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EDITORIAL 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

máte před sebou výroční zprávu o činnosti Magistrátu města Karlovy Vary za rok 2009. Na následujících 

stránkách je přehledně shrnuta činnost magistrátu a srovnání dílčích aspektů s léty předchozími. 

Každodenní činnost zaměstnanců magistrátu přispívá nejen k bezproblémovému chodu úřadu jako takového, 

ale i k zajištění celé řady investičních aktivit a získávání dotačních finančních prostředků do rozpočtu města. 

Velkým a skutečně náročným testem připravenosti nejen karlovarského magistrátu, ale celé oblasti státní 

správy, bylo spuštění provozu datových schránek, 

které mají být významným krokem k usnadnění 

v komunikaci a doručování dokumentů, nejen mezi 

právnickými či fyzickými osobami, ale i mezi 

jednotlivými státními a samosprávnými institucemi. 

Ačkoliv nebyl celý projekt ze strany státu připraven 

do detailu, karlovarský magistrát zapojení do 

systému bezpečně zvládl. 

Loňský rok, obdobně jako i léta předchozí, přinesl 

další významné změny v legislativě a jejich odraz se 

projevil i v každodenní práci úředníků radnice 

a jejich potřebě trvalého sebevzdělávání. Přesto 

věřím, že občané, kteří se na magistrát v loňském 

roce obrátili, odcházeli spokojeni a věřím, že služby na vysoké úrovni budeme poskytovat i po celý rok 2010. 

 

 

Mgr. Jakub Kaválek 

Tajemník Magistrátu města Karlovy Vary 
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN V  ROCE 2009 

Byly zavedeny pravidelné primátorské dny, každé poslední pondělí v měsíci kromě července a prosince bylo 

vyhrazeno pro veřejnost, občané Karlových Varů navštěvovali primátora se svými podněty, přáními či 

stížnostmi. V roce 2009 proběhlo celkem 10 primátorských dnů. 

Vznikl nový odbor rozvoje a urbanismu a úřad územního plánování, jehož hlavní činností je monitoring, 

vyhodnocování a aktualizace Strategického plánu udržitelného rozvoje města. Po jeho zřízení zůstal samostatný 

odbor investic. 

Od 1. listopadu byly v rámci spisové služby zavedeny datové schránky. Jejich zavedení znamenalo velkou změnu 

a posun v doručování dokumentů prostřednictvím elektronické pošty. Novinka si vyžádala náročné proškolení 

většiny zaměstnanců. 

V rámci zjednodušení situace při zápisech v mateřských školkách zřizovaných městem Karlovy Vary, byla 

uzavřena smlouva o spolupráci obcí. Okolní obce dle této smlouvy hradí neinvestiční náklady za děti, které 

nemají trvalý pobyt na území města Karlovy Vary, ale které navštěvují městem zřizovaná předškolní školská 

zařízení. 

V červnu byla dokončena největší investice v polistopadové historii města, Výstavní, sportovně kulturní 

a kongresové centrum v Tuhnicích. Bylo slavnostně otevřeno 19. června pod názvem KV Arena. Nová 

multifunkční hala se stala zázemím pro hokejový klub HC Energie a během roku se v ní konal nespočet 

kulturních, sportovních a dalších akcí. 

V budově magistrátu na Moskevské ulici 21 byla v březnu dokončena rekonstrukce vstupní haly. Kromě nové 

podlahy, barevného řešení prostoru a vybavení byl zřízen také informační pult, dětský  koutek a zázemí pro 

strážníka městské policie. 

Město zahájilo zadávací řízení na veřejnou zakázku „Územní plán Karlovy Vary“. Vzhledem k charakteru zakázky 

a předpokládané hodnotě bylo použito otevřené řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku.  
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CHARAKTERISTIKA MAGISTRÁTU  

Magistrát města Karlovy Vary je ze zákona o obcích výkonným orgánem města Karlovy Vary. Plní úkoly 

v samostatné a přenesené působnosti.  

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST  - SAMOSPRÁVA  

Magistrát plní úkoly uložené Radou a Zastupitelstvem města Karlovy Vary, primátorem a jeho náměstky. 

Organizačně zajišťuje jednání orgánů samosprávy. Metodicky řídí příspěvkové organizace města, zřízené pro 

plnění veřejně prospěšných cílů.  

PŘENESENÁ PŮSOBNOST  - STÁTNÍ SPRÁVA  

Magistrát vykonává státní správu svěřenou mu legislativou České republiky. Výkon státní správy je soustředěn 

do odborů a je koordinován tajemníkem magistrátu města. Ve stanovených případech vykonává přenesenou 

působnost jako úřad obce s rozšířenou působností či pověřený obecní úřad i pro další obce. Odvolacím 

orgánem ve věcech přenesené působnosti je Krajský úřad Karlovarského kraje. 

 

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ MAGISTRÁTU  

Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník a další zaměstnanci Města Karlovy Vary zařazení 

do magistrátu města.  

Základními organizačními jednotkami jsou odbory, které zřizuje rada města. Jsou výkonnými orgány 

a organizačními složkami magistrátu. Některé odbory se dále člení na oddělení. Působnost a náplně činnosti 

odborů a zvláštních organizačních jednotek definuje organizační řád, jehož součástí je i organizační schéma. 
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CHARAKTERISTIKA SPRAVOVANÉHO ÚZEMÍ  

Magistrát města vykonává samostatnou působnost na území samotného města Karlovy Vary, a přenesenou 

působnost v určených případech i na území obcí, pro které je pověřeným obecním úřadem (POÚ) či úřadem 

obce s rozšířenou působností (ORP). 

 

MĚSTO KARLOVY VARY  

Karlovy Vary jsou krajským městem Karlovarského kraje, na konci roku 2009 měly celkem 54 002 obyvatel, 

celková výměra jejich 15 katastrálních území činí 59,08 km
2
. 
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SPÁDOVÁ OBLAST POVĚŘENÉHO OBECNÍHO ÚŘADU  (POÚ)  

Oblast zahrnuje včetně samotného města Karlovy Vary území 20 obcí a měst: Andělská Hora, Bochov, Božičany, 

Březová, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Jenišov, Kolová, Kyselka, Mírová, Nová Role, Otovice, Pila, Sadov, 

Stanovice, Stružná, Šemnice, Teplička. Území má výměru 335,77 km
2
, žije v něm 69 224 obyvatel. 
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SPÁDOVÁ OBLAST OBCE S  ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP)  

Oblast zahrnuje území obcí a měst: Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Březová, Černava, 

Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov (okres Karlovy Vary), Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné 

Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, 

Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice 

a území Vojenského újezdu Hradiště. Spádovou oblast tvoří území 7 měst, 32 obcí a 1 vojenský újezd. Má 

rozlohu 1 218,91 km
2
 a žije v ní 91 083 obyvatel.  
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ODBOR FINANCÍ A EKONOMIKY (OFE) 

Odbor sestavuje podklady k rozpočtu města, vybírá místní daně a poplatky, vede účetnictví, povoluje loterie 

a jiné hry s finanční účastí, povoluje veřejné sbírky, spolupracuje na rozpočtech příspěvkových organizací 

města. Provádí finanční kontrolu.  

 

ODDĚLENÍ ROZPOČTU A FINANČNÍ ANALÝZY  

ROZPOČET  

Rozpočet města na rok 2009 byl schválen s odhadovanými příjmy 1,359 mld. Kč a předpokládanými výdaji 

2,020 mld. Kč. Schodek vzniklý rozdílem příjmů a výdajů byl kryt peněžními zůstatky na bankovních účtech 

města a dočerpáním poskytnutého úvěru. 

V průběhu roku docházelo ke změnám rozpočtu jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. Příjmová strana 

rozpočtu skončila především v důsledku poklesu daňových příjmů z důvodu většího než očekávaného propadu 

světové a následně i české ekonomiky na částce 1,247 mld. Kč., výdajová strana díky některým 

neuskutečněným akcím na částce 1,678 mld. Kč. Výsledný schodek byl nakonec o více než 200 mil. Kč nižší než 

ve schváleném rozpočtu. 

Součástí rozpočtu byl i rozpočtový výhled na roky 2009-2012, který se neustále upřesňuje na základě aktuálně 

zjišťovaných údajů. 

 

KAPITÁLOVÉ ÚČASTI  

V roce 2009 nedošlo ke změnám v portfoliu města. Celková částka kapitálových účastí činí 1,061 mld. Kč, 

největší část z nich tvoří akcie Karlovarské teplárenské a.s. v částce přesahující 880 mil. Kč. 

 

ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ  

V lednu roku 2009 začalo město splácet měsíčně úroky a jistinu dlouhodobého úvěru poskytnutého na stavbu 

Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra. V červnu 2009 pak dočerpalo dlouhodobý úvěr, který 

měl být původně dočerpán již v roce 2008, ale z důvodu dostatku peněžních prostředků na účtech se toto 

dočerpání posunulo, čímž město ušetřilo několik milionů Kč na úrocích. 

 

ZHODNOCOVÁNÍ VOLNÝCH  PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ  

Pro diverzifikaci rizik jsou peněžní prostředky města umístěny u několika různých bankovních ústavů, a to na 

účtech s nadstandardním úročením. Dílčí zhodnocování části volných zdrojů probíhá termínovanými úložkami 

u bank, jištěnými směnkou. V roce 2009 získalo město na úrocích 12 mil. Kč, zatímco v roce 2008 to bylo 22 mil. 

Kč. 
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Důvody tak velkého rozdílu jsou dva. Prvním byl pokles úrokových sazeb oproti roku 2008. I přes nadstandardní 

úročení, které bylo s bankami dohodnuto v první polovině roku 2009, nebylo možné dosáhnout úrokových 

sazeb úrovně roku 2008. V roce 2009 byly sazby vyhlašované ČNB přibližně poloviční v důsledku probíhající 

ekonomické krize. 

Druhým důvodem byl pokles zůstatku finančních prostředků města u peněžních ústavů. V roce 2009 byl 

rozpočet stejně jako v roce 2008 plánován jako deficitní, především s ohledem na rozsáhlé investiční akce 

města.  

 

STÁLÁ AKTIVA  

 

Stálá aktiva 
celkem v mil. Kč 

2007 2008 2009 
rozdíl (2009 

-2008) 
Komentář 

10 470,4 11 133,5 11 218,5 85,5 Budovy, rozestavěnost, cenné papíry… 

 
 

Vybraná stálá aktiva v mil. 
Kč 

2007 2008 2009 
rozdíl (2009 

-2008) 
Komentář 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 69,1 77,9  84,1 6,2  

Pozemky
1 

6 389,3 6 319,6 6 044,5 -275,1 Prodeje pozemků 

Umělecká díla a předměty 31,9 1,0 1,0 0,0  

Budovy a stavby
 

2 265,9 2 434,5 2 471,7 37,2 Dokončené stavby a rekonstrukce  

Movité věci a drobný 
majetek

 
174,8 171,5 172,1 0,6  

Pořízení dlouhodobého 
majetku 409,8 749,2 1 314,2 565,5 

KV Arena, Sokolovská a Chebská 
ul., Stará louka, areál Rolava  

Dlouhodobý finanční 
majetek 1 125,6 1 374,4 1 118,8 -255,6 Cenné papíry 

1
Mimo pozemky, o kterých město účtuje, vlastní také pozemky v hodnotě 18 412 mil. Kč, které jsou svěřeny 

příspěvkovým organizacím. Největší část tvoří lázeňské lesy. 

 

ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ  

Oddělení zajišťuje účetní evidenci magistrátu města. Rok 2009 přinesl níže uvedené počty účetních případů. 
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Externí kontroly nezjistily žádné nedostatky v plnění ustanovení zákona o účetnictví a daňových zákonů, jejichž 

důsledkem by byly sankce ze strany finančního úřadu. 

 

ODDĚLENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ  

Město Karlovy Vary má na základě platných obecně závazných vyhlášek města zavedeny místní poplatky za 

povolení k vjezdu do vybraných míst a částí měst, ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací 

kapacity, za provozovaný výherní hrací přístroj a za užívání veřejného prostranství.  

Místní poplatky v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Za povolení k vjezdu 5 175 5 780 5 706 98,72% 

Ze psů 1 627 1 995 1 830 91,73% 

Za lázeňský nebo rekreační pobyt 20 684 22 576 18 533 82,09% 

Z ubytovací kapacity 3 609 3 915 3 588 91,65% 

Za provozovaný výherní hrací přístroj 10 030 10 819 9 841 90,96% 

Za užívání veřejného prostranství 12 609 13 419 12 519 93,29% 

Celkem 53 734 58 504 52 017 88,91% 

Magistrát města dále ukládá rozhodnutími ve správním řízení zákonné platební povinnosti: pokuty, náklady 

řízení, poplatky a odvody.  

Sankční platby v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Ochrana životního prostředí 168 177 297 167,8% 

Ostatní místní správa 4 711 6 699 5 467 81,6% 

Městská policie 3 138 3 610 3 670 101,7% 

Celkem 8 017 10 486 9 434 90,0% 
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ODBOR MAJETKU MĚSTA  (OMM) 

Odbor majetku města vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města 

Karlovy Vary v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu. 

 

ODDĚLENÍ PRODEJE MAJETKU 

Oddělení realizuje prodej nemovitostí z majetku Města Karlovy Vary na základě předložených žádostí fyzických 

či právnických osob a rozhodnutí orgánů města. 

V roce 2009 oddělení prodeje majetku přijalo 245 žádostí o prodej pozemků a předložilo 341 materiálů komisi 

pro hospodaření s majetkem města, 304 materiálů radě města a 105 materiálů zastupitelstvu města.  

 

 

 

ODDĚLENÍ SPRÁVY POZEMKŮ 

Oddělení realizuje pronájmy a výpůjčky pozemků, výkupy, směny a dary nemovitého majetku na základě 

předložených žádostí fyzických nebo právnických osob, zajišťuje převod historického a přídělového majetku 

města a agendu věcných břemen. Zpracovává smlouvy, finanční předpisy a sleduje jejich plnění.  

V roce 2008 nabídlo město vlastníkům garáží v Jabloňové ulici ve Staré Roli možnost darování garáže v této 

lokalitě s tím, že náklady spojené s likvidací garáže ponese Město Karlovy Vary - dle nájemních smluv 

uzavřených na pozemky pod předmětnými garážemi vyplývá, že vlastník garáže má povinnost odstranit stavbu 

k 31. 12. 2010. V roce 2008 došlo 180 a v roce 2009 114 nabídek na darování uvedených garáží městu. 

13,9
13%

6,9
6%

11,4
11%

75,5
70%

Prodej nemovitostí v mil. Kč
(celkem 107,7 mil. Kč)

Pozemky

Bytové domy

Bytové jednotky a nebytové 
prostory

Nebytové prostory
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V roce 2009 byla schválena nová Pravidla pro pronájem a výpůjčku pozemků v majetku Města Karlovy Vary. 

Tato pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary. 

  

 

ODDĚLENÍ SPRÁVY DOMŮ, BYTŮ A AREÁLŮ  

Oddělení vede evidenci domů, bytů, areálů, garáží, opěrných zdí a movitých věcí. Zabezpečuje jejich správu, 

připravuje smlouvy, finanční předpisy a sleduje jejich plnění. Vede evidenci žadatelů o byty, ubytovny a byty 

v domech zvláštního určení. Eviduje příkazy k vyklizení. Schvaluje a navrhuje opravy a technické zhodnocení 

budov. Dává souhlas s podnájmem a převodem nájmu bytu. Spravuje Fond rozvoje bydlení a energetické 

koncepce města. Pojišťuje majetek Města Karlovy Vary a zabezpečuje likvidaci vzniklých škod. Za rok 2009 

oddělení správy domů, bytů a areálů předložilo 368 materiálů k projednání v radě města. 

 

NÁKLADY NA SPRÁVU MA JETKU 

Bytové domy: Město vynaložilo za rok 2009 do oprav a údržby domů s pečovatelskou službou celkem 15,5 mil. 

Kč. 

Opěrné zdi: Byly provedeny opravy opěrných zdí v celkové výši 5,9 mil. Kč.  Na údržbu, správu opěrných zdí, 

vypracování projektových dokumentací a pasportizaci opěrných zdí bylo vynaloženo 1,3 mil. Kč. V rámci správy 

opěrných zdí v katastrálním území Karlovy Vary bylo v roce 2008 zpracováno 475 pasportů opěrných zdí, které 

byly následně zaneseny do registru opěrných zdí vedeného odborem. V roce 2009 byla zahájena rekonstrukce 

a dostavba vybraných opěrných zdí v katastrálním území Karlovy Vary za použití dotace Státního fondu 

životního prostředí v celkové výši 9,3 mil. Kč. Celkem je odborem evidováno 910 zdí v katastrálním území 

Karlovy Vary o celkové délce 15 km. 

Správa mateřských škol: Odbor vynaložil za rok 2009 na údržbu a opravy školských objektů v majetku 

Města Karlovy Vary celkem 14,9 mil. Kč z rozpočtu města, z toho na revize a služby  2,1 mil. Kč, na investice 

a technické zhodnocení 7,2 mil. Kč a na opatření z energetických auditů 13,7 mil. Kč.  

  

Pronájmy 2008 2009 % 

Pronájem pozemků – zahrádky, organizace 257 565 219,8 

Pronájem pozemků - pod garážemi, podnikatelé 463 442 95,5 

Smlouvy o zřízení věcných břemen 212 239 112,7 

Celkem 931 1 246 133,8 

Pronájmy 2008 2009 % 

Parkoviště 48 18 37,5 

Zahrádky, garáže 1 896 1 918 101,2 

Pronájem pozemků podnikatelům 5 175 5 112 98,8 

Pronájem pozemků organizacím 1 164 1 234 106,0 

Pronájem pozemků 259 160 61,8 

Parkovací plochy 5 345 5 345 100,0 

Věcná břemena 1 456 783 53,8 

Celkem 15 343 14 570 95,0 
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PŘIDĚLOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ  

Ubytovny: V roce 2009 bylo přijato 98 žádostí o přidělení ubytovny, bylo přiděleno 29 ubytovacích jednotek 

a podáno 10 výpovědí ubytovacích smluv. Dne 30. 10. 2009 byl ukončen provoz ubytovny Studentská 24 

v Doubí. V současné době jsou v majetku města Karlovy Vary 4 ubytovny. 

Bytové jednotky: V roce 2009 odbor přijal 33 žádostí o přidělení bytu. V mimořádných případech přidělil 4 byty, 

36 bytů přidělil v domě s pečovatelskou službou. Přijal a vyřídil 14 žádostí o přechod nájmu bytu a 22 žádostí 

opřevod družstevního bytu. V roce 2009 vedl 16 soudních řízení na vyklizení bytu a podal 24 návrhů na platební 

rozkazy, výpovědi a žaloby. 

Evidence movitých věcí: Oddělení převzalo v roce 2009 do správy movité věci v celkové hodnotě 20,1 mil. Kč 

a vyřadilo movité věci v celkové hodnotě 14,7 mil. Kč. 

 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŽÁDOSTÍ OBČANŮ  

 

POJIŠTĚNÍ MAJETKU 

V roce 2009 bylo zaplaceno na pojistném 2,3 mil. Kč.  Pojistné plnění bylo v celkové výši 1,3 mil. Kč.  

 

 

 

  

Stížnosti 2008 2009 % 

Na nevhodné jednání úředníků 3 1 33,3 

Na postup správního orgánu - 10 - 

Žádosti 2008 2009 % 

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím 4 9 225 

O uzavření splátkového kalendáře 16 22 137,5 

O prominutí penále 6 10 166,7 
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ODBOR ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ  ÚŘAD  (ÚÚP A SÚ)  

Odbor vykonává státní správu na úseku územního plánování a stavební činnosti a je speciálním stavebním 

úřadem vodoprávním a dopravním. V roce 2009 zajistil projednání změn územních plánů pro obce ve správním 

území ORP a vyhlásil výběrové řízení zadání pro zpracování Územního plánu města Karlovy Vary. Dále zajistil 

státní správu na úseku obecního stavebního úřadu a specielního stavebního úřadu vodohospodářského 

a dopravního. 

 

ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Podle zákona o územním plánování a stavebním řádu pořizuje úřad územního plánování územně analytické 

podklady pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro 

pořizování územních plánů a regulačních plánů. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Karlovy Vary leží v Karlovarském kraji. Správní území zahrnuje 39 

obcí (6 měst a 33 obcí), 171 katastrálních území. Celková katastrální rozloha správního území obce s rozšířenou 

působností Karlovy Vary činí 86 484 ha. 

 

ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Byly vydány změny Územního plánu města Karlovy Vary: 

 Stará Role - ul. Truhlářská 

 Olšová Vrata - ul. K letišti, polní cesta 

 Olšová Vrata - rozšíření u hřiště 

 Tašovice - u Ohře 

Bylo schváleno zadání změny Rybáře a zpracován návrh změny Olšová Vrata. 

Na základě přípravy nového Územního plánu Karlovy Vary byla vypsána veřejná zakázka na zpracovatele 

územního plánu.  

