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EDITORIAL 

 

 

Vážení spoluobčané, 

opět po roce vydává Magistrát města Karlovy Vary výroční zprávu o svém působení. Předkládaná zpráva, která 

mapuje a sumarizuje činnosti za rok 2010, je přehledným materiálem, který exaktně odráží chod úřadu a jeho 

výkonnost. 

Je třeba si uvědomit, že čísla uváděná uvnitř této výroční zprávy jsou výsledkem celoroční vysoce odborné a často 

velmi náročné práce zaměstnanců města. Ti mají jako svůj přední úkol pracovat tak, aby karlovarský magistrát byl 

užitečným a odborně způsobilým servisem nejen pro vedení města, ale především pro jeho občany. 

Rok 2010 byl rokem velké organizační změny úřadu, kdy došlo poprvé za poslední desetiletí k výrazné redukci počtu 

zaměstnanců magistrátu. Po pečlivém uvážení bylo k 1. dubnu roku 2010 zrušeno téměř 30 pracovních míst. 

Důležitým kritériem při rozhodování samozřejmě bylo, aby se snížení počtu úředníků nedotklo služeb, které 

poskytujeme občanům. Díky těmto krokům ušetří 

magistrát města na platech za letošní rok několik 

milionů korun. 

Ani v loňském roce jsme se, obdobně jako i v letech 

předchozích, nevyhnuli významným změnám v 

legislativě a jejich odraz se projevil i v každodenní 

práci úředníků radnice. Přesto jsem přesvědčen, 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 

2011. 

 

Mgr. Jakub Kaválek 

Tajemník Magistrátu města Karlovy Vary 
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN V  ROCE 2010 

V dubnu roku 2010 byl zřízen odbor kancelář tajemníka. Pod tento odbor byly přesunuty oddělení personální 

a krizové. Cílem bylo především oddělit agendy personálního charakteru z dřívějšího pojetí organizační struktury 

magistrátu a nastavit tak podle tohoto modelu i příslušné kapitoly rozpočtu.  

 

Vyčleněním úřadu územního plánování z odboru úřad územního plánování a stavební úřad vznikl k 1. lednu 2010 

odbor stavební úřad. V rámci úřadu vykonávají působnost také oddělení územního řízení, oddělení stavebního řízení, 

vodoprávní úřad a speciální stavební úřad dopravní. V rámci této změny zároveň vznikl k 1. 1. 2010 nový odbor 

rozvoje urbanismu, úřad územního plánování.  

 

Od 1. ledna do 31. prosince 2010 probíhala povinná výměna řidičských průkazů vydaných v letech 1994 až 2000. Na 

odboru dopravy oddělení registru řidičů bylo evidováno celkem 11 136 průkazů podléhajících této výměně. Odbor 

v rámci očekávané velké návštěvnosti registru prodloužil také úřední hodiny. Avšak své řidičské průkazy si nevyměnili 

všichni řidiči a ke konci roku 2010 zbylo k výměně 3 500 průkazů. 

 

Od roku 2010 přešla na Město Karlovy Vary povinnost zajišťovat zimní údržbu na všech plochách chodníků. Kvůli této 

změně dle zákona o pozemních komunikacích došlo k navýšení finančních nákladů oproti roku 2009. Město celkem 

zajišťovalo údržbu 150 km chodníků. V rámci této změny vydalo město také „Nařízení města, kterým se stanovily 

chodníky, stezky pro pěší a úseky, které nejsou v zimě udržovány“.  

 

V lednu 2010 byla na obecním živnostenském úřadě zřízena nová služba - Jednotné kontaktní místo. Tato agenda 

zajišťuje komplexní poradenskou činnosti pro podnikatele, kteří hodlají poskytovat přeshraniční služby v členských 

státech EU. V závěru roku byl spuštěn informační systém SINPRO, který měl přinést zkvalitnění poskytovaných 

informací. Na činnost Jednotného kontaktního místa jsou poskytovány dotace ze státního rozpočtu. 

 

V roce 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu 

Parlamentu ČR. Magistrát města poskytoval související pomoc pro 20 obcí ve správním obvodu pověřeného úřadu. 

Pro volby do zastupitelstev obcí bylo zaregistrováno 111 kandidátních listin volebních stran, z toho 17 ve městě 

Karlovy Vary. Pro volby do Senátu Parlamentu ČR bylo zaregistrováno 10 přihlášek.  
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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 státní správy 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 2010 měly celkem 53 119 obyvatel, celková 

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

Oblast zahrnuje kromě samotného Města Karlovy Vary území dvaceti okolních 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 cca 70 000 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, 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 cca 91 000 

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 2010 byl schválen s odhadovanými příjmy 1 121 263 tis. Kč a předpokládanými výdaji 

1 581 537 tis. Kč. Schodek ve výši 460 274 tis. Kč, který vznikl rozdílem příjmů a výdajů, měl být kryt peněžními 

zůstatky na bankovních účtech města. 

