouška spojení dopadla úspěšně. 

b) Návštěva stanice HZS Sokolov členy HZS Schwandorf dne 20.10.2012                  
Město Sokolov, které obdrželo žádost od partnerského města Schwandorf o umožnění 
prohlídky stanice HZS KVK ÚO Sokolov příslušníky HZS THW Ortsverband 
Schwandorf, požádalo plk. Ing. Pavel Růžička o zajištění prohlídky stanice. V 
programu je návštěva vyčleněna od 15:00 hodin. Pan plk. Ing. Pavel Růžička slíbil 
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umožnění prohlídky stanice s tím, že celá návštěva bude ještě upřesněna před blížícím 
se termínem.

Bez dotazů a připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 6 a přijala usnesení č. 6-1-2012 v navrhovaném znění.

Po diskuzi starosta města Ing. Zdeněk Berka poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání
ve 14:00 hodin.

Zpracovala a zapsala:                                               

Kamila Fridrichová
tajemnice Bezpečnostní rady ORP Sokolov
                                                                                            

Přílohy:
1. prezenční listina ……………………………………………………………………. 1 list
2. usnesení Bezpečnostní rady ORP Sokolov č. 1 až č. 6 …………………………… 2 list



•      6 /8

Příloha č. 1

Bezpečnostní rada města Sokolova č. 1/2012-11

Prezenční listina ze dne 28. 6. 2012

Jméno Datum Podpis

Ing. Zdeněk BERKA 28. 6. 2012

Ing. Karel JAKOBEC
28. 6. 2012

omluven

Mgr. Miroslava KURCOVÁ
28. 6. 2012

plk. Mgr. Petr MACHÁČEK
28. 6. 2012

MUDr. Jaroslav KARLÍK
28. 6. 2012

omluven

plk. Ing. Pavel RŮŽIČKA
28. 6. 2012

Mgr. Petr KUBIS
28. 6. 2012

Bc. Robert DOUBEK
28. 6. 2012

Kamila FRIDRICHOVÁ
28. 6. 2012

Mgr. David Šteindl, DiS 28. 6. 2012
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Příloha č. 2

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY ORP
SOKOLOV KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

Usnesení č. 1-1-2012

BEZPEČNOSTNÍ RADA SOKOLOVA
I.        b e r e    n a   v ě d o m í   
           Zprávu o kontrole usnesení Bezpečnostní rady města Sokolova
           konané dne 19. 12. 2011

II. s c h v a l u j e
předložený materiál bez připomínek.

Usnesení č. 2-1-2012

BEZPEČNOSTNÍ RADA SOKOLOVA
I.        p r o j e d n a l a   
           Zprávu o činnosti a připravenosti složek IZS

II.       s c h v a l u j e
           předložený materiál bez připomínek.

Usnesení č. 3-1-2012

BEZPEČNOSTNÍ RADA SOKOLOVA
I.  b e r e   n a  v ě d o m í   

       Informaci o aktuálních úkolech pracoviště krizového řízení na rok 2012

II. s c h v a l u j e
předložený materiál bez připomínek

Usnesení č. 4-1-2012

BEZPEČNOSTNÍ RADA SOKOLOVA
I.        b e r e n a v ě d o m í   

      Informaci o nezbytných opatřeních a úkolech k obraně státu vyplývajících z Dílčího plánu obrany  

Krajského úřadu Karlovarského kraje pro území ORP Sokolov.            

II.      s c h v a l u j e



•      8 /8

          předložený materiál bez připomínek

Usnesení č. 5-1-2012

BEZPEČNOSTNÍ RADA SOKOLOVA
I.        p r o j e d n a l a

               Plán ochrany území správního obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov pod vodním  

dílem Tatrovice před zvláštní povodní

II.       s c h v a l u j e
           předložený materiál bez připomínek

Usnesení č. 6-1-2012

BEZPEČNOSTNÍ RADA SOKOLOVA
I.         b e r e   n a   v ě d o m í  
              Informaci o projektu aktualizace digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje       

II. s c h v a l u j e
předložený materiál bez připomínek

.                                           

usnesení č. 7-1-2012

BEZPEČNOSTNÍ RADA SOKOLOVA
I.         b e r e   n a   v ě d o m í  
           a)Informace o zkoušce spojení členů KŠ ORP Sokolov.
            b)Návštěva stanice HZS Sokolov členy HZS Schwandorf dne 20. 10. 2012

II. s c h v a l u j e
a) předložený materiál bez připomínek 
b) ukládá zástupci HZS Sokolov zajistit umožnění návštěvy stanice HZS Sokolov kolegy ze 
Schwandorfu

Ing. Zdeněk Berka
Starosta a předseda bezpečnostní rady                             
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