 

ZMĚNY PLATNÝCH ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ A MĚST VE SPRÁVNÍM OBVODU  

Postup při změnách územního plánu: Před zpracováním zadání změny územního plánu odbor úřad územního 

plánování, jako pořizovatel zpracovává nejdříve stanovisko k navrhované změně - doporučení či nedoporučení. 

Následně zastupitelstvo dotčené obce rozhodne o pořízení změny územního plánu. Pokračuje opět pořizovatel, 

který zpracuje zadání změny územního plánu. 

V roce 2009 byly zpracovány následující změny: 
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ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY – ÚZEMNÍ STUDIE  

Pro území města Karlovy Vary byly projednány nebo zpracovány tyto studie: Drahovice – areál Slavie, Tuhnice – 

sportovní areál, Dolní nádraží, Drahovice – parkovací dům, Drahovice – Krokova ulice, Rybáře – Dolní Kamenná, 

Hálkův Vrch, Hůrky – zástavba RD, Stará Role – Jabloňová, Tašovice – náměstí, Počerny – veřejné prostranství. 

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností byla projedána studie pro obec Děpolotovice – lokalita 

Čepec. 

ÚZEMNĚ  ANALYTICKÉ PODKLADY  

Odbor zpracovává územně analytické podklady pro obce ve správním obvodu města Karlovy Vary.  

 

STAVEBNÍ ÚŘAD  

Stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary vykonává obvodovou působnost a jako prvoinstanční orgán 

rozhoduje i mimo území města Karlovy Vary, tedy i v dalších správních územích obcí: Mírová, Hory, Jenišov, 

Otovice, Dalovice, Kolová, Stanovice, Teplička, Andělská Hora, Pila, Sadov, Březová.  

Stavební úřad zahrnuje mimo oddělení územního řízení i oddělení stavebního řízení a speciální úřady. 

Vodoprávní úřad např. vydává povolení k nakládání s vodami, čištění odpadních vod atd., a to na území obce 

s rozšířenou působností, vyjma Vojenského újezdu Hradiště.         

Obec / město  Počet projednávaných změn 

Andělská Hora 3 

Bečov nad Teplou 2 

Bochov  3 

Božičany 1 

Černava zadání nového územního plánu 

Dalovice 1 + předložení ZM nového územního plánu 

Děpoltovice  3 

Hory 4 

Chyše 1 

Jenišov 2 

Kyselka 1 

Mírová zadání nového územního plánu 

Nová Role  2 

Nové Hamry 2 

Otovice 1 

Sadov příprava nového územního plánu 

Smolné pece 1 

Stanovice 1 + příprava nového územního plánu 

Útvina projednáno a schváleno zadání nového územního plánu 

Žlutice předloženo 11 návrhů na změny ÚP 
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Speciální stavební úřad dopravní vede řízení o žádostech na stavební povolení, ohlášení staveb, změny staveb, 

kontrolní prohlídky staveb na žádost a řeší správní přestupky. Neplní však funkci silničního správního úřadu, tu 

vykonává ke svým komunikacím každý místně příslušný městský nebo obecní úřad.  

 

 

DOPADY NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA   

Současný stavební zákon rozšířil povinnosti stavebního úřadu především v územním řízení. Územnímu 

posouzení podléhají dle nového zákona všechny stavby, včetně plotů a drobných staveb. Ani ve stavebním 

řízení povinností neubylo, naopak přibyla povinnost kontrolních prohlídek, zákazů staveb a řešení 

mnoha přestupků a deliktů. Při přípravě nového stavebního zákona byl předpoklad, že se jednotlivá řízení velmi 

zjednoduší. Praxe ukázala pravý opak a nejedná se jen o neznalost projektantů a zajišťování inženýrské činnosti.  

Nový stavební zákon například zkomplikoval vyjadřování účastníků ke stavebnímu řízení. Vzhledem k tomu, že 

územní řízení je veřejné, to znamená, že účastníkem řízení je nejen široká veřejnost, ale oznámení o zahájení 

řízení a územní rozhodnutí se zasílá účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, tedy je vyvěšeno na úřední desce 

a elektronické vývěsce správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Stavební řízení je naopak neveřejné 

a oznámení o zahájení řízení a stavební povolení se zasílají účastníkům řízení do vlastních rukou. V tom 

okamžiku se účastnící řízení  chtějí vyjádřit k umístění stavby, což jim však nový stavební zákon neumožňuje. 

Proto se množí petice, stížnosti, žádosti o obnovu a přezkum řízení.  

Zákon byl již doplněn o několik novel, které napravují chyby a zmatky resp. nezkoordinovanost oddělení 

územního a stavebního řízení. 

Řada stavebníků navíc staví bez stavebního povolení. Pracovníci úřadu tak musí místo jednoho řízení řešit tři, 

a to řízení o odstranění stavby, řízení o dodatečném povolení a řízení o přestupku s následnou pokutou. Každé 

z těchto řízení musí obsahovat oznámení o zahájení řízení, ve většině případů výzvu k doplnění podání, ústní 

jednání, popř. místní šetření a rozhodnutí, v tomto případě se jedná o velký nárůst administrativy. 
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ODBOR ROZVOJE A URBANISMU (ORU) 

Odbor zajišťuje přípravu investic ve městě Karlovy Vary, vyjadřuje se ke všem stavbám na území města 

a zajišťuje dotace z operačních i jiných programů. 

 

ODDĚLENÍ ROZVOJE  

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARLOVY VARY PRO REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM (IPRM PRO ROP) 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo “Integrovaný plán rozvoje města – IPRM“, jako dokument na 

základě kterého je možné žádat o finanční podporu v oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu 

v Regionálním operačním programu (ROP).  

Regionální rada se zavázala alokovat ve svém rozpočtu ve prospěch města za účelem realizace dílčích projektů 

finanční částku v celkové výši 420 mil. Kč. Finanční prostředky budou z alokované finanční částky uvolňovány 

formou poskytnutí dotací na jednotlivé dílčí projekty. Město Karlovy Vary musí splnit povinnosti vyplývající ze 

smlouvy týkající se časového a finančního harmonogramu a dále naplnit závazné ukazatele. 

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města odbor připravil tyto projekty: 

 Meandr Ohře a víceúčelová stezka Rybáře – Stará Role 

 Areál Rolava 

 Výstavba krytého bazénu, lávky a parkoviště 

 Míčová hala 

 Centrum zdraví a bezpečí 

Dne 7. 8. 2009 Město Karlovy Vary podalo žádost o dotaci na projekt v rámci IPRM „Karlovy Vary Meandr Ohře 

a víceúčelová stezka Rybáře – Stará Role“ a dne 21. 8. 2009 žádost o dotaci na projekt v rámci IPRM „Areál 

Rolava“ na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 

Dalším projektem z Regionálního operačního programu je projekt „Karlovy Vary místo pro setkání – filmová 

a kongresová turistika“ Celkové náklady na projekt jsou 16,8 mil. Kč. Město Karlovy Vary obdrželo dotaci na 

projekt ve výši 11,9 mil. Kč. 

 

INTEGROVANÝ PLAN ROZVOJE MĚSTA KARLOVY VARY PRO INTEGROVANÝ OPERAČNÍ 

PROGRAM (IPRM PRO IOP) 

Město Karlovy Vary získalo finanční prostředky ve výši 3,2 mil. EUR z Integrovaného operačního programu na 

podporu bydlení. Podmínkou bylo zpracování Integrovaného plánu rozvoje města. Předmětné území, v části 

města Stará Role, je ohraničené na severu a východě ulicí Závodu míru (hlavní městskou třídou), dále na jihu 

ulicí Okružní a na západě ulicí Svobodovou. Toto území tvoří urbanistický střed (těžiště osídlení) této městské 

části. Do řešené zóny je zahrnuta též jižní část katastrálního území Stará Role, tj. plochy náležející k ulicím 

Fibichova a Janáčkova. Na revitalizaci veřejného prostranství bude použito 60% obdržených finančních 

prostředků a 40% bude použito na regeneraci bytových domů. 
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V září roku 2009 byla vyhlášena vícekolová výzva k podávání žádostí občanů o poskytnutí podpory 

v Integrovaném operačním programu; prioritní osa 5 - Národní osa územního rozvoje; oblast intervence 5.2. 

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích – B) Regenerace bytových domů. 

Ukončení výzvy proběhlo 30. listopadu 2009. Do této lhůty žadatelé doručili 9 přihlášek o podporu, jež prošly 

hodnotícím procesem. Z celkem 8 vyhovujících žádostí vybral Řídící výbor IPRM IOP  (s ohledem na finanční 

omezení výzvy) 6 žádostí splňujících požadovaná kritéria. Mezi úspěšné žadatele byla rozdělena částka 

9,513 mil. Kč. 

 

 

 

Dalším projektem v rámci IOP byl „E-Government v obcích - CZECH POINT - kontaktní místa“ - jednalo se 

o pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště, především monitor klienta 

a multifunkční zařízení aj., ve výši 50 880 Kč, z toho dotace činila 43 248 Kč. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Projekt „Sokolský vrch – revitalizace lučních porostů “ – financován z Operačního programu Životní prostředí. 

Celkové výdaje na projekt jsou 5,8 mil. Kč. 

Projekt „Revitalizace rybníků Rokosák I, II“ - město obdrželo částku ve výši 90% ze způsobilých výdajů 

z celkové částky 1,2 mil. Kč. Výběrové řízení na zhotovitele proběhne v roce 2010. 
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Projekt „Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k.ú. Karlovy Vary“ - jedná se celkem o 9 zdí. 

Realizace projektu byla zahájena 30. 11. 2009 s celkovými náklady 9,1 mil. Kč, dotace činí 90 %. 

Projekt „Ekocentrum“ - celkové náklady akce činí 43,8 mil. Kč, z toho dotace je 35,4 mil Kč. Předpokládané 

datum zahájení realizace projektu je stanovené na konec srpna 2010. 

 

STÁTNÍ FOND PRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE 

Projekt „Kino Čas“ - dotace, kterou město obdrželo je ve výši 1,25 mil. Kč. Na základě výběrového řízení, které 

zajistil odbor majetku města, byla vysoutěžena částka 4,502 mil. Kč včetně DPH. 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ  PROGRAM 298220 

Projekt „Revitalizace promenádního prostoru části lázeňského území (Tržiště – Stará louka)“ - celkové 

náklady jsou 105 mil. Kč. Město Karlovy Vary obdrželo dotaci ve výši 10 mil. Kč.  

Projekt „Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary“ - ve spolupráci s odborem investic 

proběhla příprava závěrečného vyhodnocení akce, shromaždění veškerých podkladů (kopie všech faktur, výpisy 

z bankovních účtů, kolaudační rozhodnutí a formuláře). 

  

OBLAST ARCHITEKTURY, URBANISTIKY A ROZVOJE 

Odbor v roce 2009 posuzoval významné projekty staveb soukromých investorů včetně vypořádání 

majetkoprávních vztahů investora a Města Karlovy Vary. Jednalo se například o revitalizaci objektu Císařských 

lázní, Polyfunkční dům Moskevská ulice, bytové domy Na Vyhlídce, Forest Hill, Zámecký vrch, Hálkův vrch, 

Moravská ulice, Dům služeb, projekt úřadu práce a krajské policie v areálu krajského úřadu, rodinné domy. 

Celkově se jednalo o cca 100 stanovisek. 

V oblasti rozvoje zpracoval a zadal vyhodnocení studie Lanová dráha Tři kříže, projekt výstavby veřejných WC 

„Toa point“, Program regenerace městské památkové zóny, řešení dopravy v klidu v lázeňském území. 

Odbor také zajistil dopravní průzkum, vyhodnocení, koncepce veřejné dopravy, zadání studie metropolitní sítě. 
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ODBOR TECHNICKÝ (OT)  

Odbor technický vykonává vlastnická práva (samosprávu) na úseku dopravy, silničního hospodářství, veřejného 

osvětlení ve vztahu k místním a účelovým komunikacím města Karlovy Vary, dále na úseku odpadového 

hospodářství a zajištění správy městského útulku pro psy. 

Odborně a metodicky vede a řídí příspěvkové organizace města:  

 Správa lázeňských parků 

 Lázeňské lesy 

 Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 

 

SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

Odbor zajišťuje nejenom fyzickou údržbu na svěřeném majetku, týkající se veškerého silničního hospodářství, 

ale vede i pasport místních komunikací, veškeré jeho příslušenství a součástí. Uzavírá smlouvy o zvláštním 

užívání komunikací, v případě jakýchkoliv stavebních prací, které se provádí v silničním a pomocném pozemku, 

které pak slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí silničním správním úřadem. 

Zajišťuje osazování označníků u nově vzniklých ulic ve městě, případně obnovu již starších nečitelných nebo 

poškozených označníků. Ve spolupráci s městskou policií zajišťuje odstranění vraků vozidel z místních 

komunikací. 

Výdaje v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Opravy výtluků na místních komunikacích (po zimě)    310    458 1 839 401,5 

Svislé dopravní značení 1 400 1 700 1 134 66,7 

Vodorovné dopravní značení    574    310 543 175,2 

Opravy na silničních objektech 1 302 1 474 270 18,3 

Opravy a údržba chodníků 3 390 4 003 3 048 76,1 

Opravy a údržba místních komunikací 2 765    960 2 707 282,0 

Souvislé opravy místních komunikací 9 066 7 484 4 592 61,4 

Údržba a obnova autobusových zastávek    260    322 261 81,1 

Údržba a oprava dešťové kanalizace    732    922 625 67,8 

Letní úklid MK, chodníků a veřejného prostranství 9 747   10 080 12 126 120,3 

Zimní údržba MK, chodníků a veřejného prostranství     10 015 9 751 12 979 133,1 

Celkem     39 561  37 464 40 124 107,1 

Zimní i letní údržbu místních komunikací v majetku města zajišťuje odbor prostřednictvím dodavatelské firmy. 

Vybrané chodníky a stezky pro pěší v zimním období udržuje příspěvková organizace města Správa lázeňských 

parků. 

 

REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ NA  POZEMCÍCH A ZAŘÍZENÍCH V MAJETKU MĚSTA  

Odbor pronajímá pozemky a vybraná zařízení např. mostní zábradlí, pláště domů pro reklamní činnost a dále 

pro umístění prodejních stánků. 
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Výnosy v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Reklama – pozemky a sloupy veřejného osvětlení - dlouhodobé 2 390,5 2 488 2 798  112,5 

Reklama – zastávky MHD     815,2 1 198 939  78,4 

Reklama – pláště domů       22,7     46 68  147,8 
Reklama – krátkodobá     156,8   234  316  135,0 

Pronájem pozemků pod prodejními stánky  2 347,0 2 458  2 487  101,2 

Celkem 5 732,2 6 424 6 608 102,9 

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

Město Karlovy Vary je vlastníkem veřejného osvětlení, světelně signalizačního zařízení a kolektorů. Odbor 

prostřednictvím dodavatelské firmy zajišťuje jejich údržbu, opravy a výstavbu veřejného osvětlení.  

Běžné výdaje v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Spotřeba elektrické energie 6 845 7 466 7 960 106,6 

Opravy a údržba 9 526 9 595 10 395 108,3 

Investice 5 590 6 055 12 864 212,5 

Celkem 21 961 23 116 31 219 135,1 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

Odbor prostřednictvím dodavatelské firmy zajišťuje svoz komunálního odpadu na celém území města Karlovy 

Vary. Každoročně se navyšují místa, na kterých se umísťují nádoby na separaci odpadu, tak aby se snížila 

docházková vzdálenost a usnadnila se tak možnost občanům separovat veškerý vzniklý odpad v co největší 

míře. Postupně se likvidují staré přístřešky pro popelnice, kde mohou vznikat černé skládky. V roce 2009 se 

město Karlovy Vary podruhé zúčastnilo soutěže „Liga odpadů“ v kategorii obcí nad 1 000 obyvatel 

v Karlovarském kraji a obhájilo 3. místo. 

Běžné výdaje v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Komunální odpad – popelnice   23 843 27 681 25 041 90,5 

Nebezpečný odpad   2 395  2 295  2 233 97,3 

Velkoobjemový odpad   3 203  2 929  1 944 66,4 

Odpad – odpadkové koše   2 810  2 736 2 572  94,0 

Černé skládky   1 067  1 608  2 523  156,9 

Separovaný odpad   2 361  2 287  4 246 185,6 

Celkem 35 678 39 536 38 600 97,6 

 
 

Počet nádob pro jednotlivé komodity v ks 2008 2009 % 

Papír 195 213 109,2 

Sklo 186 208 118,3 

Plasty 196 216 110,2 

Kov    4 5 125,0 
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Občanům Města Karlovy Vary jsou k dispozici 2 sběrné dvory, umístěné na Růžovém vrchu a v Rybářích, kde lze 

odložit velkoobjemový a nebezpečný odpad. 

 

PÉČE O MĚSTSKOU ZELEŇ 

Údržbu a obnovu zeleně v Karlových Varech zajišťuje příspěvková organizace města Správa lázeňských parků. 

Do údržby spadá péče o trávníky, výsadba letničkových a trvalkových záhonů, řez stromů, kácení a obnova 

výsadbou náhradních vzrostlých stromů a keřů na pozemcích ve vlastnictví města, rozvojová péče o alejové 

a památné stromy, péče o sídlištní zeleň, údržba a instalace mobilní zeleně. 

Ve správě Správy lázeňských parků je cca 125 ha trávníků, z toho 5 ha pod automatickou závlahou, 75 ha 

intenzivně udržované zeleně v lázeňském a obchodně správním území města včetně parkových stezek a téměř 

16 tisíc stromů.  Správa lázeňských parků zajišťuje též investiční akce města v úseku městské zeleně, jako jsou 

například rozsáhlé rekonstrukce parků a stezek. Také provádí zimní údržbu stezek v parcích a na přilehlých 

chodnících v celkové délce více jak 50 km. 

 

Běžné výdaje v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Dětská hřiště 1 700    730 1 147 157,1 

Mobiliář – drobná zahradní architektura 2 500    835 720 84,2 
Výsadby a ošetření zeleně 1 130  1 100 1 171 106,5 

Revitalizace 1 750    740 0 - 

Vodní plochy, rybníčky    0 0 650 - 

Údržba zeleně     20 400 20 400 20 600 101,0 

Opravy – opěrné zdi, vodov. řád 0 0 334 - 

Fontány, závlahy, pítka 0 0 702 - 
Zahradnictví 720 0 0 - 

Provoz a údržba hřbitovů 2 760 3 300 3 139 95,1 

Celkem 30 960 27 105 28 463 105,0 
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MĚSTSKÝ ÚTULEK  PRO PSY 

Útulek je v provozu od roku 2003. Je určen především pro opuštěné psy. Každým rokem projde městským 

útulkem cca 300 psů, z nichž valná část zatím našla svého nového pána. Útulek neslouží jen pro opuštěná 

zvířata. Mohou zde být izolována i volně se pohybující zvířata, která se jeví jako možný zdroj nákazy. Jsou do něj 

umisťována také týraná zvířata odebraná majitelům. Celková maximální kapacita je pro cca 30 zvířat. O řádný 

chod útulku se smluvně stará veterinář. Vlastní odchytovou službu zajišťují zvlášť vyškolení strážníci Městské 

policie Karlovy Vary.  

Městský útulek 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Počet umístěných psů 381 348 286 82,2 

Počet vydaných - odevzdaných psů 369 354 288 81,4 

 

PÉČE O LÁZEŇSKÉ LESY  

Péči zajišťuje příspěvková organizace města Lázeňské lesy Karlovy Vary. V její působnosti se nachází několik 

desítek kilometrů promenádních cest a stezek, 40 lesních chat a altánů, stovky laviček a také kříže, obelisky, 

pamětní desky a kaple. Celkově mají lázeňské lesy rozlohu cca 1 800 ha.  

Připravované projekty: 

 Obnova a revitalizace Černého jezera 

 Rozhledna na Odeři 

 Obnova soustavy „Lučních rybníků“ 

 Rekonstrukce kaple Ecce Homo a Ave Maria 

 Rekonstrukce hájenek – Tuhnice, Diana 

 Rekonstrukce altánu Jelení skok 
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Výroba a těžba dřeva v m
3
 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Výše nahodilé (kalamitní) těžby                               23 018 15 565 4 907 31,5 

Výše těžby listnatých dřevin                                        1 705   1 775 1 770 99,7 

Prodej palivového dřeva drobným odběratelům          1 841   2 192 1 952 89,1 

 

PÉČE O LÁZEŇSKÉ PRAMENY 

Péči o přírodní léčivé zdroje zajišťuje příspěvková organizace města Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád. 

V Karlových Varech vyvěrá termální minerální voda na více než 80 místech. Celkem 19 z těchto zdrojů je státem 

osvědčeno jako přírodní léčivé zdroje.  