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

rozpočtu skončila zejména vlivem nerozpočtovaných přijatých dotací na částce 1 282 052 tis. Kč, výdajová strana 

vzhledem k některým neuskutečněným či nedokončeným investičních akcím a nižšímu čerpání běžných výdajů na 

částce 1 253 904 tis. Kč (zejména nezahájení výstavby krytého bazénu). Hospodaření města k 31. 12. 2010 vykazuje 

přebytek ve výši 28 148 tis. Kč. 

 

KAPITÁLOVÉ ÚČASTI  

V roce 2010 došlo ke změnám v portfoliu města. U Bytového družstva Stará Role 3 došlo ke změně obchodní firmy 

(změna stanov - přejmenování na Bytové družstvo Drahovice - Krokova ulice) a podíl města byl navýšen o 2 000 tis. 

Kč, dále Město Karlovy Vary vstoupilo do Komunální odpadové společnosti, a.s. – finanční podíl byl ve výši 970 tis. 

Kč. 

Celková částka kapitálových účastí činila k 31. 12. 2010 1 821 tis. Kč, největší část z nich tvořily akcie Karlovarské 

teplárenské a.s. v částce 880 581 tis. Kč. V roce 2010 přijalo město od této společnosti dividendy ve výši 49 991 tis. 

Kč. 

 

ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ   

V roce 2010 město splácelo měsíčně úroky a jistiny dlouhodobého úvěru poskytnutého na stavbu Výstavního, 

sportovně kulturního a kongresového centra, zůstatek nesplaceného úvěru činí 519 998 tis. Kč. 

 

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 2010 získalo město na úrocích 6 557 82 tis. Kč. 
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STÁLÁ AKTIVA  

 
 

Stálá aktiva 
celkem v mil. Kč 

2008 2009 2010 Rozdíl (2010-2009) Komentář 

11 133,5 11 218,5 11 521,1 302,6 
Budovy, rozestavěnost, cenné 
papíry… 

 
 

Vybraná stálá aktiva v mil. Kč 2008 2009 2010 
Rozdíl 

(2010-2009) 
Komentář 

Dlouhodobý nehmotný majetek 77,9  84,1  71,1 -13,0  

Pozemky
 

6 319,6 6 044,5 5 973,8 -70,7  

Umělecká díla a předměty 1,0 1,0 1,0 0,0  

Budovy a stavby
 

2 434,5 2 471,7 3 211,3 739,6  

Movité věci a drobný majetek
 

171,5 172,1 257,8 85,7  

Pořízení dlouhodobého 
majetku 749,2 1 314,2 663,5 -650,7 

Rekonstrukce: Stará louka, Lidový 
dům, Meandr Ohře, Sokolovská ul. 

Dlouhodobý finanční majetek 1 374,4 1 118,8 1 091,2 -27,6 Cenné papíry 

Dlouhodobé pohledávky 8 693,6 237,9 238,6 0,7  

 

Mimo pozemky, o kterých město účtuje, vlastní také pozemky v hodnotě 18 395,6 mil. Kč, které jsou ve správě 

příspěvkových organizací. Největší část tvoří lázeňské lesy. 

 

ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ  

Oddělení zajišťuje účetní evidenci magistrátu města. Rok 2010 přinesl níže uvedené počty účetních případů. 
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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 nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného 

právního předpisu a za užívání veřejného prostranství.  

 

Místní poplatky v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Za povolení k vjezdu 5 780 5 706 6 505 114,00% 

Ze psů 1 995 1 830 1 784 97,49% 

Za lázeňský nebo rekreační pobyt 22 576 18 533 20 099 108,45% 

Z ubytovací kapacity 3 915 3 588 5 321 148,30% 

Za provozovaný výherní hrací přístroj 10 819 9 841 5 098 51,80% 

Za užívání veřejného prostranství 13 419 12 519 9 904 79,11% 

Celkem 58 504 52 017 48 711 93,64% 

 

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

poplatky a odvody. 

Sankční platby v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Ochrana životního prostředí 177 297 728 245,12% 

Ostatní místní správa 6 699 5 467 5 622 102,84% 

Městská policie 3 610 3 670 3 074 83,76% 

Celkem 10 486 9 434 9 424 99,89% 
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ODBOR MAJETKU MĚSTA  (OMM) 

Odbor 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 2010 oddělení prodeje majetku přijalo 305 žádostí o prodej pozemků a předložilo 247 materiálů Komisi pro 

hospodaření s majetkem města, 309 materiálů radě města a 151 materiálů zastupitelstvu města.  