Běžné výdaje v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Spotřeba materiálu 1 541 2 616 1 721 65,8 
Spotřeba energie 2 036 2 528 2 231 88,3 

Opravy a údržbové práce    999 1 667 2 856 171,3 

 

Výnosy v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 
Prodej vřídelní vody 3 711 4 171 4 035 96,7 

Pronájem prostor 4 770 5 230  4 802 91,8 

Pokameňování 0    780 189 24,2 

Exkursní činnost      75 1 595 1 159 72,6 

 

V roce 2009 realizovala organizace v rámci mimořádně dlouhé zimní provozní odstávky, která ovlivnila i příjmy 

z pronájmů prostor a prodeje vřídelní vody, řadu nutných oprav a údržby v objektu Vřídelní kolonády 

(především v oblasti výměníkové stanice a navazujících rozvodů). Též byla dokončena instalace záložního zdroje 

elektrické energie pro Vřídelní kolonádu, umístěného v Tržní kolonádě. I v roce 2009 byl zájem o exkursní trasy 

Podzemí Vřídla a Podzemí kostela sv. Máří Magdalény – navštívilo je téměř 10 tisíc návštěvníků.   
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ODBOR DOPRAVY (OD) 

Odbor vykonává státní správu ve městě Karlovy Vary a ve správním území obce s rozšířenou působností. 

Na úseku samosprávy odbor vydává parkovací karty na vybrané úseky místních komunikací na území města 

Karlovy Vary a ubytovací karty pro hotely a ubytovací zařízení disponující vlastními parkovacími místy 

v lázeňském území. 

 

ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO A  DOPRAVNÍHO ÚŘADU  

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘA D  Odbor dopravy je silničním správním úřadem ve věcech veřejně přístupných 

účelových komunikací, místních komunikací, silnic II. a III. třídy. Rozhoduje o jejich uzavírkách, o přepravě 

nadměrných nákladů, o vyhrazených parkovacích místech nebo o pořádání akcí, které by mohly ohrozit 

bezpečnost a plynulost provozu. Stanovuje místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 

výjimky z nich a ověření k zastavování vozidel. Vydává parkovací a ubytovací karty. 

 

DOPRAVNÍ ÚŘAD A  DRÁŽNÍ SPRÁVNÍ  ÚŘAD  Odbor dopravy je dopravním úřadem pro městskou 

autobusovou dopravu a taxislužbu a drážním úřadem pro lanové dráhy. Je správním úřadem pro stanice měření 

emisí a autoškoly. Oddělení spravuje registr dopravců, včetně ukládání a výdeje dat. 

Počet vyřízených případů 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Správní řízení a závazná stanoviska 5 326 5 693 5 203 91,4 

Výdej parkovacích karet a ubytovacích karet 3 300 3 280 2 860 87,2 

 

KONTROLNÍ Č INNOST OD DĚLENÍ  V roce 2009 byla kontrolní činnost zaměřena na dodržování podmínek 

vydaných povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, stanicemi měření emisí a ve věcech drah. Výsledkem bylo 

odstranění závadného stavu po ústní výzvě, případně na základě písemné výzvy státního odborného dozoru 

včetně uložení pokut. V dalším případě byla vedena správní řízení ve věci správních deliktů oznámených Českou 

kanceláří pojistitelů. 

Kontrolní činnost 2007 2008 2009 % (2009/2008) 
Počet provedených kontrol 30 34 36 105,9 

Počet řízení o uložení pokuty 79 112 473 422,3 

Uložené pokuty v tis. Kč 239 351 311 88,6 

 

ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ  

Oddělení projednává dopravní přestupky, v porovnání s rokem 2008 jejich počet v roce 2009 klesl. K poklesu 

došlo proto, že v roce 2008 oddělení zpracovávalo hromadný nápad přestupků dle ustanovení zákona 

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ohlášených Českou kanceláří pojistitelů.  
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Přestupky 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Počet došlých přestupků celkem 2 261 6 434 3 241 50,4 

Počet uložených zákazů řízení motorových vozidel 177 205 244 119,0 
Uložené pokuty v tis. Kč 5 346,2 6 738,5 6 352,7 94,3 

ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND  

Oddělení vede registr silničních vozidel, vydává osvědčení o registraci a technické průkazy vozidel, přiděluje 

registrační značky, eviduje historická a sportovní vozidla. Vede registr řidičů, vydává řidičské průkazy 

a oprávnění. Vydává digitální karty k tachografům a průkazů profesní způsobilosti řidiče, zajišťuje přezkušování 

odborné způsobilosti.   

Od začátku roku 2009 došlo k podstatné změně na registru vozidel, kde se začaly nově vybírat poplatky na 

podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatky nejsou příjmem obce. 

Registr vozidel 2007 2008 2009 % (2009/2008) 
Schválení technické způsobilosti 1 801 1 857 972 52,4 

Schválení přestavby vozidla 47 71 71 95,8 

Registr historických vozidel 47 61 91 149,2 

Provedení změn v registru vozidel 27 196  29 175  26 576 91,1 

Dočasné vyřazení vozidla z provozu 1 123 1 493 1 532 102,6 

Trvalé vyřazení vozidla z provozu 925 1 602 3 145 196,3 
Trvalý vývoz do zahraničí 101 80 189 236,3 

Registrovaná vozidla 76 983 79 808 83 562 103,7 

 
 

Registr řidičů 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Vydáno nových řidičských průkazů 11 097 6 241 7 391 118,4 
Poprvé vydaná řidičská oprávnění 1 362 1 342 2 235 166,5 

Provedené záznamy v registru řidičů 178 545 137 358 136 723 99,5 

Výdej digitálních karet 242 604 314 52,0 

Nově vyzkoušení žadatelé o řidičská oprávnění 2 044 2 698 2 376 88.1 

Opakované zkoušky 1 049 1 441 1 525 105,8 
Správní řízení - předběžné zadržení řidičských průkazů 168 209 288 137,8 

Počet řidičů, kteří dosáhli 12 bodů 73 151 174 115,2 

Řidiči v zákazu řízení motorových vozidel 541 513 558 108,8 

Registrovaní řidiči 60 502 61 355 67 614 110,2 

 
 

Příjmy do rozpočtu města za odbor v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Uložené pokuty za odbor celkem 5 585,2 7 089,5 6 664,0 93,9 

Správní poplatky celkem   14 524,0   14 541,0 11 779,0 81,0 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 12 609,0 13 420,0 12 236,0 91,2 

Příjmy celkem 32 718,2 35 050,5 30 679,0 87,5 
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ODBOR LÁZEŇSTVÍ, CESTOVNÍHO RUCHU A KULTURY (OLCRK) 

Odbor podporuje rozvoj hlavního produktu města – lázeňství, cestovního ruchu a kultury v návaznosti na 

kulturní a společenské aktivity ve městě Karlovy Vary. Úzce spolupracuje s lázeňskými zařízeními a subjekty 

lázeňství a cestovního ruchu, kulturními institucemi i občanskými sdruženími ve městě. Dále spolupracuje na 

významných kulturně-společenských událostech ve městě, podílí se na organizační přípravě vybraných akcí 

konaných v KV Aréně, účastní se mezinárodních projektů, spravuje dotace na kulturní projekty. Ve spolupráci 

s Infocentrem města Karlovy Vary, o.p.s. zajišťuje prezentaci města. 

 

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ ODBOREM  V ROCE 2009 

PLES MĚSTA, ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY A KARLOVARSKÉ KULTURNÍ  LÉTO  

Nejvýznamnějšími akcemi odboru v roce 2009 byly ples města „Když Vary tančí“ za účasti vítězů soutěže STAR 

DANCE a tradiční Zahájení lázeňské sezóny 2009 spojené se svěcením pramenů, historickým průvodem krále 

a císaře Karla IV., jarmarkem a doprovodným programem. V rámci 5. ročníku akce Karlovarské kulturní léto bylo 

uspořádáno na 70 nejrůznějších akcí určených pro všechny věkové skupiny obyvatel. Akce se setkávaly 

s mimořádným ohlasem i účastí tuzemské a zahraniční veřejnosti. Odbor se podílel na přípravě a organizaci 

slavnostního otevření a zahájení provozu Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra KV Arena 

a uspořádání řady kulturních akcí pro širokou veřejnost. V rámci oslav 20. výročí sametové revoluce a Dne 

studentstva byla odhalena pamětní deska PhDr. Jindřicha Konečného. 

 

DALŠÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 

Odbor zorganizoval celou řadu dalších kulturně-společenských akcí pro veřejnost. Mezi nejvýznamnější patřily: 

 Večer města Karlovy Vary při MFF 

 Velikonoční trhy 

 Den památek  

 Den seniorů - Moravanka 

 Vánoční koncert Václava Hybše  

 Karlovarské Vánoční trhy  
 

KULTURNÍ A PROPAGAČNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM KARLOVY VARY 

 

 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a jeho doprovodné akce 

 MOSTY – akce pro tělesně postižené 

 Karlovarský týden a Tourfilm 

 Fresh Film Fest 

 Karlovarský karneval 

 Golfové turnaje města Karlovy Vary 

 Krajská asociace kongresové turistiky 

 Setkání primátorů a starostů v Karlových Varech 

 Carlsbad Skisprint 

 City Triathlon Karlovy Vary 
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 Setkání Evropské šlechty 

 Prázdninové aktivity dětí, AC Start 

 Silvestr 
 

DOTACE MĚSTA KARLOVY  VARY NA KULTURNÍ AKT IVITY 

Město podpořilo kulturní aktivity organizované více než 50 subjekty finančním příspěvkem ve výši 4,2 mil. Kč, 

mezi nejvýznamnější patřily: 

 Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 

 Festival Jeden svět 

 Ples Harmonie 

 Miss mažoretka 

 Karlovarský skřivánek 

 Taneční soutěž Time for Street dance 

 Mezinárodní jazzový festival Karlovy Vary 

 Mezinárodní folklorní festival Karlovy Vary 

 Mezinárodní hudební festival Souznění 

 Caminos – cestovatelský festival 

 Milíře 2009 

 Karlovarské bioslavnosti 

 Bambiriáda 

 Lázeňská loděnice a další 
 
 

KULTURNÍ ORGANIZACE MĚSTA 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

Celkové náklady na provoz všech 10 poboček činily 3,7 mil. Kč. Město doplnilo v roce 2009 knižní fond 

nákladem 1 mil. Kč.  

Pobočky Vyhlídka, Růžový Vrch a Drahovice byly vybaveny novým nábytkem a byly v nich provedeny 

elektroinstalační práce, opravy osvětlení a výmalba. 

 

Činnost městské knihovny (počty případů) 2008 2009 % (2009/2008) 

Výpůjčky 388 291 386 168 99,5 

Noví čtenáři 5 834 5 222 89,5 

Návštěvníci 65 187 83 069 127,4 

www.mestskaknihovnakv.cz – počet návštěv 10 825 18 255 168,6 

Kulturní akce pro veřejnost 101 100 99,1 

Vzdělávací akce pro mateřské a základní školy 356 463 130,1 
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DIVADLO HUSOVKA 

Divadlo slouží také jako zkušebna pro neprofesionální divadelní soubory a půjčovna kostýmů a fundusu pro 

veřejnost. Sál slouží nejen pro divadelní účely ale i pro školní akademie, cestovatelské festivaly, přednášky, a při 

MFF jako promítací sál. Od 1. září. 2009 byla v divadle zahájena činnost Klubu Paderewski a působí zde 

i Divadelní studio D 3 a Karlovarské hudební divadlo Libora Baláka. Divadelní a jiné soubory odehrály na podiu 

Husovky celkem 65 představení. 

 

Divadlo Husovka 2008 2009 % (2009/2008) 

Celkové náklady na provoz (v tis. Kč) 900 900 100,0 

Počet odehraných představení amatérských souborů 71 65 91,6 

Představení pro školy, školky a dospělé 85 32 37,7 

 

KINO ČAS  

Kino bylo do 31. 3. 2009 provozováno městem Karlovy Vary, přímé náklady na činnost kina činily 1,2 mil. Kč., 

příjmy ze vstupného byly 800 tis. Kč a za 1. čtvrtletí usedlo do sedadel 5 500 diváků. Od 1. 4. 2009 je Kino Čas 

součástí o.p.s. Karlovarské městské divadlo. Předsálí kina prošlo v roce 2009 celkovou rekonstrukcí. Kromě 

promítání filmů, byly jeho prostory využívány také na různá hudební, divadelní a školní představení. 

 

MĚSTSKÉ DIVADLO V  KARLOVÝCH VARECH  

Na konci roku 2008 byla zřízena obecně prospěšná společnost Karlovarské městské divadlo, o.p.s. se zahájením 

činnosti od 1. 1. 2009. Výše neinvestičního transferu pro rok 2009 činila 13,4 mil. Kč. Na jevišti vystoupily 

během roku desítky divadelních souborů z celé České republiky. Diváci mohli shlédnout řadu činoherních, 

baletních, operetních a hudebních představení. O některé hry byl tak velký zájem, že veškerá místa byla zcela 

vyprodána a představení musela být zařazena ještě jednou. Divadlo využívaly také střední a základní školy pro 

pořádání svých akcí.  

 

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR 

Karlovarskému symfonickému orchestru byla v roce 2009 poskytnuta dotace ve výši 25 mil. Kč a dotace 

Karlovarského kraje a Ministerstva kultury ČR v celkové výši 1,2 mil. Kč. V roce 2009 orchestr odehrál 158 

koncertů, v nichž největší podíl měly večery tří abonentních řad, 17 mimořádných koncertů, 6 zahraničních 

koncertů a 113 kolonádních koncertů. Vysokou návštěvnost zajistily mimo jiné pozvánky na koncerty vysílané 

v regionálních televizích a rádiích. Vyvrcholením koncertní sezóny byl 51. ročník Dvořákova karlovarského 

podzimu. 
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PÉČE O PAMÁTKY  

V roce 2009 odbor provedl opravy a restaurování nemovitých kulturních památek v souladu s ročním 

dlouhodobým plánem obnovy. Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón bylo čerpáno 200 tis. Kč.  

Tato částka a dalších 200 tis. Kč byly čerpány na opravy štukových prvků a vymalování  prostor Mlýnské 

kolonády. Odbor zafinancoval tyto restaurátorské práce: socha sv. Anny, A. Dvořáka, Dívka se džbánem, sousoší 

Žena s dítětem, Lavička Arany Janose, busta J. W. Goethe, socha i podstavec Immaculata, Obelisk turistů 

u Gejzírparku, rozsáhlá renovace cca 25 pomníků na Ondřejském hřbitově, zejména náhrobky Knoll 

a Kirchgatter.  

V rámci běžného plánu oprav byly prováděny opravy a kamenické práce na památkových objektech jako např.: 

celková rekonstrukce kaple Ecce Hommo, oprava památníků K. Marxe, Karla IV., Fr. Schillera a zejména J. V. 

Beethovena, kaple sv. Vavřince, oprava Morového sloupu Nejsvětější trojice, oprava gryfových plastik 

umístěných v Alžbětiných Lázních, oprava oltáře a lavice – Chata u Obrazu, oprava zábradlí Wolfovy lavice 

a jiné. Celkové náklady na opravy a udržování památek dosáhly výše 1,1 mil. Kč.  

V roce 2009 byla dále poskytnuta neinvestiční dotace Římsko-katolické farnosti ve výši 400 tis. Kč na opravu 

střechy kostela sv. Anny v Sedleci. 

 

VYDAVATELSKÁ ČINNOST  

Odbor vydal v roce 2009 Kulturní kalendář, novoročenky, pozvánky a plakáty spojené s realizovanými 

kulturními akcemi. Ve spolupráci s Fornica Graphics, s.r.o. byla vydána kniha Josef Löschner, s krajským 

muzeem byl vydán Lexikon osobností Karlovarska a se Základní školou a základní uměleckou školou Karlovy 

Vary kniha Karlovarský Skřivánek. 
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ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD (OBŽÚ)  

Odbor vykonává státní správu s působností obce s rozšířenou působností (ORP) na úseku živnostenského 

podnikání a podnikání v zemědělství. Vzhledem ke zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů,  přijímá 

odbor podání živnostníků  z celé republiky a naopak podnikatelé ze správního obvodu odboru mohou vyřídit 

svoje živnostenské  záležitosti na jakémkoli jiném živnostenském úřadě.  

Dále provádí kontrolní a dozorovou činnost na úseku ochrany spotřebitele, spotřebních daní - lihovin a tabáku, 

v oblasti ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky a alkoholem, v činnosti cestovních kanceláří, 

cestovních agentur a v přepravě osob železnicí. 

Nad rámec povinností stanovených zákony odbor vychází podnikatelům vstříc vydáváním ověřených výpisů 

z informačního systému z obchodního rejstříku a  vidimací listin a legalizací podpisů u dokumentů 

předkládaných na odboru. Na webových stránkách města zveřejňuje podrobné návody a formuláře 

k jednotlivým podáním.  

 

REGISTRAČNÍ ODDĚLENÍ  

Na úseku živnostenského podnikání provádí oddělení v souladu se živnostenským zákonem veškeré činnosti 

spojené s registrací živnostenských podnikatelů, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, plní funkci 

centrálního registračního místa pro podnikatele a provádí poradenství v oblasti živnostenského podnikání. 

V roce 2009 vzrostl počet podnikatelů ve správním obvodu ORP o 358 fyzických osob a 254 právnických osob.  

 

Registrovaní podnikatelé ve správním obvodu ORP 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Tuzemské fyzické osoby 17 265 16 868 17 114 101,4 

Zahraniční fyzické osoby      451   1 170 1 282 109,5 
Tuzemské právnické osoby     2 452   2 708 2 962 109,3 

Zahraniční právnické osoby          9      11 11 100,0 

Počet podnikatelů celkem   20 177  20 757 21 369 102,9 

 
 
 

Podnikatelé, fyzické osoby – cizinci ve správním obvodu ORP 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Vietnamská socialistická republika  474 601 642 106,8 

Ukrajina 235 279 365 130,8 

Slovensko 108 77 62 80,5 

Rusko 86 96 93 96,8 
Spolková republika Německo  30 34 18 52,9 

Srbsko a Černá hora  15 14 12 85,7 

Republika Kazachstán  11 9 12 133,3 
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Dokumenty vydané registračním oddělením 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Výpisy ze živnostenského rejstříku  2 353 3 275 3 839 117,2 

Přerušení provozování živnosti 2 650 2 658 2 181 82,0 

Znovuzahájení provozování živnosti 351 331 359 108,4 

Rozhodnutí o zrušení živnosti na vlastní žádost 851 624 396 63,4 
Vyrozumění o provedení zápisu změn v živnostenském 
rejstříku 812 462 278 60,1 

Změny údajů o provozovně  2 279 1 865 1 606 86,1 

Potvrzení o splnění podmínek pro zahraniční fyzickou 
osobu  330 191 13 6,8 
Výpisy ze živnostenského rejstříku na žádost 400 576 835 144,9 

Upozornění obchodnímu rejstříku na nesoulady údajů 162 193 286 148,1 

Vyžádání výpisů z Rejstříku trestů elektronickou cestou 1 149 1 545 1 585 102,5 

Ostatní dokumenty (duplikáty, opravy, výzvy apod.) 220 1 048 1 377 131,3 

Celkem  14 623 12 933 12 755 98,6 
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67%

5 288
33%

Podnikatelé na území města Karlovy Vary
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CENTRÁLNÍ REGISTRAČN Í MÍSTO  Odbor působí rovněž jako centrální registrační místo pro podnikatele. 

Zajišťuje podnikatelům poradenství v oblasti živnostenského podnikání. Podnikatelé zde mohou podat přihlášky 

k registraci na finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny a zároveň učinit vůči 

těmto orgánům státní správy i jiná podání stanovená živnostenským zákonem např. ohlášení změny adresy 

bydliště, přerušení provozování živnosti nebo zrušení živnostenského oprávnění.   

Podání podnikatelů na centrálním registračním místě  2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Na finanční úřad 1 314 1 719 3 249 189,0 

Na okresní správu sociálního zabezpečení 969 720 2 667 370,4 

Na zdravotní pojišťovny 1 199 1 382 2 735 197,9 

Celkem 3 482 3 821 8 651 226,4 

 

Ověřené výpisy z informačního systému z obchodního rejstříku:  Vydává odbor podnikatelům v zájmu 

zkvalitnění služeb. V roce 2009 došlo ke snížení počtu vydaných ověřených výpisů z obchodního rejstříku 

o 112, v  důsledku novely živnostenského zákona a aktivní činnosti CZECH POINTu, který zajišťuje stejnou 

činnost. 

Vidimace listin a legalizace podpisů u předkládaných dokumentů: I tato služba je hodnocena podnikateli velmi 

kladně. V roce 2009 bylo provedeno o 388 vidimací listin a legalizací podpisů méně oproti roku 2008 v důsledku 

změny v legislativě.  

Rozšířené služby podnikatelům 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Vydávání ověřených výpisů z obchodního rejstříku  690 338 226 66,8 
Provádění vidimace listin a legalizace podpisů  1 541 759 371 48,8 

 

Na úseku podnikání v zemědělství provádí oddělení veškeré činnosti spojené s registrací zemědělců v souladu 

se zákonem o zemědělství a vydává „Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele“. Poskytuje 

poradenství v oblasti podnikání v zemědělství. 