 

 

 

ODDĚLENÍ SPRÁVY POZEMKŮ 

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

v zahrádkářských osadách na základě předložených žádostí fyzických nebo právnických osob, zajišťuje převod 

historického a přídělového majetku města a agendu věcných břemen. Oddělení 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 měl povinnost odstranit stavbu k 31. 12. 2010. K datu 31. 12. 

2010 obdržel odbor majetku města celkem 315 nabídek na darování uvedených garáží městu, z čehož 193 bylo 

45,5
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vyřízeno, tj. stavba garáže byla převedena v katastru nemovitostí na Město Karlovy Vary (ostatní nabídky jsou 

v různých fázích projednávání v orgánech města a budou zpracovány v průběhu roku 2011).  

V roce 2010 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. 

V roce 2010 oddělení správy pozemků přijalo 348 žádostí a předložilo 154 materiálů Komisi pro hospodaření 

s majetkem města, 550 materiálů radě města a 252 materiálů zastupitelstvu města. 

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.  

Pronájem pozemků a věcná břemena v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Pronájem pozemků – budoucí prodeje - 2 319 1 314 56,7 

Pronájem pozemků - zahrádky, garáže 1 896 1 918 2 583 134,7 

Pronájem pozemků podnikatelům 5 175 5 112 5038 98,6 

Pronájem pozemků organizacím 1 164 1 234 834 67,6 

Pronájem pozemků  - parkovací stání 259 160 28 17,5 

Parkovací plochy 5 345 5 345 5 301 99,2 

Věcná břemena 1 456 783 1 797 229,5 

Celkem 15 295 16 871 16 895 100,1 

 

V roce 2010 oddělení správy domů, bytů a areálů předložilo 29 materiálů Komisi pro metodiku v oblasti bytové 

politiky a přidělování bytů v majetku Města Karlovy Vary, 301 materiálů k projednání v radě města a 29 materiálů 

zastupitelstvu města. 

NÁKLADY NA SPRÁVU MAJETKU: 

Bytové domy: Město vynaložilo za rok 2010 do oprav a údržby domů s pečovatelskou službou celkem 9,5 mil. Kč, 

v roce 2009 byla tato částka ve výši 15,5 mil. Kč. 

Opěrné zdi: Náklady na opravy, údržbu, pasportizaci a projektové dokumentace byly v roce 2010 ve výši 12,2 mil. Kč, 

v roce 2009 činily 7,2 mil. Kč. Celkem je odborem evidováno 910 zdí v katastrálním území Karlovy Vary o celkové 

délce 15 km. 

 

Pronájem pozemků a věcná břemena – počet úkonů 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Pronájem pozemků – zahrádky, organizace 257 565 631 111,7 

Pronájem pozemků - pod garážemi, podnikatelé 463 442 694 157,0 

Smlouvy o zřízení věcných břemen 212 239 309 129,3 

Celkem 931 1 246  1 634 131,1 
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Opěrné zdi v mil. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Opravy 4,7 5,9 11,5 194,9 

Údržba, pasportizace a projektová dokumentace 1,6 1,3 0,7 53,8 

Celkem 6,3 7,2 12,2 169,4 

 
V rámci správy opěrných zdí byl v roce 2010 dokončen pasport opěrných a zárubních zdí pro katastrální území 
Karlovy Vary. Celkem je v něm evidováno 1 080 těchto staveb. V roce 2010 bylo realizována rekonstrukce 9 opěrných 
zdí v k.ú. Karlovy Vary, kde bylo použito dotačních prostředků ve výši 6,5 mil. Kč. 
 

Správa mateřských a základních škol: Odbor vynaložil za rok 2010 na údržbu a správu budov mateřských 

a základních škol celkem 21,9 mil. Kč.  

Správa mateřských a základních škol v mil. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Opravy a údržba 14,2 14,9 12,6 84,6 

Revize a služby 1,1 2,1 2,3 109,5 

Investice a technické zhodnocení 8,5 7,2 5,7 79,2 

Opatření z energetických auditů 2,3 13,7 1,3 9,5 

Celkem 26,1 37,9 21,9 57,8 

PŘIDĚLOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ  

 
V roce 2010 bylo v majetku Města Karlovy Vary 5 ubytoven. 