Počet zemědělských podnikatelů ve správním obvodu ORP 2008 2009 % 

Fyzických osob 142 155 109,1 

Právnických osob 33 38 115,1 

Celkem  175 193 124,5 

 

KONTROLNÍ ODDĚLENÍ  

Kontrolní činnost: Oddělení kontroluje, zda podnikatelé při svojí podnikatelské činnosti dodržují ustanovení 

živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů souvisejících s živnostenským podnikáním.  Soustavný 

dozor je zejména věnován cestovním kancelářím a cestovním agenturám, prodejnám s použitým zbožím 

a zastavárnám. S ohledem na problematiku objasňování krádeží motorových vozidel je zvláštní pozornost 

věnována také kontrolám autobazarů, autovrakovišť a autoopraváren.  

Společné kontroly: Kontrolní činnost je uskutečňována ve spolupráci např. s cizineckou policií, celním úřadem, 

Českou inspekcí životního prostředí, úřadem práce a inspektorátem práce. Společné kontroly jsou pravidelně 

prováděny s Českou obchodní inspekcí. 
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Podněty občanů: V roce 2009 podali občané o 14 podnětů na činnost podnikatelů více než v roce 2008. 

Podněty se týkaly zejména návrhů na prošetření rozsahu provozované podnikatelské činnosti, výhrad ke 

způsobu jednání se zákazníky a kvalitě provedené sjednané práce. V 16 případech bylo prověřováno podezření 

na tzv. neoprávněné podnikání (tj. provozování živnosti bez živnostenského oprávnění). 

Počty podnětů 2008 2009 % 

K provedení kontroly podnikatelů 61 75 123,0 

 

Přehled o provedených kontrolách podle 2007 2008 2009 % (2009/2008) 
Zákona o živnostenském podnikání 577 614 669 109,0 

Tabákového zákona  - 0 43 - 
Zákona o ochraně spotřebitele 263 351 305 86,9 

Zákona o zákazu prodeje a značení lihovin a tabákových výrobků 38 74 74 100,0 

Cestovních kanceláří a agentur 59 49 52 106,1 

Cizinců 124 126 138 109,5 

Autobazarů, autovrakovišť a autoopraven - 27 50 185,1 

Společné kontroly s Českou obchodní inspekcí 64 54 39 84,4 

 

Kontrolní oddělení celkem 2008 2009 % 

Počet kontrolovaných podnikatelů 614 712 115,9 

Počet uložených blokových pokut za zjištěné porušení zákona    48 76 158,3 

 

ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ  

Na úseku správních činností jsou vedena správní, přestupková a bloková řízení s podnikateli v případě 

zjištěného porušení živnostenského zákona a dalších právních předpisů v návaznosti na funkční náplň odboru.  

Správní řízení: Během roku 2009 bylo vedeno s podnikateli o 34 sankčních správních řízení více než v roce 

2008. Ve 2 případech bylo vedeno správní řízení ve věci neoprávněného podnikání. Na základě návrhu příslušné 

správy sociálního zabezpečení byla zrušena živnostenská oprávnění 28 podnikatelům. 

Odvolání proti rozhodnutí odboru: Účastníky správního řízení byla podána proti sankčnímu rozhodnutí odboru 

2 odvolání. Odvolací orgán, Krajský úřad Karlovarského kraje, krajský živnostenský úřad, v obou případech 

rozhodnutí obecního živnostenského úřadu potvrdil. V jednom případě byla ke Krajskému soudu v Plzni podána 

účastníkem řízení správní žaloba. Krajský soud rozhodnutí správního orgánu potvrdil a žalobu zamítl. 

Úsek správních činností  2007 2008 2009 % (2009/2008) 
Počet sankčních správních řízení - 91 125 137,3 

Počet blokových řízení  166 203 241 118,7 

 

Ochrana spotřebitele: Občané velice vítají a kladně hodnotí právní poradenství odboru na úseku ochrany 

spotřebitele. Jedná se zejména o reklamace nakoupeného zboží a nespokojenost s kvalitou provedených služeb 

např. rekonstrukce koupelen, osazení plastových oken a stavební práce.  

Činnost na úseku ochrany spotřebitele 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Konzultace a poradenství 110 91 68 74,7 

 

Bezúhonnost podnikatelů dle živnostenského zákona 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Posouzení podnikatelé   58 62 72 116,1 
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REKAPITULACE ZA CELÝ ODBOR  

 
 

Počet vedených správních řízení 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Zrušení živnosti na vlastní žádost podnikatele  851 624 396 63,4 

Změna rozhodnutí o udělení koncese  88 74 21 28,3 
Rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo 59 237 111 46,8 

Uložení pokuty za porušení zákona 28 30 50 166,7 

Sankční pozastavení provozování živnosti 21 24 9       37,5 

Sankční zrušení živnosti 45 39 66 169,2 

Počet správních řízení celkem 1 092 1 028 653 63,5 

Z toho řízení s ustanoveným opatrovníkem 58 59 44 74,6 

 

V roce 2009 bylo uloženo podnikatelům na pokutách ve správním a blokovém řízení o 71,5 tis. Kč více než 

v roce 2008.   

Pokuty uložené  odborem v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Ve správním řízení – kontrolní oddělení     9,0 10,0 5,0 50,0 
Ve správním řízení – úsek správních činností  130,0 154,0  211,0 137,0 

V blokovém řízení – kontrolní oddělení 109,0 73,0 83,7 114,7 

V blokovém řízení – úsek správních činností  61,5  42,7 51,5 120,6 

Uložené pokuty odborem celkem 309,5 279,7 351,2 125,6 

 
 
V roce 2009 došlo k poklesu vybraných správních poplatků na úseku živnostenského podnikání v důsledku 
novely zákona o správních poplatcích, novely živnostenského zákona a aktivní činnosti CZECH POINTu. 
 

 
********************************* 
Ve srovnávacím testu Město pro byznys, pořádaném časopisem Ekonom, obstál obecní živnostenský úřad 
v kontrolním fiktivním dotazu e-mailem jako nejlepší v Karlovarském kraji. 
 
Od společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. získal odbor dále za počet zveřejněných formulářů a informací 
pro podnikatele „Diplom za nejlepší obsah webových stránek z pohledu podnikatelů v Karlovarském kraji“. 
  

Správní poplatky vybrané odborem v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Na úseku živnostenského podnikání  2 770,2 2 327,7 1 498,7 64,3 

Na úseku zemědělských podnikatelů     25,0     22,5 24,5 108,8 

Za vydání ověřených výpisů z obchodního rejstříku     44,8  39,9 27,2 68,1 

Za provedení vidimace listin, legalizace podpisů    46,2    27,3 18,0 65,9 

Správní poplatky celkem  2 886,2  2 417,4 1 568,4 64,8 

 
 

Celkový příjem do rozpočtu města za odbor v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Uložené pokuty za odbor celkem 309,5 279,7 351,5 125,6 

Správní poplatky celkem   2 886,2   2 417,4 1 568,4 64,8 

Příjmy celkem 3 195,7 2 697,1       1 919,9 71,2 



Výroční zpráva Magistrátu města Karlovy Vary za rok 2009 

35 

 

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ A  SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OZSV) 

Odbor spravuje dávky sociální péče, zajišťuje sociální služby, poskytuje sociálně právní ochranu dětí a je 

orgánem pomoci v hmotné nouzi. Metodicky vede příspěvkovou organizaci města Městské zařízení sociálních 

služeb.  

Město Karlovy Vary poskytuje každoročně ze svého rozpočtu neinvestiční dotace na podporu a rozvoj sociální 

péče a zdravotnictví.  

Dotace v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Poskytnuté z rozpočtu města na sociální oblast a zdravotnictví 5 755 4 881 5 945 121,7 

 

PÉČE O DÍTĚ  

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ  OCHR ANA DĚTÍ  Odbor zajišťuje ochranu stanovených práv a oprávněných zájmů dětí. 

Sociálně právní činnost 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Zastupování nezletilého u soudního jednání 1 578 1 563 1 223 78,3 

Počet zpráv při výkonu opatrovnictví 1 450 1 465 1 320 90,1 

Účast na úkonech Policie ČR s nezletilými 430 444 495 111,2 

Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 47 54 108 200,0 

Počet návštěv v ústavech 215 370 452 122,1 

Vyřízení žádostí soudů a Policie ČR z jiných správních obvodů 260 397 384 96,7 

Paternitní spory 15 14 8 57,1 

Evidence Syndromu CAN - děti týrané, zneužívané a zanedbávané 3 8 36 450,0 

Výkon dohledů nad pěstounskou péčí a poručenstvím (děti/návštěvy) 107 115 24/120 104,3 

Výkon dohledů nad cizí péčí o nezletilé děti (děti/návštěvy)  164 171 45/197 115,2 

Počet nově svěřených dětí do cizí péče 22 40 17 42,5 

Počet přímých zásahu v době pohotovosti - 98 113 115,3 

Odbor zajišťuje pohotovost, tzv. službu dosažitelnosti, kdy ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií 

v Karlových Varech a zdejším soudem zasahuje po pracovní době v případech ohrožených dětí.  

 

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČ E Ve srovnání s rokem 2007 dochází stále k poklesu počtu dětí v osvojení 

i pěstounské péči. Osvojení znamená přechod rodičovské zodpovědnosti v plné míře na osvojitele. Naproti 

tomu pěstouni nabývají rodičovských práv a povinností v omezené míře. 

Náhradní rodinná péče 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Děti nově umístěné v náhradní rodině 6 1 2 200,0 

Žádosti o pěstounskou péči 3 5 2 40,0 

Žádosti o osvojení 6 6 5 83,3 

 

SOCIÁLNÍ PREVENCE  Jde o sociálně právní ochranu dětí vyžadujících zvýšenou pozornost z důvodu 

kriminality či jiné formy protiprávního jednání dětí a mládeže, zneužívání omamných a psychotropních látek, 

nebo závažných výchovných problémů.  
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Související činnosti 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Účast na úkonech PČR 210 367 118 32,2 

Zpracování odborné zprávy k osobě pachatele 110 140 312 222,9 

Zpracování aktualizované zprávy pro soud 15 45 220 488,9 

Zpracování zprávy pro účely řízení Probační a mediační sl. 14 20 12 60,0 

Účast na hlavním líčení soudu s mladistvým pachatelem 155 180 95 57,8 

Účast na soudním projednání nezletilého pachatele 25 30 62 206,7 

Návštěva mladistvých ve věznicích 4 5 5 100,0 

Spolupráce na dohledu probačního úředníka u nezletilých 13 17 15 88,2 

Zařazení pachatele do programu Střediska výchovné péče 3 5 13 260,0 

 

V daném období byli evidováni celkem 3 mladiství pachatelé stíhaní před dovršením zletilosti vazebně. Soud 

pro mládež dále uložil 10 dohledů probačního úředníka, 22 zařazení do programu ve Středisku výchovné péče, 

a ve 14 případech od uložení opatření upustil. Proti mladistvým (15-18 let) bylo vedeno 27 přestupkových 

řízení.  

 

Zneužívání 
omamných látek a 

alkoholu nezletilými 

2008 2009 

Do 15 let 15 – 18 let Do 15 let 15 - 18 let 

Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky 

Alkohol - - - - 4 1 53 23 

Pervitin 1 0 27 12 3 1 25 8 

Marihuana 22 7 32 15 17 8 30 16 

Celkem 23 7 59 27 24 10 108 47 

 

Návrhy podané k soudu ve věci výchovy: Okresnímu soudu v Karlových Varech bylo podáno 14 podnětů pro 

dohled, 33 návrhů na ústavní výchovu, 22 návrhů předběžného opatření a 2 návrhy na zrušení ústavní výchovy. 

Pro občansko-soudní řízení kurátoři na dožádání soudu zpracovali 12 zpráv k rodinným poměrům nezletilých. 

Zastupování u soudních řízení: V období roku 2009 kurátoři pro mládež zastupovali při soudních řízeních osoby 

ve věku do 18 let celkem ve 269 případech.  

Dohled nad výchovou nezletilé osoby: Odbor na základě rozhodnutí soudu vykonával 87 dohledů. 

Realizace ústavní a ochranné výchovy mládeže: Na základě rozhodnutí soudu v 5 případech u dětí do 15 let 

a 5 případech u mladistvých 15-18 let. 

Činnost v terénu, preventivní a poradenská činnost pro mládež: Kurátoři pro mládež vykonali více jak 500 

návštěv v rodinách nezletilých klientů a ve více jak 250 případech své nezletilé klienty zastupovali při jednáních 

na institucích (včetně soudních jednání). Oddělení se snaží sociálně patologickým jevům u dětí předcházet, 

provedlo celkem 19 přednášek na základních a středních školách pro více než 450 posluchačů včetně 7 

přednášek pro učitele. 
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DÁVKOVÉ ODDĚLENÍ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Oddělení se kromě poskytování opakovaných a jednorázových dávek zabývá sociální péčí o dospělé občany 

sociálně nepřizpůsobivé, dále vede pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou, zajišťuje 

vypravování pohřbů, nákup a distribuci tiskopisů na omamné látky - recepty. Za město Karlovy Vary vykonává 

funkci opatrovníka. Magistrát města je na úseku dávek sociální péče, příspěvku na péči a mimořádných výhod 

úřadem obce s rozšířenou působností. 

DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE,  MIMOŘÁDNÉ VÝHODY A  PŘÍSPĚVEK NA  PÉČI  Oddělení poskytuje 

handicapovaným občanům příspěvek na péči, na úpravu bytu, na zvláštní pomůcky, na zakoupení, opravu 

a zvláštní úpravu motorového vozidla; příspěvek na provoz motorového vozidla, na individuální dopravu, 

na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže. Nevidomým občanům přispívá na krmivo pro vodícího psa.  

 

Vyplacené dávky  2008 2009 % 

 Osob tis. Kč Osob tis. Kč Osob tis. Kč 

Jednorázové dávky - příspěvky       

Na provoz motorového vozidla 1 254 8 298,4 1 180 8 098,5 94,1 97,6 

Na individuální dopravu 42 229,3 34 210,3 81 91,9 

Na koupi motorového vozidla 32 2 900,0 29 2 590 90,6 89,3 

Na opravu motorového vozidla 0 0 0 0 - - 

Na úpravu motorového vozidla 2 46,5 2 60,3 100 129,7 

Na úpravu bytu 10 403,7 9 337,6 90 83,6 

Na opatření zvláštní pomůcky 70 4 736,1 74 5 571,1 105,7 1 176,63 

Opakované dávky - příspěvky       

Na péči - 119 307,0  1 864 124 790 - 104,6 

Na užívání bezbariérového bytu 9 36,4 9 46,4 100 127,5 

Na užívání garáže 7 13,6 8 19,2 114,3 141,2 

Nevidomým - krmivo pro psa 3 20,8 3 28,8 100 138,5 

Celkem 1 429 135 991,8 3 212 141 752,2 224,8 104,2 

 
 
 

Vydáno správních rozhodnutí 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Na provoz motorového vozidla  1 198 1 232 1 225 99,4 

Na individuální dopravu 42 42 46 109,5 

Na zakoupení motorového vozidla 46 40 59 147,5 

Na zvláštní úpravu motorového vozidla 1 2 2 100,0 

Na úpravu bytu 11 12 18 150,0 

Na opatření zvláštních pomůcek 55 68 74 108,8 

Mimořádné výhody - 498 568 114,1 

Na užívání bezbariérového bytu - 4 1 25,0 

Na užívání garáže - 3 1 33,3 

Nevidomým na krmivo pro vodícího psa 1 696*) 1 1 100,0 

Na péči 3 049 2 238*) 2 388 106,7 

Celkem 6 098 3 642 4 382 120,3 

*)  do součtu jsou zahrnuta i vydaná rozhodnutí o přerušení řízení  
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MIMOŘÁDNÉ VÝHODY PRO  OBČANY SE ZDRAVOTNÍM  HANDICAPEM Oddělení poskytuje 

mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně podle průkazu mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P. Pro neslyšící 

řidiče – držitele průkazu ZTP a ZTP/P vydává dopravní označení O1, O2 – pro neslyšící řidiče. 

Vydané průkazy mimořádných výhod 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

TP – těžké postižení 48 34 27 79,4 

ZTP – zvláště těžké postižení 167 215 184 85,6 

ZTP/P – zvláště těžké postižení / průvodce 67 86 93 108,1 

Označení O1 234 255 172 67,5 

Označení O2 1 3 2 66,7 

 
 

Držitelé mimořádných výhod 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

TP – těžké postižení 782 850 838 98,6 

ZTP – zvláště těžké postižení 1 639 1 780 1 769 99,4 

ZTP/P – zvláště těžké postižení / průvodce 662 692 684 98,8 

 

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBO U Oddělení vede pořadníky na přidělení bytů v 5 domech 

s pečovatelskou službou. 

Dům s pečovatelskou 
službou 

Počty přidělených bytů 

2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Jednolivci Dvojice Jednotlivci Dvojice Jednotlivci Dvojice Jednotlivci Dvojice 

Severní 5 4 1 3 5 2 3 66,7 60,0 

Sedlecká 2 1 - 6 3 4 0 66,7 - 

Závodu míru 21 5 - 3 0 3 0 100 - 

Jateční 9 3 - 10 0 17 0 170 - 

Východní 16 7 2 3 2 5 3 166,7 150,0 

 

Péče o sociálně nepřizpůsobivé dospělé: V průběhu roku 2009 bylo sociálním kurátorem evidováno celkem 

450 osob, které využily nabízené sociální služby (2008 - 450 osob). Z uvedeného celkového počtu se jednalo 

o propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ve 380 případech (2008 - 402 osob). 

Jednorázové peněžní dávky: Sociální kurátor je oprávněn poskytnout sociálně potřebným občanům 

jednorázovou peněžitou nebo věcnou dávku do výše 1 000 Kč, která má mít motivační charakter. U občanů 

propuštěných z vazby či výkonu trestu se při rozhodování o její výši zohledňuje též tzv. úložné z věznice.  

Jednorázové peněžní dávky 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Počet příjemců 164 122 218 178,7 

Vyplacené dávky v tis. Kč 164 161 216 134,2 

 

POHŘEBNICTVÍ  Oddělení plní povinnost města zajistit pohřbení osob zemřelých na jeho území, které nemají 

příbuzné. Zároveň hradí i náklady spojené s převozem lidských ostatků a úkony s tím spojené. Město má právo 

na úhradu účelně vynaložených nákladů, není-li dědiců, vůči státu. 
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Pohřebnictví 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Počet pohřbů 18 18 26 144,4 

Vynaložené náklady v tis. Kč 122,5 122,9 152,2 123,8 

Vráceno v dědickém řízení v tis. Kč 39,6 26,0 13,4 51,3 

 

OPATROVNICTVÍ  Město je ustanovováno opatrovníkem rozsudkem okresního soudu v případech, kdy 

občanu, který je omezen či zbaven způsobilosti k právním úkonům, nemůže být ustanoven opatrovníkem 

příbuzný ani jiná osoba. V roce 2008 nastalo 9 případů, v roce 2009 pak 14 případů. 

 

ZDRAVOTNICTVÍ  

Místně příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) na základě objednávek zdravotnických 

zařízení zajišťují výrobu a distribuci tiskopisů na omamné látky - recepty. Vynaložené prostředky účtují 

objednateli. 

 

MĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Zařízení je příspěvkovou organizací města, zřízenou k poskytování sociálních služeb. V roce 2009 mělo v přímé 

péči přes 800 klientů, kteří využívali pečovatelských služeb nebo byli klienty Domova pro seniory ve Staré Roli.  

 

POMOC V HMOTNÉ NOUZI  

Odbor poskytuje ve spádovém území obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ) tři dávky pomoci v hmotné 

nouzi k zajištění základních životních podmínek.  

Dávky v hmotné nouzi 
2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Žádostí tis. Kč Žádostí  tis. Kč Žádostí tis. Kč Žádostí tis. Kč 

Příspěvek na živobytí 1 185 18 489 350 18 542 514 17 241 146,9 93,8 

Doplatek na bydlení 630 4 075 198 4 611 235 5 127 118,7 111,2 

Mimořádná okamžitá pomoc 211 592 272 858 466 1 388 171,3 161,8 

Celkem 2 026 23 156 820 24 011 1 215 23 756 148,2 98,9 
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ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ  (OVV) 

Odbor vykonává státní správu na úseku všeobecné vnitřní správy. Na úseku samosprávy především zajišťuje 

technicky a provozně chod magistrátu města. Významným úkolem odboru v roce 2009 byla organizace voleb do 

Evropského parlamentu a s tím související pomoc pro 20 obcí ve správním obvodu pověřeného úřadu. 

 

ODDĚLENÍ MATRIKY  

Magistrát města Karlovy Vary je matričním úřadem pro 8 obcí a měst: Andělská Hora, Březová, Dalovice, Hory, 

Jenišov, Karlovy Vary, Mírová a Otovice. Je také úřadem s rozšířenou působností pro 11 matričních úřadů: 

Bečov nad Teplou, Bochov, Kyselka, Nejdek, Nová Role, Otročín, Sadov, Stanovice, Toužim, Žlutice a Újezdní 

úřad vojenského újezdu Hradiště. Jako jediný úřad v Karlovarském kraji je oprávněn přijímat prohlášení osob 

stejného pohlaví o vstupu do registrovaného partnerství. 

Úkony 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Narození  1 063 1 111 1 016 91,4 

Manželství celkem  275 248 186 75,0 

Z toho:  uzavřená církevní formou 13 21 11 52,4 
              uzavřená mimo obřadní síň a termín určený radou města 76 74 61 82,4 

              uzavřená s cizincem / cizinkou 30 22 24 109,1 

Úmrtí   723 674 709 105,2 

Registrované partnerství   8 13 6 46,2 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 25 27 29 107,4 
Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného 
partnerství 

- 0 0 - 

Osvědčení k uzavření církevního sňatku 13 21 14 66,7 

Zápisy matričních událostí nastalých v zahraničí do Zvláštní matriky Brno 72 69 66 95,7 

Druhopisy matričních dokladů pro použití v ČR - celkem 1 462 1 464 1 412 96,4 
Z toho:  a) rodný list 1 205 1 198 1 160 96,8 

              b) oddací list 118 107 115 107,5 

              c) úmrtní list 139 159 137 86,2 

              d) doklad o registrovaném partnerství 0 0 0 - 

Druhopisy matričních dokladů pro použití v zahraničí – celkem 251 301 218 72,4 
Z toho: a) rodný list 163 177 128 72,3 

              b) oddací list 28 41 67 163,4 

              c) úmrtní list 60 83 23 27,7 

              d) doklad o registrovaném partnerství 0 0 0 - 

Potvrzení – celkem 15 14 8 57,1 
Z toho:  a) z matriční knihy 8 2 0 - 

              b) ze sbírky listin 4 7 6 85,7 

              c) ostatní 3 5 2 40,0 

Nahlížení do matričních knih nebo sbírek listin 6 6 8 133,3 

Zapsané rozvody 219 255 165 64,7 

Změna jména a příjmení ve správním řízení  44 32 49 153,1 
Změna příjmení do 30 dnů od právní moci rozsudku o rozvodu 
manželství  

19 13 14 107,7 

Prohlášení o volbě druhého jména 8 6 4 66,7 

Žádost o užívání ženského příjmení v mužském tvaru 11 4 3 75,0 
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CZECH POINT Pracoviště začalo v průběhu roku 2009 poskytovat veřejnosti nové služby, a to v souvislosti se 

spuštěním provozu datových schránek. Klienti zde mohou kromě žádosti o vydání ověřených výstupů 

z informačních systémů veřejné správy (např. výpisu z katastru nemovitostí či Rejstříku trestů) požádat 

například o zřízení datové schránky nebo o provedení autorizované konverze dokumentů z elektronické do 

listinné podoby a naopak či podat oznámení o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce. 

NOVINKY Pracoviště CZECH POINT bylo rozšířeno o nové agendy, např. vydávání ověřených výpisů 

z insolvenčního rejstříku, z registru účastníků provozu modulu autovraků v Integrovaném systému odpadového 

hospodářství ISOH, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a z bodového hodnocení řidiče.  

 

 

OVĚŘOVÁNÍ  SHODY OPISU NEBO KOP IE S  LISTINOU A OVĚŘOVÁNÍ  PRAVOSTI  PODPISU Tyto 

úkony provádí odbor na pracovišti ověřování v budově Magistrátu města Karlovy Vary – Moskevská 21, každý 

pracovní den. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, je možné na základě žádosti provést ověření mimo 

budovu magistrátu města.  

Pro 29 obcí a měst ověřuje oddělení matriky odbornou způsobilost úředníků, vede jejich podpisové vzory 

a vzory otisků úředních razítek (Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Březová, Černava, 

Čichalov, Dalovice, Hory, Chyše, Jenišov, Kyselka, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, 

Sadov, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Toužim, Valeč, Verušičky, Vrbice, Žlutice). 

1 502
57%

117
5%

1011
38%

Počet ověřených výpisů CZECH POINT
(celkem 5 469)

Katastr nemovitostí

Živnostenský rejstřík

Obchodní rejstřík

Legalizace matričních dokladů do ciziny 8 5 8 160,0 

Složení státoobčanského slibu 11 14 12 85,7 

Identifikace právnických a fyzických osob 3 0 3 - 
Prominutí dokladů k uzavření manželství 14 17 11 64,7 

Osvojení 19 10 13 130,0 

Stanovisko k udělení státního občanství ČR 15 12 13 108,3 

Počet kontrol provedených u matričních úřadů ve správním obvodu  11 11 11 100,0 

Počet provedených zkoušek z ověřování 2 3 2 66,7 
Počet provedených zkoušek pro výkon matriční agendy 1 1 0 - 
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Ověřování listin a podpisů 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Celkový počet pořadových čísel v ověřovacích knihách 33 088  33 088 27 442 82,9 

 

ZTRÁTY A NÁLEZY  Magistrát eviduje, uchovává, vydávává a případně likviduje přijaté nálezy, které 

nejčastěji odevzdává Městská policie Karlovy Vary, Policie České republiky, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., 

České dráhy a.s., a též veřejnost. Lidé nejčastěji ztrácí peněženky, klíče od aut a bytů, cestovní tašky, kabelky 

a mobilní telefony. Na základě výzvy magistrátu či dotazu majitele se vrátí přibližně polovina odevzdaných věcí. 

Průkazy a jiné doklady či dokumenty vydané orgány veřejné správy se předávají orgánu, který je vydal. Pokud 

nalezená věc obsahuje kontakt na majitele, příslušný úředník jej vyzve k převzetí. Nálezy se uchovávají po dobu 

6 měsíců. Pokud se v této zákonné lhůtě majitel o věc nepřihlásí, přechází do majetku města a je s ní dále 

nakládáno podle vnitřní směrnice a občanského zákoníku.  

Ztráty a nálezy 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Počet přijatých nálezů 364 364 302 83,0 

Počet vrácených nálezů majitelům - 51 75 147,1 

 

ÚŘEDNÍ DESKA  V roce 2009 zaznamenal Magistrát města Karlovy Vary značný nárůst počtu dokumentů, 

které bylo nezbytné dle platných právních předpisů zveřejnit na úřední desce. V tomto roce bylo zveřejněno 

2 309 dokumentů v rozsahu od 1 do 35 stran. Magistrát města též povinně zveřejňuje dokumenty jiných orgánů 

veřejné správy, např. finančních, celních, exekutorských úřadů a soudů. 

Dokumenty zveřejněné na úřední desce 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Počet zveřejněných dokumentů 1 380 1 664  2 309 138,8 

 

ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ, EVIDENCE OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH 

DOKLADŮ 

PŘESTUPKY  Správní obvod na úseku projednávání přestupků proti veřejnému pořádku, proti majetku, proti 

občanskému soužití je vymezen územím města Karlovy Vary a územím vojenského újezdu Hradiště.  

V tomto správním obvodu projednává magistrát města přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, 

které jsou svěřeny obci, přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. 

 

Magistrát města je při projednávání přestupků úřadem obce s rozšířenou působností (ORP). Pro obce ve své 

spádové oblasti jako orgán I. stupně projednával zejména přestupky: 

 na úseku všeobecné vnitřní správy,  

 na úseku matrik, jména a příjmení,  

 proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě,  

 křivého vysvětlení, vyjmenované ve zvláštním zákoně - např. zákon o občanských průkazech, zákon 

o cestovních dokladech, zákon o zbraních a střelivu.  
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Od 1. 2. 2009 byl přestupek na úseku zbraní a střeliva v přestupkovém zákoně zrušen a nahrazen vymezením 

několika desítek konkrétních přestupků přímo v zákoně o střelných zbraních a střelivu.  

Dle veřejnoprávní smlouvy podle zákona o přestupcích řešil odbor přestupky za obce Březová, Sadov a Stružná. 

Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení bylo v roce 2009 vydáno celkem 2476 výpisů z evidence 

přestupků. 

Přestupky 2007 2008 2009 % (2009/2008) 
Počet přestupků celkem 1 877 1 852 1 679 90,6 

Počet uložených pokut 909 931 849 91,2 

Finanční vyjádření uložených pokut v Kč 457 700 427 400 393 000 91,9 

 

EVIDENCE OBYVATEL  K 31. 12. 2009 bylo evidováno celkem 1 470 občanů s uvedením úřední adresy na 

Magistrátu Města, Moskevská 21, Karlovy Vary. Počet úředně zrušených údajů o trvalém pobytu ve správním 

řízení je pouze za město Karlovy Vary, přičemž ve 41 případech nebylo žádosti o zrušení trvalého pobytu 

vyhověno. Výrazně se zvýšil počet žádostí oprávněných subjektů o sdělení údajů z informačního systému 

evidence obyvatel. Přestože mají tyto subjekty zákonnou možnost dálkového přístupu do centrálního systému, 

např. někteří exekutoři této možnosti mnohdy nevyužívají a žádají o poskytnutí údaje úředníka evidence 

obyvatel správního obvodu magistrátu města. 

Z důvodu legislativní změny týkající se doručování podle občanského soudního řádu a správního řádu, byl 

zaveden institut doručování na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel. V průběhu 

roku 2009 byla do informačního systému zaevidována adresa pro doručování celkem 47 obyvatelům. 

Zaevidování adresy se provádí bezplatně a o tento úkon mohou požádat na ohlašovně nejen občané ČR, ale 

i cizinci, kteří mají povolený pobyt na území ČR.   

Evidence obyvatel – obec s rozšířenou působností 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu – celkem 5 752 6 167 5 898 95,6 

Z celkového počtu občanů ČR mladších 15 let 1 090 1 053 1 057 100,4 

V rámci správního obvodu obce 4 609 4 988 4 782 95,8 

Ze správního obvodu jiné obce 1 143 1 179 1 116 94,6 

Narození 872 920 879 95,5 

Počet osob odhlášených z trvalého pobytu - celkem 1 828 2 162 1 945 89,9 

Úmrtí 926 920 970 105,4 

Zrušení trvalého pobytu občana ČR ve správním řízení 245 301 280 93,0 

Ukončení trvalého pobytu nezjištěno 66 42 63,6 

Manuální evidence  
   

Výdej údajů z informačního systému 410 650 953 146,6 

Správní poplatky v tis. Kč celkem 101,7 83, 7    70, 6 84,3 

CESTOVNÍ DOKLADY  Od 1. 4. 2009 bylo zahájeno vydávání dětských e-pasů s otisky prstů od věkové hranice 

6 let. Od 25. 6. 2009 došlo ke změně na základě Nařízení Rady ES a otisky prstů dětí se od uvedeného data 

snímají dětem od věku 12 let. 

Nálezem Ústavního soudu bylo k 31. 12. 2010 zrušeno ustanovení zákona o cestovních dokladech, kterým bylo 

svěřeno správnímu orgánu oprávnění rozhodnout o odnětí cestovních dokladů. Tato skutečnost se projevila 

tím, že nebyla žádost o odnětí cestovních dokladů už druhý rok podána a pro další období odpadne důvod 

tento údaj sledovat.  
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Cestovní doklady – obec s rozšířenou působností 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Vydané cestovní pasy - celkem 6 140 4 193 3 745 89,3 

E-pasy  5 072 3 712 3 450 92,9 
Bez strojově čitelných údajů – celkem 1 068 481 293 60,9 

Občanům do 15 let 674 115 86 74,8 

Ostatní 0 366 207 56,5 

Ztracené cestovní pasy - celkem 132 274 115 41,9 

E-pasy 0 5 0 - 
Pasy se strojově čitelnými údaji  0 98 51 52,0 

Pasy bez strojově čitelných údajů  0 171 64 37,4 

Odcizené cestovní pasy - celkem 19 31 7 22,6 

E-pasy 0 1 0 - 

Pasy se strojově čitelnými údaji 0 24 4 16,6 
Pasy bez strojově čitelných údajů 0 6 3 50,0 

Odnětí CP - celkem 9 0 0 - 

Doplnění údajů – připsání dítěte do pasu rodiče nevykazováno 837 946 113,0 

Skartace CP 4 860 2 880 3 179 110,4 

Přestupky na úseku cestovních pasů nevykazováno 21 59 281,0 
Za cestovní pasy vybráno na správních poplatcích tis.Kč 3 119,0 2 147,5 1 932,7 89,9 

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY  Ke konci roku 2008 byla ukončena povinná výměna občanských průkazů bez strojově 

čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Výměna byla spojená s enormním objemem 

práce, který ještě přetrval do prvních dvou měsíců roku 2009. Trval také zájem občanů o nový občanský průkaz 

bez strojově čitelných údajů s platností na jeden měsíc vydávaných v případě ztráty, odcizení či poškození. 

 

 Občanské průkazy – obec s rozšířenou působností 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Vydané občanské průkazy - celkem 13 299 14 955 9 875 66,0 

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 13 048 14 625 9 536 65,2 

První občanské průkazy 1 009 1 092 890 81,5 

Uplynutím vyznačené doby 2 918 1 880 1 221 64,9 

Ztráta a odcizení 2 176 2 030 1 705 83,9 

Poškození nevykazováno 113 102 90,3 

Změna trvalého pobytu 2 746 3 110 2 471 79,4 

Změna rodinného a osobního stavu 1 326 1 657 1 405 84,8 

Ostatní 3 187 4 711 1 611 34,2 

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů - celkem 251 330 339 102,7 

Pro výkon volebního práva 0 14 11 78,5 

Ostatní 0 316 328 103,8 

Zrušeno občanských průkazů celkem 233 916 938 102,4 

Skartováno občanských průkazů 11 477 12 844 8 190 63,7 

Skončení platnosti občanského průkazu ve správním řízení 128 99 2 2,02 

Za občanské průkazy vybráno na správních poplatcích tis.Kč 193,0 190, 0 193, 3 101,7 
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ODDĚLENÍ PODATELEN A  SPISOVÉ SLUŽBY  

Oddělení zajišťuje trvalý dohled a kontrolu nad vedením spisové služby. Během roku 2009 bylo provedeno 65 

metodických kontrol na úseku spisové služby. Od 1. 11. 2009 jsou dokumenty, jejichž povaha to umožňuje, 

přijímány a zasílány prostřednictvím datové schránky. V období od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2009 bylo úřadu 

doručeno 1 681 datových zpráv a 2605 datových zpráv bylo z úřadu odesláno.  

Kromě datových schránek přijímalo a odesílalo oddělení poštu také prostřednictvím České pošty nebo osobním 

podáním. 

Přijatá pošta: 

Prostřednictvím České pošty, osobním podáním  106 277 

Prostřednictvím datové schránky               1 681 

Celkem přijatá pošta    107 958 

 

Odeslaná pošta: 

Prostřednictvím České pošty                              101 664 

Prostřednictvím datové schránky                               2 605 

Celkem odeslaná pošta    104 269 

 

ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ  SPRÁVY  

Oddělení se významně podílelo na zajištění voleb do Evropského parlamentu, jeho pracovníci vybavili 50 

volebních místností na území města a vydalo volební materiály i pro 20 dalších obcí v územním obvodu. 

Distribovali hlasovací lístky voličů, archivovali a skartovali volební materiály a vyúčtovali náklady na volby.  

Oddělení zajišťovalo provoz obou budov magistrátu, jejich údržbu, vybavení nábytkem, kancelářskými 

potřebami, stěhování a související úpravy, úklid a malování, obsluhu telefonní ústředny, stravování, úklid 

a ostrahu. Jeho pracovníci měli ve správě 22 služebních automobilů města a vedli evidenci majetku v hodnotě 

119,3 mil. Kč včetně jeho inventarizace. 

Magistrát města, Moskevská 21 – skupiny majetku 2008 2009 % 
Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks) 85 147 260,- 85 823 409,- 100,8 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč/ks) 13 795 359,- 14 246 533,- 103,3 

Operativní majetek (do 1 tis. Kč/ks) 442 302,- 426 993,- 96,5 

Majetek celkem 99 384 921,- 100 496 935,- 101,2 

 

Magistrát města, U Spořitelny 2 – skupiny majetku 2008 2009 % 

Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks) 9 546 101,- 10 146 383,- 106,3 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč/ks) 7 427 607,- 8 054 174,- 108,4 

Operativní majetek (do 1 tis. Kč/ks) 652 052,- 629 614,- 96,5 

Majetek celkem 17 625 760,- 18 830 171,- 106,8 
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ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (OIT)  

Odbor pořizuje a instaluje výpočetní a telekomunikační techniku a kopírovací stroje. Zajišťuje jejich 

servis a uživatelskou podporu. Veškeré implementace serverových technologií si odbor provádí vlastními silami 

bez pomoci externích firem a díky tomu si dlouhodobě udržuje své běžné výdaje na přijatelné úrovni.  

IMPLEMENTACE SERVEROVÝCH TECHNOLOGIÍ  

Odbor posílil terminálovou farmu z 10 na 13 serverů. Instaloval nové zálohovací zařízení, stávající zařízení již 

kapacitně a výkonově nestačilo. Došlo k výměně záložního zdroje (nepřetržitý zdroj elektrické energie při 

výpadků pro všechny hardwarová zařízení v serverovně v budově Moskevská 21). Byl instalován nový firewall 

pro zkvalitnění zabezpečení, dostupnosti a odezvy konektivity magistrátu města do sítě Internet.  Byly 

zakoupeny 3 klimatizační jednotky. Ke konci roku 2009 došlo k částečné rekonstrukci topologie sítě na budově 

magistrátu U Spořitelny 2, byly nahrazeny síťové prvky a metalické páteřní propojení mezi síťovými prvky za 

optické, to umožnilo použít nastavení, které výrazně zvyšuje dostupnost a odolnost sítě proti poruchám. Při 

plánované opravě optického kabelu se provedlo zjednodušení trasy optického kabelu mezi oběma budovami 

magistrátu. 

PRACOVNÍ STANICE  

V roce 2009 se podařilo převést zbytek pracovních stanic na terminálové. Zlepšila se tak správa klientů 

vzdáleným řízením a odpadl problém s lokálním úložištěm dokumentů a jeho záloha.  

TISKÁRNY A  KOPÍROVACÍ STROJE  

Odboru se podařilo vybavit každý odbor multifunkční tiskárnou, pro potřeby konverze dokumentů a skenování 

po síti a odesílání pomocí e-mailového klienta. Odbor spravoval 350 tiskáren a 35 kopírovacích strojů.  

TELEKOMUNIKACE 

Odbor zajišťoval servis pro 300 telefonních přístrojů, 154 mobilních telefonů, 15 datových modemů 

a 3 telefonní ústředny. V roce 2009 došlo ke změně mobilního operátora z O2 na Vodafone.  

INTERNETOVÉ A  INTRANETOVÉ STRÁNKY MAGISTRÁTU 

Na slavnostním vyhodnocení celorepublikového nezávislého průzkumu „Město pro byznys“ získaly Karlovy Vary 

zvláštní ocenění za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů. Průzkumu se účastnilo 205 obcí České 

republiky a 22 městských obvodů hlavního města Prahy. Dotazováno bylo více než 11 000 podnikatelských 

subjektů. Z více jak dvou stovek českých a moravských měst se Karlovy Vary dostaly na 21. příčku, oproti 

loňskému 104. místu, v Karlovarském kraji se samostatně umístily na 2. místě. Kvitována byla i komunikace 

z radnice směrem k občanům prostřednictvím internetového dotazu za komplexní a promptní odpověď. Kvalita 

obsahu internetových stránek, navigační systém a např. informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti 

úřadu k občanům a podnikatelům.  
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APLIKACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU  

Odbor zajišťoval servis a uživatelskou podporu aplikací, včetně školení uživatelů: 

Obecné: MS Windows 2003 server, MS Windows XP, poštovní server, firewall server, MS SQL server 2000, 

MS SQL server 2005, MS MOM server 2005, MS SharePoint server 2007, MS Office 2007, VMware ESX 3.5, 

Citrix Presentation server 4.0, antivirové programy pro servery a stanice, Symantec backupexec 10.0, 

Altiris deployment 6.2, Zoner Media Studio, Homebanking a pokročilé funkce MS Office. 

Specifické: Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní evidence, Silniční úřad, Zvláštní užívání komunikací, Evidence 

autodopravců, Taxi služba, Autoškoly, Stanice STK, Myslivecké a rybářské lístky, Misys, Misys-Web, Účetnictví, 

Kniha došlých faktur, Kniha odeslaných faktur, Banka, Balancování rozpočtu, Majetek města, 

Personalistika a mzdy, Docházkový systém, Stravné, Evidence obyvatel, Registr ekonomických subjektů, 

Vidimace a legalizace, Matrika, Volební agenda, Evidence informačního servisu, Elektronická spisová služba, 

iPodatelna, OKnouze, eTesty řidičů, Dopravní bodový systém, Sociální agendy: kurátoři - rodiny s dětmi - 

invalidé, Kryptování, Registr živnostenského podnikání, Evidence zemědělských podnikatelů, Evidence 

válečných hrobů, Odpadové hospodářství, Agenda kanceláře pojistitelů v dopravě, Ovzduší SQL 

a Údržba nemovitostí. 

V roce 2009 došlo k napojení spisové služby Athena a aplikace Stavební úřad VITA SW na datovou schránku 

Magistrátu města Karlovy Vary.  