Ubytovny - počet úkonů 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Žádosti o přidělení ubytovny 145 98 78 79,6 

Přidělení ubytovací jednotky 42 29 23 79,3 

Výpověď ubytovací smlouvy 30 10 8 80,0 

Celkem 217 137 109 79,6 

 

Bytové jednotky  2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Žádosti o byt 103 33 42 127,3 

Mimořádné přidělení bytu 17 4 3 75,0 

Přidělení bytu v DPS 28 36 45 125 

Žádosti o přechod nájmu bytu 20 14 11 78,6 

Převod družstevního bytu - 22 24 109,1 

Soudní řízení na vyklizení bytu 25 16 4 25,0 

Návrh na platební příkaz, výpověď z bytu  32 24 79 329,2 

Celkem 225 149 208 139,6 

POJIŠTĚNÍ MAJETKU  

 
Oddělení správy domů, bytů a areálů převzalo v roce 2010 do správy movité věci v celkové hodnotě 70 mil. Kč 

a vyřadilo movité věci v celkové hodnotě 3,1 mil. Kč. V roce 2010 bylo zaplaceno na pojistném 3,8 mil. Kč. Pojistné 

plnění bylo v celkové výši 0,8 mil. Kč. 
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ODBOR ROZVOJE A URBANISMU, ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (ORU A ÚÚP)  

Od 1. 1. 2010 je úřad územního plánování součástí odboru rozvoje urbanismu, 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. 

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

a zajišťuje dotace z operačních i jiných programů. 

 

ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO  ROZVOJE A DOTAČNÍCH PROGRAMŮ  

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARLOVY VARY PRO REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM NUTS 2 SEVEROZÁPAD  (IPRM PRO ROP) 

Zastupitelstvo města schválilo v roce 2008 uzavření smlouvy o realizaci IPRM mezi Regionální radou soudržnosti 

Severozápad a Městem Karlovy Vary.  V prosinci roku 2010 byl uzavřen dodatek smlouvy č. 2 - změna finančního a 

časového harmonogramu. 

V rámci Integrovaného plánu rozvoje mesa byly připraveny tyto projekty: 

 Meandr Ohře a víceúčelová stezka Rybáře – Stará Role 

 Areál Rolava 

 Výstavba krytého bazénu, lávky a parkoviště 

 Míčová hala 

 Centrum zdraví a bezpečí 

Projekt „Meandr Ohře a víceúčelová stezka Rybáře – Stará Role“ 

V roce 2010 byla zahájena realizace projektu, předání staveniště proběhlo v lednu 2010. Zhotovitelem stavby byl 

vítěz výběrového řízení společnost EUROVIA CS a.s., kdy nabídková cena byla 27.941.497 Kč včetně DPH. Část prací 

týkajících se vegetačních a sadových úprav realizovala v celkové výši 9,5 mil. Kč příspěvková organizace města Správa 

lázeňských parků.  

Dotace z Regionálhího operačního program byly čerpány ve výši 31 270 362 Kč  

Projekt „Areál Rolava“ 

Projekt byl ukončen v prosinci roku 2010. Na realizaci projektu „Areál Rolava“ město žádalo o dotaci ve výši 73 mil. 

Kč, finanční spoluúčast města byla 8,2 mil. Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena s vítězem výběrového řízení sdružením 

“ALGON - BAUSTAV – TIMA”, nabídková cena byla 72.506.150 Kč včetně DPH.  

Po ukončení projektu byla zpracována žádost o platbu, která byla předložena ve stanoveném termínu. Na účet města 

byla převedena částka ve výši 51 328 047 Kč. 
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Projekt „Výstavba krytého bazénu, lávky a parkoviště“ 

V březnu 2010 byla podána na Úřad regionální rady žádost o dotaci na projekt „Výstavba krytého plaveckého 

bazénu, lávky a parkoviště“. Celkové výdaje projektu byly 287 mil. Kč, způsobilé výdaje 239 mil. Kč, dotace 

z rozpočtu RR 221 z toho EU 203 mil. Kč. 

Projekt „Míčová hala“ 

V roce 2010 došlo při přípravě projektu „Míčová hala“k ukončení nájemních vztahů s majiteli zahrádek na pozemcích 

města.  

Projekt „Centrum zdraví a bezpečí“ 

V dubnu 2010 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele dokumentace k územnímu řízení pro projekt „Centrum 

zdraví a bezpečí“. Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Karlovy Vary a Ing. Petrem Bursíkem, 

jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary - Centrum zdraví a bezpečí - zpracování dokumentace 

pro územní rozhodnutí" za nabídkovou cenu 743.400 Kč včetně DPH. Dokumentace byla zpracována do konce roku 

2010.  