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS)  

Odbor prováděl servis a podporu 12 pasportům. Všechna data z aplikace MISYSu lze poskytovat pomocí 

standardu webové mapové služby. Ve spolupráci s odborem majetku města byl zprovozněn pasport „opěrných 

zdí“ s veškerou dokumentací (fotky, stav, poloha atd.) Ve spolupráci s odborem technickým byl zprovozněn 

pasport „zimní údržby“ a již v zimě 2009 byl úspěšně využíván. Průběžně se aktualizovaly digitální mapy v rámci 

ORP. 

 

HELPDESK 

V roce 2009 odbor řešil 4 314 požadavků zadaných přes HelpDesk zaměstnanci magistrátu. Jedná se o pokles 

o 609 požadavků oproti roku 2008. Hlavní důvod poklesu je, že veškeré změny oprávnění a založení uživatelů se 

zadávají jako požadavek e-mailem na schránku prava@mmkv.cz. 

Nejčastěji řešené problémy 2008 2009 % 

Athena – spisová služba 730 706 96,7 
Tiskárna - problém s fungováním 521 550 105,6 

Tiskárna - výměna tiskové kazety 387 329 85,0 

PC, Terminál - problém s počítačovou sítí 344 244 70,9 

Ostatní 292 366 125,3 

Informační servis - materiály rady města 143 122 85,3 
Výpočetní technika – stěhování 137 133 97,1 

GINIS 116 202 174,1 

Vita - stavební úřad + přestupky 112 173 154,5 
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP)  

Odbor zajišťuje výkon přenesené státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Obvod pověřeného 

obecního úřadu (POÚ) je v případě odboru životního prostředí vymezen pro výkon přestupkové agendy územím 

obcí: Karlovy Vary, Sadov, Březová a územím vojenského újezdu Hradiště. 

 

OCHRANA OVZDUŠÍ  

Odbor rozhoduje podle zákona o ovzduší o výši poplatků pro malé a střední stacionární zdroje znečišťování 

ovzduší. Eviduje tyto zdroje, kontroluje jejich činnost a plnění zákonem daných povinností a rozhoduje 

o poplatcích za znečišťování ovzduší. Sumarizaci této evidence každoročně zasílá Ministerstvu životního 

prostředí a České informační agentuře (CENIA) k dalšímu zpracování. 

Odbor jako dotčený orgán státní správy v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona vydal 

8 samostatných vyjádření k umístění a provozování malých zdrojů znečišťování ovzduší.   

Ochrana ovzduší 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Střední zdroje znečišťování ovzduší – oznámení 150 167 150 89,2 

 - z toho zpoplatněno 42 38 31 81,6 

 - v tis. Kč 446,9 380,6 344,4 90,5 
Malé zdroje znečišťování ovzduší – oznámení 87 81 54 66,7 

 - z toho zpoplatněno  5 8 8 100,0 

 - v tis. Kč 15,4 17,3 17,2 99,4 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

Odbor životního prostředí podle zákona o odpadech vydal, na základě žádostí právnických osob a fyzických 

osob oprávněných k podnikání, souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady a souhlasy k upuštění od třídění 

nebo odděleného shromažďování odpadů. Souhlasy byly uděleny rozhodnutím na dobu neurčitou. 

Správní řízení 2007 2008 2009 % (2009/2008) 
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 108 94 70 74,5 

Neudělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady   0   1 0 - 

Souhlas k upuštění od třídění odpadů 63   3 8 266,7 

Odbor zpracoval evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR a údaje o produkci 

a nakládání s odpady jednotlivých podnikatelských subjektů za rok 2008 (hlášení) do programu EVI - evidence 

odpadů. Sumarizace této evidence je každoročně zasílána na Ministerstvo životního prostředí k dalšímu 

zpracování. 

Evidence odpadů 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Hlášení nakládání s odpady (subjekty/odpady) 661 16 745 753 19 204 785 18 672 104,3 97,2 

Evidenční listy (ks/odpady) 2 975 4 769 3 119 4 655 3 371 4 959 108,1 106,5 

V průběhu roku byla provedena kontrola odpadového hospodářství u jednotlivých podnikatelských subjektů, 

byly řešeny došlé podněty, přestupky a stížnost ve věci odpadového hospodářství. 
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Na základě kontrol byly podnikatelským subjektům uloženy pokuty za neplnění povinností daných zákonem. 

Pokuty 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Celkem rozhodnutí o uložení pokuty 6 12 29 241,7 

Celkem vybráno v tis. Kč 42 57 147 257,9 

Z hlediska nakládání s odpady bylo vydáno celkem 760 vyjádření v územním a stavebním řízení. 

 

MYSLIVOST 

Podle zákona o myslivosti odbor uznal 2 nové honitby, zaregistroval 4 honební společenstva a provedl 4 změny 

hranic honiteb. Vydal 22 rozhodnutí o povolení lovu zvěře a 41 vyjádření k odlovu. Vydal 47 loveckých lístků, 

z toho 25 cizincům. Pro 57 honiteb bylo zpracováno 330 mysliveckých plánů. U 4 osob ověřili úředníci znalost 

práv a povinností myslivecké stráže a následně všechny navrhované do této funkce ustanovili. Ve správním 

území obce s rozšířenou působností je v současné době celkem 185 mysliveckých stráží. V 7 honitbách byli 

ustanoveni noví myslivečtí hospodáři. V průběhu celého roku odbor kontroloval plnění plánů lovu. Stav 

chované zvěře v honitbách se posuzoval mimo jiné též při hodnocení trofejí zvěře ulovené v minulém roce. 

Výstava trofejí proběhla v květnu 2009 a odbor ji uspořádal v součinnosti se Střední lesnickou školou ve 

Žluticích v rámci příprav studentů této školy k maturitním zkouškám. Jako každý rok spolupracovali pracovníci 

úseku myslivosti s Policií ČR při plánování kontrol lovců a zbraní při společných honech.  
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STÁTNÍ SPRÁVA  LESŮ  

Podle zákona o lesích bylo vydáno 51 různých rozhodnutí (z toho 3 o uložení pokuty), 96 závazných stanovisek 

ke stavbám ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, 760 vyjádření do souhrnných stanovisek odboru a 35 

vyjádření ke změnám územních plánů. V rámci provádění kontrol oprávněnosti čerpání dotací bylo na tomto 

úseku provedeno 10 kontrol obnovy a výchovy lesních porostů, zalesnění a zajištění holin a dále 4 kontroly 

výskytu kůrovce.  

 

RYBÁŘSTVÍ  

Odbor vystavuje obyvatelům správního území obce s rozšířenou působností rybářské lístky, nezbytné pro 

vydání povolenky k lovu ryb. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku. Osoby do patnácti let věku, 

rybářský hospodář a rybářská stráž mají 50% slevu. Rybářská stráž je ustanovena na návrh uživatele rybářského 

revíru. Nejméně jednou za pět let odbor ověřuje kvalifikační požadavky na stráže. V roce 2009 byla ověřena 

u 4 osob znalost práv a rybářství a všechny navrhované osoby byly ustanoveny do funkce rybářské stráže. 

Oproti tomu 2 osoby se funkce rybářské stráže vzdaly. 

Rybářství 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Počet vydaných rybářských lístků 1 098 805 709 88,1 
Počet rybářských stráží    78 78 80 102,6 

Správní poplatek za vydání rybářských lístků v tis. Kč 330 350 259 74,0 

  

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO  FONDU 

Odbor v jarních a podzimních měsících kontroloval plnění plánu rekultivací. Zpět do zemědělského půdního 

fondu bylo navráceno 7,78 ha zrekultivovaných pozemků po těžbě kaolinu. Jako dotčený orgán státní správy 

v územním a stavebním řízení podle stavebního zákona vydal 760 vyjádření z hlediska ochrany zemědělského 

půdního fondu v rámci souhrnných stanovisek odboru životního prostředí.  

Ochrana zemědělského půdního fondu 2007 2008 2009 % (2009/2008) 
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 148 170 138 81,2 

Souhlas s trasou 14 14 16 114,3 

Stanoviska k územně plánovací dokumentaci 12 33 38 115,2 

Stanoviska k pozemkovým úpravám 5 3 4 133,3 

Rozhodnutí o odvodech 14 14 14 100,0 

Příjem do rozpočtu města v tis. Kč 210,5 253,0 176,0 69,6 

 

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 

V roce 2009 bylo na území města Karlovy Vary evidováno 26 trvalých stanovišť včelstev. Odbor řešil 5 případů 

stížností na šíření plevelů ze sousedních pozemků na pozemky stěžovatele dle zákona o rostlinolékařské péči.  

 



Výroční zpráva Magistrátu města Karlovy Vary za rok 2009 

51 

 

OCHRANA PŘÍRODY A  KRAJINY 

Odbor vydal podle zákona o ochraně přírody a krajiny celkem 811 vyjádření. Provedl také 4 šetření ve věci škod 

způsobených zvláště chráněnými živočichy. Bylo pokračováno v likvidaci invazních druhů rostlin na území 

města. Náklady v případě bolševníku velkolepého činily 50 000 Kč, u křídlatek 52 896 Kč.  

Ochrana přírody a krajiny 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Rozhodnutí ve věci kácení dřevin 158 153 193 126,1 

Kontrola náhradní výsadby 71 90 95 105,6 

Závazné stanovisko k zásahům do krajiny, krajinný ráz 41 51 30 58,8 
Přestupky a protiprávní jednání 7 8 5 62,5 

Vyhlášení památných stromů - 0 7 - 

 

OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ  

Odbor povoluje pořádání veřejného vystoupení se zvířaty, přijímá podněty a oznámení o týrání zvířat, vede 

správní řízení o přestupku a správním deliktu. Na návrh Krajské veterinární správy: 

 Nařizuje a zajišťuje umístění týraného zvířete do náhradní péče 

 Nařizuje chovateli snížit počet hospodářských zvířat 

 Nařizuje chovateli pozastavení činnosti 

 

Ochrana zvířat proti týrání 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Přestupky  35 27 12 44,4 
Náhradní umístění 1 1 0 - 

Opatření ke snížení hospodářských zvířat 0 0 0 - 

Pozastavení činnosti 0 0 0 - 

Místní šetření se sjednáním nápravy na místě 43 60 45 75,0 

 

PŘESTUPKY 

Odbor vykonává státní správu jako pověřený obecní úřad (POÚ) ve věcech přestupku proti veřejnému pořádku 

ve státní správě a územní samosprávě. Jako úřad s rozšířenou působností (ORP) projednává přestupky 

v zemědělství, myslivosti, rybářství a na úseku ochrany životního prostředí. 

Přestupky 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Počet přestupků celkem  105 83 79 95,2 

Počet uložených pokut 78 36 62 172,2 

Pokuty za přestupky v tis. Kč 115,4 80,0 82,0 102,5 

 

  



Výroční zpráva Magistrátu města Karlovy Vary za rok 2009 

52 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ NELEGÁLNÍCH SKLÁDEK  

Odbor projednává odstranění nelegálních skládek z pozemků podnikatelů na území města Karlovy Vary. 

Nelegální skládky 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Projednáno odstranění  16 21 43 204,8 

 

STÁTNÍ DOTACE  

Odbor přijímá a zařizuje podmínky pro přijetí státních dotací:  

 Na činnost lesního hospodáře Pokud si vlastník lesa odborného lesního hospodáře nevybere, 
vykonává tuto činnost hospodář ve státních lesích ČR; činnost hradí stát. 

 Na výsadbu melioračních dřevin Dle vyhlášky o pravidlech poskytování podpory na výsadbu 
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů. 

 Na zpracování lesních hospodářských osnov  

 Na ošetřování a údržbu významných krajinných prvků a památných stromů O tyto dotace žádá odbor 
v rámci Programu péče o krajinu. 

Přijaté státní dotace v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 
Činnost lesního hospodáře 274,0 237,0 365,7 154,3 

Výsadba melioračních dřevin 148,0 229,0 254,5 111,1 

Zpracování lesních osnov 0 72,0 0 - 

Program péče o krajinu 129,0 131,0 105,6 80,6 

Dotační tituly celkem 551,0 669,0 725,8 108,5 

 

EKOLOGICKÝ FOND MĚSTA 

Vedoucí odboru životního prostředí je správcem Ekologického fondu města, z jehož prostředků jsou mimo jiné 

podporovány různé druhy ekologické výchovy a vzdělávání především předškolní a školní mládeže. Fond je také 

zdrojem prostředků pro financování údržby významných krajinných prvků a památných stromů. Z fondu se také 

hradí speciální dendrologické posudky, ale i ochranná opatření proti šíření invazních rostlin na území města. 

V roce 2009 odbor zpracoval a ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí a Společností pro udržitelný 

život vydal výroční Zprávu o stavu a vývoji životního prostředí ve městě Karlovy Vary za rok 2008. 
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ODBOR PRÁVNÍ (PRÁV)  

Odbor právní spolupracuje s odbory a odděleními magistrátu města v oblasti tvorby smluv a jejich kontroly, 

parafy před jejich podpisem, sepisů stanovisek a rozborů, poskytování metodických návodů a pomocí, jakož 

i zpracovává materiály k projednání v orgánech města. Odbor zastupuje město v soudních řízeních či jiných 

správních řízeních před ostatními orgány státní správy, není-li město zastoupeno externím advokátem. 

Spolupracuje na tvorbě místních právních předpisů, tj. obecně závazných vyhlášek a nařízení města, účastní se 

jednání na útvarech magistrátu města nebo u představitelů samosprávy.  

 

PRÁVNÍ ROZBORY  A KONZULTACE  

Odbor vypracoval právní rozbory, a to jak na žádost vedení města, tak jednotlivých odborů, a to nejen ve formě 

písemných rozborů, ale i ve formě telefonických konzultací. Písemných právních rozborů bylo poskytnuto téměř 

50. 

 

SEPIS SMLUVNÍ DOKUMENTACE 

V roce 2009 provedl odbor na základě žádostí jiných odborů a vedení města 120 sepisů smluv, a to zejména 

smluv nájemních, kupních, směnných a darovacích. Vedle toho parafoval a připomínkoval 145 smluv, a to jak 

vzorových smluv, jím připravených, tak smluv sepsaných věcně příslušnými odbory. Vzhledem ke změnám 

v právním řádu a k vývoji společenských vztahů je nutné uzavřené smlouvy průběžně měnit a doplňovat, a to 

formou dodatků, které připravuje v obecné rovině právní odbor. 

 

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK  

Odbor právní poskytuje právní pomoc jednotlivým odborům magistrátu města, orgánům města (zastupitelstvu, 

radě), jednotlivým představitelům samosprávy, ale také státní správě v oblasti vymáhání peněžitých 

pohledávek města a podávání žalob na vyklizení pozemků, odstranění neoprávněných a černých staveb, které si 

neoprávněně zabraly nebo vystavěly různé fyzické a právnické osoby. Celkem právní odbor v roce 2009 podal 

28 žalob. 

Jedná se zejména o pohledávky vzniklé na základě smluvních vztahů, nároky z titulu náhrady škody, z titulu 

bezdůvodného obohacení apod. Po předání pohledávky k vymáhání od věcně příslušného odboru, odbor právní 

zajišťuje další úkony směřující k vymožení, a to buď vlastními pracovníky, či prostřednictvím smluvních 

externích advokátních kanceláří. 

Právní odbor dále podával orgánům města stanoviska ve věcech žádostí občanů o prominutí dlužné částky za 

nájemné v městských bytech a za poplatky spojené s užíváním těchto bytů, ať už jde o jistiny nebo příslušenství. 

Odbor také sledoval fakturace nákladů smluvních advokátů, daňových poradců a soudních exekutorů a průběh 

všech soudních sporů z účetního hlediska. Odbor provedl inventarizaci všech těchto položek, připravil návrh na 

odpis nevymahatelných pohledávek a následně připravil návrh rozpočtu odboru. 

Za rok 2009 bylo zpracováno v rámci výkonu právní činnosti právního odboru cca. 180 rozsudků, platebních 

rozkazů, usnesení, exekučních příkazů a příkazů k úhradě nákladů exekuce. 



Výroční zpráva Magistrátu města Karlovy Vary za rok 2009 

54 

 

SPOLUPRÁCE S  EXEKUTORSKÝM ÚŘADEM  

V roce 2009 pokračovala spolupráce při výkonu rozhodnutí se soudními exekutory. Stále přetrvával problém 

s občany, kteří jsou bez přístřeší a prostředků, kterým nelze doručovat zásilky, a kteří vzhledem ke své sociální 

situaci nejsou schopni uložené pokuty uhradit. Pokračovala spolupráce především se soudními exekutory, 

jejichž činnost se v oblasti vymáhání pohledávek pocházejících z činnosti ostatních odborů magistrátu města, 

ukazuje jako efektivní nejen z pohledu vymožených částek, ale také z pohledu nákladů města, které je třeba 

vynaložit na vymáhání pohledávek. 

 

SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM  

Problematika vyřizování žádostí o poskytnutí informace, podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu 

k informacím, je vnitřním předpisem - organizačním řádem magistrátu města - svěřena odborům 

a samostatným oddělením magistrátu, podle jejich funkční příslušnosti. Každý odbor či samostatné oddělení 

zajistí zpracování dílčí výroční zprávy do 31. ledna kalendářního roku a zasílá odboru právnímu. 

Z výroční zprávy o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyplývá, že zájem 

o jejich poskytování neustále stoupá. Tento trend je logický s ohledem na vzrůstající informovanost veřejnosti, 

pokud jde o práva občanů požadovat po orgánech státní správy a samosprávy informace o jejich činnosti. 

V roce 2009 bylo na úřad podáno celkem 26 žádostí o poskytnutí informací, z toho byly informace poskytnuty 

24 žadatelům. Nejvíce žádostí vyřizoval odbor majetku města. 
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ODBOR INVESTIC (OI) 

Odbor zajišťuje přípravu, koordinaci a kontrolu procesu vlastní investiční výstavby města včetně oprav 

a rekonstrukcí většího rozsahu stávajícího nemovitého majetku ve fázích projektové a inženýrské přípravy, 

realizace a vyvedení dokončených staveb do majetku města. Tuto činnost zajišťuje dále v příslušném rozsahu 

u akcí, kde dochází ke sdružení finančních prostředků dalších investorů a města.  

 

ROZVOJ MĚSTA  

V roce 2009 došlo k dokončení kompletní rekonstrukce ulice Sokolovská za celkové náklady ve výši cca 

120 mil. Kč. Součástí rekonstrukce bylo vybudování části cyklostezky Rybáře – Stará Role, dvou kruhových 

křižovatek, nových parkovacích míst. Novou podobu dostaly chodníky, vozovka a okolní zeleň. Byla provedena 

kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev včetně sanace podloží.  

Velmi přínosnou investiční akcí města se stala výstavba gabionové zdi v ulici Na Vyhlídce, kde docházelo 

k eroznímu sesuvu zeminy ze svahu nad místní komunikací, k živelnému odkopávání zeminy a k parkování 

osobních automobilů na úpatí kopce – Tři Kříže. Město Karlovy Vary vybudovalo opěrnou gabionovou zeď 

s podélným parkováním s kapacitou až 50 parkovacích míst pro osobní automobily.  

V rámci pokračující obnovy komunikací ve vlastnictví města byly provedeny rekonstrukce ulic Studentská, 

K Přehradě a Chebská. Na podzim byla zahájena velmi náročná rekonstrukce promenádního prostoru části 

lázeňského území Tržiště – Stará louka na levém břehu řeky Teplé mezi Mlýnskou kolonádou a Grandhotelem 

Pupp. Celkové náklady na tuto investici činí cca 140 mil. Kč a práce by měly být dokončeny do konce roku 2010. 

V roce 2009 probíhaly práce na postupné modernizaci školských objektů: 

 ZŠ Poštovní - provedena další etapa rekonstrukce sociálního zařízení 

 ZŠ Truhlářská 19 - rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně 

 ZŠ Krušnohorská – výměna oken 

 ZŠ Dukelských hrdinů – venkovní úpravy, vstupní prostor budovy 

 

Rekonstrukce další části sociálních zařízení proběhla v Domově penzionu pro důchodce, Východní 16. V areálu 

příspěvkové organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary v Březové došlo k zahájení projektu na realizaci dvou 

dešťových systémů.  

V roce 2009 byla zahájena nákladem ve výši cca 75 mil. Kč celková rekonstrukce areálu Rolava. 

Na základě schváleného rozpočtu města pro rok 2009 se na pozemcích za farou u kostela v Rybářích začal 

budovat odpočinkový park se sochou rybáře. Celkové náklady na výstavbu tohoto parku činí 4,5 mil. Kč. 

Po jednání se zástupci vodácké veřejnosti (o.s. Vodácká Ohře) byly vybudovány další místa pro nástup a výstup 

vodáků, a to na pravém břehu řeky Ohře u nové loděnice, a na levém břehu Ohře pod jezem u Solivárny-

čerpací stanice a nad jezem u Solivárny. 
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NEJVĚTŠÍ INVESTICE  

V červnu roku 2009 byla dokončena stavba “Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra Karlovy 

Vary“, která se stala jednou z největších investičních akcí Města Karlovy Vary. Celkové náklady na realizaci této 

investice činily 1,161 mld. Kč včetně DPH (z toho dotace byla ve výši 156,3 mil. Kč a odpočet DPH činil 183,5 mil. 

Kč.) Koncepce stavby vychází z funkčních návazností dvou hlavních objektů, víceúčelové haly s kapacitou cca 

5 900 diváků a tréninkové hokejové haly se zázemím hokejového oddílu, restaurace a galerie pro cca 100 

diváků, spojených tzv. spojovacím krčkem se společným technologickým zázemím obou hal. 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST  

V oblasti projektové přípravy byly zpracovány zadávací dokumentace pro následné rekonstrukce městských 

komunikací ve výši 3 mil. Kč a také projektové dokumentace na rekonstrukci, či opravu ostatního majetku 

města (např. základní školy, mateřské školy, rybníky, ubytovny, opěrné zdi, atd.) za částku 3 mil. Kč. Zároveň 

byly zpracovány projekty za účelem čerpání dotací z prostředků EU ve výši 1,1 mil. Kč. 

Nejdůležitější zpracovávané projektové dokumentace v roce 2009: 

 Dokumentace na projekt “Ulice Závodu míru – rekonstrukce povrchů“ v předpokládané výši 110 mil. 

Kč, (v roce 2009 vydáno územní rozhodnutí) 

 Dokumentace na pokračování rekonstrukce ulice Vítězné, Drahomířina a Mattoniho nábřeží 

 Dokumentace na projekt Karlovarského kraje Cyklostezka Ohře 

 Dokumentace na rekonstrukci objektu hájenky v Tuhnicích 

 Dokumentace na vytvoření parku ve Škroupově ulici 

 Dokumentace na vybudování dětského hřiště v Sedleci 
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STATISTIKA ODBORU 

Odbor zpracoval 118 zpráv pro jednání Rady města Karlovy Vary a 9 zpráv pro jednání Zastupitelstva města 

Karlovy Vary. Uzavřel 89 smluvních vztahů (smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, atd.), vystavil 126 objednávek 

a proplatil 364 daňových dokladů. Odbor zajistil 23 zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek. Za rok 2009 

inventarizoval celkem 59 středisek majetku. 
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ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA (OKP) 

Odbor poskytuje základní servis pro samosprávu města, jednání rady a zastupitelstva, připravuje řešení 

krizových situací, vyřizuje agendu ohlašování veřejných shromáždění, podílí se na organizaci akcí města, podává 

informace o činnosti magistrátu, zajišťuje protokol a spolupráci s partnerskými městy. 

V roce 2009 se odbor organizačně podílel na zajištění těchto akcí:  

 Ples města „Když Vary tančí“ 

 Slavnostní otevření Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra (KV Arena) v Tuhnicích 

 Zahájení lázeňské sezony – odbor se podílel na organizaci doprovodného programu (průvod Karla IV. 

městem, Večer města s předáváním Ceny města, Karlovarská snídaně a další) 

 Pietní a vzpomínkové akce 

 44. ročník Mezinárodního filmového festivalu – Večer pro město v GH Pupp 

 

ODDĚLENÍ TISKOVÉ A  VNĚJŠÍCH VZTAHŮ  

Oddělení v roce 2009 tvořili tiskový mluvčí, mediální asistent, redaktorka Karlovarských radničních listů 

a pracovníci vnějších vztahů, kteří mimo jiné pečují o protokol a vztahy s partnerskými městy. Oddělení 

zpracovává informační výstupy magistrátu města, tiskové zprávy, zveřejňování aktualit a odpovědí z rubriky 

„napište nám“ na webových stránkách města, organizuje tiskové konference, mediální vycházky a kontrolní 

dny, odpovídá na dotazy médií i veřejnosti. V roce 2009 zajišťovalo oddělení také náplň a vydávání 

Karlovarských radničních listů, informačního měsíčníku města. Oddělení také pořizuje, zpracovává a na 

webových stránkách magistrátu zveřejňuje videozáznamy z jednání zastupitelstva města.  V roce 2009 

asistovalo při 10 „primátorských dnech“ – dnech primátora vyhrazených pro veřejnost. 
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PROTOKOL A VNĚJŠÍ VZTAHY  

Rok 2009 přinesl 13 zahraničních služebních cest a naopak Karlovy Vary navštívilo 34 zahraničních delegací, 

včetně ministra zahraničí z afrického státu Etiopie. Pracovníci zajistili zahraniční služební cestu členů vedení 

města do partnerského města Carlsbad v Kalifornii. Dále připravili pozvánky na velké množství dalších 

městských akcí, zajišťovali tlumočnický a překladatelský servis, vyhotovili několik českých i cizojazyčných článků 

a projevů. Kromě toho odbor zajistil agendu spojenou s udělováním čestného občanství, Ceny města Karlovy 

Vary a také finančních dotací pro školy a další organizace v rámci zahraniční spolupráce. 

Protokol a vnější vztahy 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Příprava a vypravení dopisů v cizím jazyce 80 62 74 119,4 

Příprava a vypravení dopisů v českém jazyce  64 82 128,1 

Příprava a překlad  projevů, přednášek, pozvánek v cizím jazyce 9 21 34 162,0 

Příprava článků do novin a v českém a cizím jazyce 8 16 21 131,3 

Zajištění programu a péče o delegace ze zahraničí 31 28 34 121,4 

Příprava a zajištění zahraničních služebních cest 15 9 13 144,4 

Sestavení přehledů aktivit s partnerskými městy na web. stránky  - - 4 - 

Přípravy smluv 12 16 8 50,0 

Zprávy do rady města a zastupitelstva města - - 42 - 

Zajištění jednání komise pro vnější vztahy a partnerská města - - 8 - 

Vystavení písemných objednávek na služby - - 45 - 

Příprava a distribuce pozvánek na akce města 1 500 2 500 3 000 120,0 

 

ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ  

Pracovníci tohoto oddělení připravují, archivují a vyhledávají veškeré materiály související s činností rady 

i zastupitelstva města včetně usnesení, zápisů z jednání a kontrol plnění usnesení. Vedou evidenci členů rady 

a zastupitelstva města včetně jejich účasti na jednotlivých jednáních. Zajišťují centrální evidenci výborů 

zastupitelstva a komisí rady. V souvislosti s rozvojem informačních technologií zajišťují pracovníci oddělení 

velkou část své agendy nejen v listinné podobě, ale rovněž v podobě elektronické, umožňující dálkový přístup. 

Připravují volby přísedících Okresního soudu v Karlových Varech a Krajského soudu v Plzni. 

Od roku 2008 se po dohodě s Krajským úřadem Karlovarským krajem jednání zastupitelstva města konají 

standardně v jednacím sále krajského úřadu, do té doby se místa jednání často střídala. I tak znamená každé 

jednání stěhování veškerých materiálů, zvukové aparatury a hlasovacího zařízení mimo budovy magistrátu.  

Organizační oddělení 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Příprava a realizace jednání rady města 37 35 46 131,4 

Příprava a realizace jednání zastupitelstva města 9 8 8 100,0 

Zhotovení a distribuce CD na jednání rady města 814 1 015 1 380 136,0 

Zhotovení a distribuce CD na jednání zastupitelstva města 198 184 184 100,0 

Příprava a distribuce listinných materiálů na jednání rady města 148 210 276 131,4 

Příprava a distribuce listinných materiálů na jednání zastupitelstva 270 240 240 100,0 

Převod zpráv pro radu a zastupitelstvo města do elektronické podoby 2 300 2 350 2 834 120,6 

Vyhotovení zápisů z jednání zastupitelstva města – počet stran 900  750 901 83,3 

Vyhledávání zápisů a usnesení v archivu 100 130 150 115,4 

Zhotovení výpisů z rady a zastupitelstva města  300 250 300 120,0 
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ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ  

Za krizové řízení zodpovídá ze zákona primátor, oddělení krizového řízení bylo proto součástí odboru kancelář 

primátora. Zajišťuje činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva, zpracovává krizový plán, připravuje opatření pro 

řešení krizových a mimořádných situací, organizačně zajišťuje činnost bezpečnostní rady města a krizového 

štábu.  

Kancelář oddělení se v případě potřeby stává pracovištěm krizového štábu. Pověřený pracovník obsluhuje 

speciální krizovou SMS bránu. Oddělení řídí jednotky sboru dobrovolných hasičů na území města a spolupracuje 

s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje.  

Oddělení poskytovalo obcím ve spádovém území obce s rozšířenou působností metodickou pomoc při 

zpracování jejich krizové dokumentace. Jako podklad je použit Krizový plán určené obce Karlovy Vary.  

DOBROVOLNÍ  HASIČ I  Město Karlovy Vary zřizuje dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů.  

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Tašovice měla v roce 2009 16 členů a provedla 65 výjezdů k zásahům. 

Město investovalo do rekonstrukce sociálního zařízení, zázemí, výměny oken a garážových vrat v hasičské 

zbrojnici.  

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Stará Role měla v roce 2009 15 členů a podílela se na 61 výjezdech 

k zásahům. Město investovalo rovněž do výměny oken a garážových vrat.  

BEZPEČNOSTNÍ RADA A KRIZOVÝ ŠTÁB  Bezpečnostní rada města Karlovy Vary jednala v roce 2009 

třikrát. V rámci odborné přípravy členů krizového štábu města byl proveden nácvik evakuace z KV Arény při 

vzniku mimořádné události. 

AKTUALIZACE PLÁNŮ A DATABÁZÍ  V rámci aktualizace plánů a databází byl upřesněn kompletně celý 

krizový plán určené obce, databáze subjektů a objektů kritické infrastruktury, objektů možného napadení, plánu 

nezbytných dodávek, krizového plánu, evidence zdravotnic, evidence věcných prostředků, evidence v systému 

ARGIS a upřesnění plánu akceschopnosti magistrátu města. Byly upraveny plány vyrozumění a varování a také 

zpracována dokumentace pro „Národní systém reakce na krize“.  

ÚKRYTY CIVILNÍ OBRAN Y V roce 2009 odbor spravoval 4 kryty civilní obrany. Kontroly se uskutečnily 

nejvíce v krytu ve Staré Roli, kde probíhaly opravy po vloupání v roce 2008. 

 

Oddělení krizového řízení 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Počet přestupků 3 3 - - 

Metodická pomoc obcím na území ORP Karlovy Vary 17 20 2 10,0 

Vstupní vzdělávání zaměstnanců - - 4 - 

Školení bezpečnosti práce 10 14 76 542,9 

Pravidelné porady na krajském úřadě  3 4 5 125,0 

Jednání Bezpečnostní rady 4 2 3 150,0 

Odborná příprava zaměstnanců krizového řízení - - 6 - 

Odborná příprava členů krizového štábu a nácvik řešení krizové situace  1 1 1 100,0 

Kontrola z odboru krizového řízení krajského úřadu - 1 1 100,0 

Aktualizace krizového plánu ORP - - 1 - 

Vyjádření ke stavebnímu řízení a prodeji objektů 25 18 19 105,6 

Návštěvy a kontroly krytů civilní obrany 12 15 12 80,0 

Kontrola požárních hlásičů v budovách magistrátu 2 4 4 100,0 

Požární preventivní kontroly  4 4 5 125,0 

Jednání a návštěvy jednotek sboru dobrovolných hasičů 24 22 48 218,2 
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PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ  V průběhu roku 2009 bylo za účelem využití práva svobody projevu magistrátu 

města ohlášeno celkem 19 shromáždění v souladu se zákonem o právu shromažďovacím. Část těchto ohlášení 

byla neúplná a nesplňovala zcela podmínky zákona, nicméně žádné z ohlášených shromáždění nemuselo být 

magistrátem města zakázáno ani v průběhu konání rozpuštěno. V případě ohlášení shromáždění se dle potřeby 

nad jeho posouzením schází ke koordinační schůzce pracovní skupina, kterou tvoří pracovníci odborů 

příslušných k posouzení žádosti, příslušníci Policie ČR a městské policie. 

Ohlášení shromáždění 2007 2008 2009 % (2009/2009) 

Počet ohlášených shromáždění  27 13  19 146,2 

Koordinační schůzky ke shromáždění 15 10  8 80,0 

 

OSTATNÍ ČINNOSTI ODBORU 

Mimo uvedená oddělení zahrnuje odbor sekretariáty uvolněných členů zastupitelstva a tajemníka magistrátu, 

řidiče a ekonomku odboru.  

Sekretariáty organizují práci primátora, jeho náměstků, uvolněných členů zastupitelstva a tajemníka 

magistrátu, zpracovávají jejich korespondenci, vedou databázi smluv a připravují skartační řízení a archivaci 

materiálů.   

 

VYDAVATELSKÁ ČINNOST  

Karlovarské radniční listy Vycházejí jako měsíčník v nákladu 25 000 výtisků a jsou distribuovány do všech 

domácností na území města Karlovy Vary. Celkové náklady na tisk, grafické práce a roznášku činily v roce 2009 

celkem 1,647 mil. Kč.  

 

PROJEKT THERMAE EUROPAE 

Thermae Europae byl tříletý multikulturní projekt spolupráce lázeňských míst a institucí z 11 zemí, jehož cílem 

bylo zhodnotit a chránit lázeňské kulturní dědictví v Evropě. Byl zahájen 1. října 2006 a ukončen 30. září 2009.  

V roce 2009 proběhly akce stanovené v programu projektu, a to například zajištění technických a odborných 

mítinků a také prezentace města Karlovy Vary jako lídra projektu prostřednictvím výstavy a putovní výstavy 

s názvem „Lázně Evropy“ konané v rámci předsednictví ČR v Radě EU 2009 – květen 2009. Byly také zřízeny 

nové webové stránky v anglickém a českém jazyce a vydány cizojazyčné knihy a časopisy. 

Projekt Thermae Europae byl ukončen závěrečnou mezinárodní konferencí, která proběhla v září v Karlových 

Varech, a zúčastnili se jí odborníci z oblasti lázeňství a cestovního ruchu z několika evropských zemí. Poslední 

vydanou publikací byla závěrečná zpráva obsahující detailní popis průběhu projektu od začátku do konce 

a rozpis čerpání dotací a jejich vyúčtování.  

Aktualizace plánů a databází 10 12 37 308,3 

Dohoda o odpovědnosti za svěřené ceniny - 10 8 80,0 

Pověření k vybírání pokut - 10 8 80,0 
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A  TĚLOVÝCHOVY (OŠT)  

Odbor spravuje městem zřízená předškolní zařízení, základní školy a školská zařízení jim sloužící. Stanovuje 

spádové obvody základních škol, spravuje příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů a osvobozuje 

plátce příspěvků. Sjednává smlouvy o nájmu nebytových prostor ve školských zařízeních a zajišťuje výběr 

souvisejících plateb. Spravuje účelové dotace na sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity. 

 

ŠKOLSTVÍ  

V roce 2009 čerpaly školské organizace z rozpočtu města provozní výdaje ve výši 53,6 mil. Kč., z toho 41,5 mil. 

Kč základní a 12,2 mil. Kč mateřské školy. Účelové dotace města činily 458 tis. Kč a účelové dotace Krajského 

úřadu Karlovarského kraje a státního rozpočtu z Evropské unie dosáhly výše 3,9 mil. Kč. 

Za žáky, kteří navštěvují základní a mateřské školy města a nemají na jeho území trvalý pobyt, obdrželo město 

do svého rozpočtu v roce 2008 částku 2,05 mil. Kč. Oproti předchozímu roku, byla v roce 2009 nově uzavřena 

Smlouva o spolupráci obcí, jejímž předmětem je hrazení neinvestičního nákladu za děti, které nemají trvalý 

pobyt na území města, ale které navštěvují předškolní školská zařízení zřizovaná městem. 

 

 

STÁTNÍ SPRÁVA  VE ŠKOLSTVÍ − OBEC S  ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  

Město Karlovy Vary jako obec s rozšířenou působností vykonávalo v roce 2009 zákonné povinnosti k 47 školám. 

Druhy školských zařízení Počet 2008 Počet 2009 

Mateřské školy (MŠ) 15 15 

Základní školy (včetně spojených s MŠ, praktickou školou či domovem dětí a mládeže) 26 26 

Základní umělecké školy 2 2 

Základní školy praktické 2 2 
Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení 1 1 

Domy dětí a mládeže 1 1 

Celkem 47 47 
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ZÁŠKOLÁCTVÍ  

V průběhu roku 2009 bylo evidováno celkem 93 žáků plnících povinnou školní docházku, kteří se dopustili 

opakované neomluvené absence. Kurátoři pro mládež provedli preventivní pohovory s nezletilými záškoláky 

a jejich zákonnými zástupci. Všichni byli řádně poučeni o svých povinnostech i možných sankcích příslušných 

orgánů v souladu se stávající legislativní úpravou, včetně poučení o případných opatřeních ve výchově.  

Evidence přestupků na úseku záškoláctví 2007 2008 2009 % (2008/2009) 

Počet přestupků došlých během roku 123 111 93 83,8 

Z toho:  postoupeno 38 34 20 58,8 

 odloženo 21 13 7 53,8 
V příkazním řízení bylo vyřízeno 58 59 69 116,9 

Z toho: napomenutím 34 28 26 92,7 

 pokutou 24 31 43 138,7 

Uložené pokuty v tis. Kč 11,8 15,5 45,0 290,3 

 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ŠKOL  

V roce 2009 všechny školy v Karlových Varech hospodařily jako příspěvkové organizace města. Na hlavní 

činnost (kromě nákladů hrazených ze státního rozpočtu – mzdové prostředky pedagogů, nepedagogických 

pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje) jim byl poskytnut městem neinvestiční příspěvek.  

Neinvestiční výdaje v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

ZŠ jazyků 6 100 4 160 4 170 100,2 

ZŠ Truhlářská 3 993 4 310 4 450 103,2 

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 4 815 4 200 4 295 102,3 

ZŠ Konečná  5 410 4 430 4 755 107,3 

ZŠ Krušnohorská 6 760 6 650 6 805 102,3 

ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 4 320 4 350 4 390 100,9 

ZŠ Poštovní          3 650 3 500 3 950 112,9 

ZŠ 1. máje 3 840 3 850 3 741 97,2 

ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 4 000 4 150 4 310 103,8 

ZŠ pro žáky se spec. poruchami učení, Mozartova  550  550 590 107,3 

1. MŠ Komenského 5 910 5 950 6 000 100,8 

2. MŠ Krušnohorská 6 720 6 400 6 150 96,1 

Celkem 56 068 52 500 53 606 102,1 

 

SPORT A TĚLOVÝCHOVA  

Z rozpočtu města na rok 2009 byly přiděleny dotace v souladu s platnými Zásadami o poskytování dotací 

z rozpočtu města Karlovy Vary. Zásady také upravují cíle a formy podpory sportu ve městě. Na podporu 

tělovýchovy a sportu byla pro rok 2009 schválena částka 30,6 mil. Kč. Komise sportu a tělovýchovy jako poradní 

orgán rady města projednala celkem 88 žádostí o dotaci. 
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Čerpání dotací v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 

Systémové 22 650 21 600 23 900 110,6 

HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 16 000 15 200 18 000 118,4 
FC Buldoci a.s. 2 500 2 200 2 200 100,0 

TJ KSNP Sedlec - akce Eurosportring 150 150 150 100,0 

SK Hubertus - akce Kanoe Mattoni 250 200 0 - 

SK Liapor Karlovy Vary - Doubí 500 450 450 100,0 

BK Lokomotiva 3 000 2 950 2 650 89,8 
TK Lokomotiva 0 200 200 100,0 

AC Start - akce Prázdninové aktivity dětí a mládeže 250 250 250 100,0 

Vyhlášení nejlepšího sportovce roku 150 150 150 100,0 

Ostatní 6 958 6 227 6 550 105,2 

Masová tělovýchova 6 011 5 482 5 792 105,7 
Význačné akce 637 532 568 106,8 

Vrcholoví sportovci 310 213 190 89,2 

Investice 200 0 0 - 

Celkem čerpáno na sport a tělovýchovu 29 958 27 977 30 600 109,4 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

Z rozpočtu města na rok 2009 byly přiděleny dotace na volnočasové aktivity - tj. na organizaci soutěží pro děti, 

na koncerty pořádané školou, na výlety, na prázdninové vyžití mládeže a podobné činnosti.   

 

Dotace přidělené na volnočasové aktivity v tis. Kč 2007 2008 2009 % (2009/2008) 
JUNÁK - svaz skautů a skautek 0,0 49,0 0,0 -  

Česká společnost pro naturální sport, o.s. 0,0 49,0 0,0 -  

Alžbětiny Lázně, a.s. 18,8 20,0 0,0 -  

Krasobruslařský klub Karlovy Vary, o.s. 30,0 39,0 30,0 76,9 

TJ DDM Karlovy Vary - Stará Role 25,0 35,0 0,0 -  
Sportovní organizace FUTSALU Karlovy Vary 45,0 25,0 0,0 -  

AC Start 0,0 20,0 0,0 -  

TJ FC ROMA KARLOVY VARY 0,0 0,0 5,0 -  

O.S. Krušnohorská krajka 0,0 0,0 5,0 -  

Radioklub lázeňského města Karlovy Vary 0,0 0,0 5,0 -  
Sdružení rodičů přátel při DDM K.Vary 0,0 0,0 20,0 -  

Český svaz chovatelů 10,0 1,8 0,0 -  

ZŠ a ZUŠ Šmeralova  72,4 92,2 70,6 76,6 

Asociace "Záchranný kruh" 0,0 0,0 25,0 -  

ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary 0,0 0,0 30,0 -  
Martin Petrisko - MHŽ-ZVS potápěčů 0,0 0,0 30,0 -  

Nadační fond Gaudeamus 0,0 10,0 10,0 100,0 

ZŠ Truhlářská  103,0 49,0 35,0 71,4 

TJ Lokomotiva - odd. kopané 0,0 0,0 25,0 -  

JUNIOR SPORTS, o.s. 0,0 45,0 35,0 77,8 
Tělocvičná jednota SOKOL Karlovy Vary 0,0 0,0 10,0 -  

Svaz postižených civilizačními chorobami 0,0 0,0 5,0 -  

Hipocentrum PÁ-JA 25,0 45,0 30,0 66,7 

2. MŠ Krušnohorská 0,0 0,0 10,0 -  

Libor Balák - divadelní představení 0,0 0,0 40,0 -  



Výroční zpráva Magistrátu města Karlovy Vary za rok 2009 

65 

 

O.p.s. FORTE 0,0 0,0 25,0 -  

Prostor k životu,o.s. 0,0 0,0 20,0 -  

TJ Slavia K.Vary 0,0 0,0 10,0 - 
KMT kart o.s. 0,0 0,0 8,0  - 

Občanské sdružení Aragonit 40,0 0,0 0,0 - 

Občanské sdružení skautů a skautek LILIE Karlovy Vary 25,0 0,0 0,0 - 

Občanské sdružení CITY TRIATHLON Karlovy Vary 49,0 0,0 0,0 - 

Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy Vary 45,0 0,0 0,0 - 
TJ Thermia Karlovy Vary 29,7 0,0 0,0 - 

A.M.bike no limits o. s. 10,0 0,0 0,0 - 

Vodní záchranářská služba Karlovy Vary, o. s. 45,0 0,0 0,0 - 

Český svaz včelařů o. s., ZO Karlovy Vary 40,0 0,0 0,0 - 

Celkem 612,9 480,0 483,6 100,8 

 

Vyčleněné částky na volnočasové aktivity jsou vždy rozděleny maximálně efektivně. Důležitým faktorem při 

rozdělování je, aby pořádaná akce byla zaměřena na rozvoj mládeže. Jestliže je kladen důraz zejména na 

vybudování kladného vztahu dětí k pohybovým aktivitám, je třeba mít na paměti, že i volnočasové aktivity 

sehrávají důležitou roli v osobnostním rozvoji každého jedince a napomáhají tak nastolit cestu ke zdravému 

životnímu stylu souběžně. 
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ODBOR VNITŘNÍHO AUDITU A KONTROLY (OVAK) 

Odbor vykonává organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti 

a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací (dále jen „interní audit“). Odbor 

dále zajišťuje výkon následné veřejnosprávní kontroly, zaměřené na kontrolu skutečností rozhodných pro 

vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, kterými jsou příjemci 

dotací a příspěvkové organizace v působnosti města. Úkoly odboru lze rozdělit na: 

Úkoly vyplývající ze zákona o finanční kontrole: 

 Veřejnosprávní kontrola 

 Interní audit 

 Úkoly na úseku vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů: 

 Petice 

 Stížnosti 

 Ostatní činnosti odboru: v rámci své působnosti odbor vnitřního auditu a kontroly mimo jiné poskytuje 

informace v souladu s platnou legislativou 

 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA 

Veřejnosprávní kontroly byly prováděny na podkladě přijatého ročního plánu jako následné kontroly na místě. 

V roce 2009 bylo ukončeno celkem 14 následných veřejnosprávních kontrol, které byly vykonány 

u příspěvkových organizací v působnosti města a u příjemců dotací. Podmínky pro výkon veřejnosprávní 

kontroly upravuje na magistrátu města zejména Kontrolní řád, který byl v roce 2009 aktualizován. Celkový 

objem finančních prostředků, který byl v průběhu veřejnosprávních kontrol zaměřených na činnost 

příspěvkových organizací zkontrolován, činil 39,7 mil. Kč na příjmech a 54,3 mil. Kč ve výdajích. 

Cílem veřejnosprávních kontrol prováděných u příspěvkových organizací bylo přezkoumání finančních 

a majetkových operací, rovněž byla prověřována přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému podle 

zákona o finanční kontrole.  

Zjištěné nedostatky z veřejnosprávních kontrol prováděných u příspěvkových organizací města se týkaly 

zejména nedodržování ustanovení zřizovacích listin, nedodržování interních postupů stanovených vnitřními 

předpisy organizace, dílčí zjištění se týkala evidence, účtování, odepisování a inventarizace majetku, 

provozování doplňkové činnosti, hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a nedodržování zásad 

a postupů účtování daných Českými účetními standardy. 

Následné veřejnosprávní kontroly na místě prováděné u příjemců dotací byly zaměřeny na kontrolu nakládání 

s dotacemi, především na kontrolu dodržení účelu přidělených finančních prostředků a na kontrolu 

závěrečného finančního vyúčtování dotací včetně ověření všech skutečností, které měly vztah k poskytovaným 

dotacím. U žádného z kontrolovaných subjektů nebyly zjištěny nedostatky neúčelného použití poskytnutých 

finančních prostředků z rozpočtu Města Karlovy Vary. Předmětem kontroly byly finanční prostředky v celkové 

výši 3,5 mil. Kč. 

Veškerá zjištění, obsažená v závěrečných protokolech o výsledcích veřejnosprávních kontrol, byla ve všech 

případech projednána se zástupci kontrolovaných osob a zjištěné nedostatky byly v některých případech 

odstraněny již v průběhu kontroly, v ostatních případech byla přijata opatření k jejich bezodkladné nápravě. 
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Ke zjištěním z provedených veřejnosprávních kontrol v roce 2009 nebyla ze strany kontrolovaných osob podána 

žádná námitka, tj. zjištění kontrolních pracovníků byla kontrolovanou osobou vždy uznána a akceptována. 

 

INTERNÍ AUDIT  

Interní audity byly prováděny na základě schváleného ročního plánu interního auditu a v souladu se 

střednědobým plánem. V roce 2009 odbor provedl celkem 6 interních auditů, z toho 5 plánovaných a 1 

operativně zařazený mimo roční plán. Audity byly zaměřeny na dodržování zásad pro zadávání veřejných 

zakázek, na vymáhání pohledávek, na dodržování pravidel a postupů při poskytování informací, na dodržování 

povinností vyplývajících z právních předpisů, na hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního 

systému a na prověření postupů prováděných příslušnými odbory magistrátu města v rámci dodržování 

vnitřních norem a směrnic.  

Na základě provedených auditů byly zjištěny dílčí nedostatky, které vyplývaly z nedodržování obecně závazných 

právních předpisů a vnitřních norem a směrnic. Mimo jiné bylo zjištěno: 

 Porušení zákona o veřejných zakázkách 

 Nedostatky při hospodaření s veřejnými prostředky 

 Nejednotnost interpretace zákona o svobodném přístupu k informacím v navazujících vnitřních 

předpisech magistrátu města 

 Nenaplněnost povinností oprávněných pracovníků týkající se sledování a vymáhání pohledávek 

Na základě doporučení pracovníků interního auditu k odstranění zjištěných nedostatků, uvedených 

v závěrečných zprávách z vykonaných auditů, byla vedoucími zaměstnanci auditovaných odborů magistrátu 

města přijata odpovídající opatření k jejich nápravě, případně byly tajemníkem magistrátu města vydány nové 

vnitřní předpisy.  

Činnost v oblasti interního auditu vycházela z vnitřních směrnic a dalších dokumentů, které vymezují postavení, 

úlohu, cíle a odpovědnost pracovníků odboru. V průběhu roku 2009 byla aktualizována Směrnice o interním 

auditu, Směrnice o vnitřním kontrolním systému a nově byl vydán Etický kodex interního auditora. 

 

VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ  

Postup při vyřizování petic je upraven zákonem o právu petičním, stížnosti jsou vyřizovány na základě zmocnění 

zákonem o obcích. Na tyto zákony navazují vnitřními předpisy Magistrátu města Karlovy Vary: 

 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, návrhů, připomínek, podnětů a žádostí, s účinností 

od 2. 6. 2008 

 Směrnice č. 22/2008 o vyřizování stížností, s účinností od 1. 5. 2008  
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PETICE 

Za rok 2009 odbor vnitřního auditu a kontroly zaevidoval a vyřídil celkem 8 petic. V 1 případě neměla petice 

všechny předepsané náležitosti, přesto byla vyřízena jako by tomu tak bylo. Petice byly vyřizovány v součinnosti 

s odborem technickým (1), úřadem územního plánování a stavebním úřadem (3), odborem investic (2), 

odborem rozvoje a urbanismu (1), odborem kanceláře primátora (1), odborem lázeňství, cestovního ruchu 

a kultury (1), odborem vnitřních věcí (1), odborem dopravy (2) a Městskou policií Karlovy Vary (1). 

Petice byly podány v záležitostech týkajících se: 

 Zvýšení bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku 

 Zachování dotací a grantů pro kino Panasonic v Karlových Varech 

 Nesouhlasu s umístněním a výstavbou bytových domů v Jenišově 

 Zásadního nesouhlasu se záměrem vybudování tržiště v ulici Krymská 

 Odebrání psů bojového plemene 

 Harmonogramu plánované rekonstrukce části Karlových Varů, Mlýnská ulice, Tržiště a Stará louka 

 Neprodleného provedení revize probíhající stavby křižovatky ulic Studentská a Svatošská v Karlových 

Varech Doubí 

 

STÍŽNOSTI  

V roce 2009 odbor obdržel 72 podání, z toho 6 anonymních a 4 elektronickou poštou, 1 podání doručené 

elektronicky neobsahovalo stížnost, žádost ani podnět.  

 6 stížností důvodných 

 8 stížností nedůvodných 

 6 stížností částečně důvodných 

 v 1 případě nešlo opodstatněnost určit, neboť se jednalo o subjektivní posouzení situace 

 7 podání, která byla předána Zastupitelstvu nebo Radě města Karlovy Vary 

 6 podání anonymních, které byly v souladu s pravidly předány na vědomí příslušným odborům jako 

podnět 

 ve 2 případech byl odbor požádán o posouzení podání 

 22 stížností, které byly postoupeny příslušným odborům magistrátu města 

 14 podání, která obdržel odbor na vědomí od ostatních odborů magistrátu města 

Odbor vyřídil na základě podkladů ostatních odborů celkem 21 stížností. Z toho žádná nesměřovala proti 

nevhodnému chování úředních osob nebo nesprávnému postupu správního orgánu podle správního řádu. 

Pracovníci městské policie zpracovali vyjádření k 7 stížnostem, které byly adresovány magistrátu města, a to 

buď na žádost příslušných odborů či samostatných oddělení, anebo z důvodu postoupení pro věcnou 

příslušnost. 

V roce 2009 se na odbor obrátily 3 fyzické osoby se žádostí o informace dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím. Odbor 2 žádosti vyřídil přímo, v 1 případě žádost postoupil příslušnému odboru. 
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Žádosti se týkaly: 

 Poskytnutí informací o vyřízených stížnostech za roky 2006 – 2008 (ve spolupráci s odborem právním) 

 Poskytnutí informace týkající se zápisu Komise pro bezpečnost města Karlovy Vary ve věci omezení 

provozu výherních hracích přístrojů (ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost města) 

 Poskytnutí informací týkajících se průběhu výstavby dopravní infrastruktury, vodovodu a kanalizace 

v Jenišově (postoupeno úřadu územního plánování a stavební úřad) 

 

 

 

OSTATNÍ ČINNOST ODBORU VNITŘNÍHO AUDITU A KONTROLY 

Odbor dále vykonával v roce 2009 poradenskou a konzultační činnost jednotlivým odborům a samostatným 

oddělením magistrátu a příspěvkovým organizacím města metodicky řízeným jednotlivými odbory magistrátu 

města. 
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ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE (OPP) 

Oddělení zajišťuje činnost na úseku státní správy podle zákona o státní památkové péči, pro obce ve 

stanoveném správním obvodu. Tento správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) města Karlovy Vary 

tvoří spádové území stavebních úřadů v Bochově, Karlových Varech, Kyselce, Nejdku, Nové Roli, Toužimi 

a Žluticích a pro Vojenský újezd Hradiště. Celkem je v tomto správním území 356 objektů a areálů zapsaných 

v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Objektem číslo 356 je mlýn v obci Týniště u Verušiček, který byl 

památkou prohlášen Ministerstvem kultury ČR počátkem roku 2009.  

Přehled spravovaných památkových oblastí Místo 2008 2009 

Archeologická rezervace              Tašovice 1 1 

Městská památková zóna           Bečov, Karlovy Vary, Toužim, Valeč, Žlutice 5 5 

Vesnická památková zóna          Kojšovice, Kosmová 2 2 
Ochranné pásmo kulturní památky                    Bochov, Dalovice, Kyselka, Nejdek 4 4 

Krajinná památková zóna           Valeč 1 1 

Celkem  13 13 

 

Oddělení památkové péče vykonává dohled při realizaci obnovy kulturních památek, památkově chráněných 

objektů a areálů, včetně objektů uvnitř památkově chráněných oblastí (zde i u novostaveb) při jejich 

přestavbách, rekonstrukcích, opravách, úpravách, změně užívání apod. Kontroluje dodržování podmínek, které 

byly stanoveny v závazných stanoviscích, nebo rozhodnutích k dané stavbě. Vyjadřuje se i k zamýšleným 

novostavbám, které jsou umísťovány uvnitř chráněných památkových oblastí, jakými jsou památkové zóny 

a ochranná pásma kulturních památek. 

 

V roce 2009 probíhalo několik řízení o prohlášení, ale také o zrušení prohlášení některých objektů za nemovitou 

kulturní památku a rovněž i národní kulturní památku, která zatím v oblasti působnosti města chyběla. 
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Na území města spravuje oddělení památkové péče 124 nemovitých kulturních památek (NKP) v rámci městské 

památkové zóny i mimo ni. Město podalo 17 žádostí jako vlastník objektu či pozemku. 

Oddělení neevidovalo v roce 2009 žádné stížnosti. 

 

V roce 2009 řešilo oddělení mimo jiné následující významné záležitosti:  

 Administrovalo dotace „prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ Ministerstva kultury ČR. Tyto 
dotace byly v celkové výši 1,8 milionů Kč rozděleny mezi 10 subjektů. Nižší počet projednaných a tím 
i podpořených akcí je důsledkem snížené dotace z Ministerstva kultury ČR pro tento rok. Významným 
úspěchem je, že všem žadatelům bylo v roce 2009 vyhověno. Státní prostředky byly určeny na opravy 
a údržbu Národních kulturních památek, které se nacházejí mimo území městské nebo vesnické 
památkové zóny, popř. ochranného pásma v celé oblasti působnosti ORP Karlovy Vary. 
 

 V roce 2009 byl jedním z veřejností sledovaných problémů stav a záchrana památkových objektů v obci 
Kyselka. Jedná se o bývalé budovy lázeňského areálu a některé objekty bývalé továrny – stáčírny 
minerálních vod. Oddělení nařídilo provedení zabezpečovacích prací na těchto Národních kulturních 
památkách a vedlo několik jednání s příslušnými úřady, majiteli a orgány. 
 

 Oddělení pokračovalo i ve své dohledové činnosti a v několika případech nařídilo vlastníkům nemovitých 
kulturních památek provedení nezbytných zabezpečovacích prací, např. v Karových Varech u budovy 
bývalé spořitelny, nebo zámku ve Štědré apod. 
 

 V roce 2009 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce střechy a věžice kostela sv. Víta v obci Útvina. 
 

 Při opravách vnitřních omítek kostela Jména Panny Marie v Chyši byly v roce 2009 restaurátorem 
odhaleny v  okenních výklencích zbytky freskové výzdoby. 

 

 

  

Přehled přestupků u oddělení památkové péče 2009 

Projednáno bez uložení opatření 18 

Přestupky ukončené pokutou  13 
Přestupky ukončené napomenutím 2 

Přestupky zastavené 4 

Přestupky celkem 19 

Na pokutách uloženo celkem (v tis. Kč) 30 
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ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (PERS) 

 

Stěžejní činnost personálního oddělení spočívá v personální práci, tj. přijímání a propouštění zaměstnanců 

včetně souvisejících prací, zajišťování agendy výběrových řízení na úřednické i neúřednické pracovní pozice, 

měsíčním zpracování platů zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Karlovy Vary a městské policie. 

Oddělení zpracovává odměny členům zastupitelstva uvolněným i neuvolněným a odměny členům komisí rady 

města a výborů zastupitelstva města, v případě konání voleb zajišťuje zpracování odměn pro členy volebních 

komisí a dalších osob přijatých na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně všech souvisejících 

operací. Personální oddělení pracuje s rozpočtem na platy zaměstnanců a odměny zastupitelů včetně státních 

dotací na financování některých agend.  

 

Personální oddělení dále zajišťuje vzdělávací akce pro úředníky a spravuje archiv obsahující cca 26 tisíc 

osobních spisů zrušených organizací a na požádání bývalých zaměstnanců těchto organizací vydává potvrzení 

o zaměstnání a dosaženém výdělku.  

 

V roce 2009 proběhlo na magistrátu 9 organizačních změn, došlo k vytvoření 1 nového odboru a navýšení 

systemizovaného stavu na základě rozhodnutí Rady města Karlovy Vary o 17 zaměstnanců. K datu 31. 12. 2009 

byl systemizovaný stav zaměstnanců na magistrátu 379. Většina z nově vytvořených funkčních míst 

byla zřízena k zabezpečení výkonu samosprávných činností města  v návaznosti na evropské dotace 

a k vytvoření podmínek pro poskytování nových služeb občanům a zkrácení čekacích lhůt na vyřízení žádostí.  

V souvislosti se změnou systemizace pracovních míst a fluktuací zaměstnanců byla vyhlašována výběrová řízení, 

v několika případech i opakovaně z důvodu nedostatečného počtu uchazečů s odpovídající kvalifikací. Fluktuace 

zaměstnanců v roce 2009 činila 10%. Do výběrových řízení se vzhledem k situaci na trhu práce hlásili uchazeči 

v daleko větším počtu, než v roce 2008. Největší počet uchazečů přihlášených na  jedno výběrové řízení byl 112. 

 

Druh činnosti 2007 2008 2009 % (2009/2008) 
Personalistika     

Průměrný počet zaměstnanců na magistrátu města 352       363     380 104,6 

Počet vyhlášených výběrových řízení 51             96       42 44,0 

Počet přihlášených uchazečů 630        735     870 108,0 

Počet přijatých zaměstnanců 72          69       48 69,0 
Počet odešlých zaměstnanců 40          41       38 92,6 

Počet uzavřených smluv a dodatků  - veřejná služba - 0 44 - 

Platy zaměstnanců     

Celkový počet osob pro výplatu platu či odměny 
(zaměstnanci na magistrátu, členové zastupitelstva 
města, volebních komisí, atd.) 520       880 844 95,9 

Vzdělávání zaměstnanců a archiv     

Počet zajištěných vzdělávacích akcí pro zaměstnance 210       222 329 148,2 

Počet dnů vzdělávacích akcí zaměstnanců 1 365    1 385 508 36,6 

Počet potvrzení vydaných z archivu 28         29 29 100,0 
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Na základě dohod uzavřených se středními a vysokými školami probíhají na magistrátu bezplatné praxe 

studentů. Ve školním roce 2008/2009 proběhlo 17 odborných praxí a na různých odborech se prostřídalo 49 

studentů, kterým bylo umožněno vykonat odbornou praxi. Studenti vykonávali jednoduché administrativní 

práce pod dohledem úředníků magistrátu města a seznamovali se s chodem úřadu, s jeho cíli a funkcí. 

Od září 2009 byla zahájena realizace veřejné služby podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Personální 

oddělení bylo Radou města Karlovy Vary pověřeno k úkonům vedoucím k uzavírání a podpisu smluv s těmito 

občany, včetně jejich seznámení s organizací a bezpečností práce. Personálním oddělením bylo zajištěno 

uzavření smlouvy se smluvním lékařem a ve spolupráci s bezpečnostním technikem zajištěny všechny kroky pro 

zahájení výkonu veřejné služby. Do konce roku 2009 bylo na personálním oddělení uzavřeno 31 smluv a 13 

dodatků ke smlouvám o výkonu veřejné služby. Na úhradu pojistného občanů vykonávajících veřejnou službu 

pro město byla na žádost vypracovanou personálním oddělením poskytnuta státní dotace Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR. 
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