 

OSTATNÍ PROJEKTY Z  REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU  

Projekt „Karlovy Vary místo pro setkání – filmová a kongresová turistika“ 

Město Karlovy Vary podalo v březnu 2010 žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad na 

projekt „Karlovy Vary místo pro setkání – filmová a kongresová turistika“. Celkové náklady na projekt byly 16,8 mil. 

Kč. Město Karlovy Vary obdrželo dotaci na projekt ve výši 11,9 mil. Kč. 

Jednotlivé aktivity projektu jsou: 

 Karlovy Vary ve filmu – vydání CD a brožur – filmová procházka 

 Karlovy Vary – kongresová turistika – účast na veletrzích 

 Zpracování marketingové studie 

V roce 2010 proběhlo plnění ze smlouvy o dílo uzavřené s vítězem výběrového řízení ŽURNÁL MEDIA a.s., nabídková 

cena včetně DPH byla ve výši 1.150.730 Kč. Termín realizace díla byl stanoven na 1. 2. 2010 - 31. 8. 2010. 

V roce 2010 byly objednány a realizovány veletrhy za cca 3,4 mil. Kč., které se konaly v těchto městech: Madrid, 

Miláno, Kijev, Alma Ata, Drážďany, Berlín, Dubaj, Franfurkt,Varšava, Londýn a Barcelona.  

 

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARLOVY VARY PRO INTEGROVANÝ  OPERAČNÍ 

PROGRAM (IPRM PRO IOP) 

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

program na podporu bydlení. Podmínkou bylo zpracování Integrovaného plánu rozvoje města. Předmětné území 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. 
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OBLAST PODPORY 5.2B – REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ 

V roce 2010 byly vyhlášeny 2 výzvy. Alokace první výzvy byla ve výši zhruba 9,8 mil. Kč. Žádost o dotaci podalo 

9 žadatelů, z nichž uspokojeno bylo 6 žadatelů. V této výzvě bylo přerozděleno 9,5 mil. Kč. 

Alokace druhé výzvy činila 18,5 mil. Kč. Žádost o dotaci podalo 12 žadatelů, uspokojeni byli všichni. V této výzvě bylo 

přerozděleno 15,5 mil. Kč. 

Za obě výzvy bylo přerozděleno celkem cca 25 mil. Kč. Celková finanční částka, kterou město získalo na výzvy 

v oblasti 5.2b – Regenerace bytových domů činí 34,2 mil. Kč. 

OBLAST PODPORY 5.2A – REGENERACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

V roce 2010 byla vyhlášena jedna výzva, její alokace činila zhruba 42,2 mil. Kč. Vyhlášení této výzvy bylo však pouze 

formální, neboť žadatelem může být pouze Město Karlovy Vary. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 
Projekt „Sokolský vrch – revitalizace lučních porostů“ 

Projekt byl financován z Operačního programu Životní prostředí. Celkové výdaje na projekt byly 5,8 mil. Kč, z čehož 

město vynaložilo prostředky ve výši 1,6 mil. Kč. Realizace projektu probíhala v období leden - srpen 2010. 
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Ve výběrovém řízení na zhotovitele akce zvítězila nabídka s nejnižší cenou, kterou předložila příspěvková organizace 

města Správa lázeňských parků, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. V roce 2010 byla celá akce realizována 

a ukončena. Úřad hospodářské soutěže zahájil na základě zaslaného podnětu z moci úřední správní řízení týkající se 

spáchání možného správního deliktu podle zákona o veřejných zakázkách, se zadavatelem, Městem Karlovy Vary. 

V roce 2010 nebylo řízení ukončeno a nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Vzhledem k těmto okolnostem 

nemohla být dotace vyúčtována. 

 
Projekt „Revitalizace rybníků Rokosák I, II“ 

Město obdrželo částku ve výši 90% ze způsobilých výdajů 1,2 mil. Kč, dotace činila  1,1 mil. Kč. 

Výběrové řízení na zhotovitele zajišťoval odbor investic. Smlouva o dílo byla po vyhodnocení uzavřena se společností 

GASLINES s.r.o. Termín dokončení díla byl 12. 12. 2010, firma však požádala o prodloužení termínu, nebylo jí 

vyhověno. I přesto město požádalo poskytovatele dotace o posunutí termínu realizace akce do 20. 1. 2011. 

 
Projekt „Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v Karlových Varech“ 

Město Karlovy Vary obdrželo v polovině prosince 2010 první platbu dotace ve výši Kč 3,05 mil. Kč na projekt 

rekonstrukce a dostavby 9 opěrných zdí ve, který byl realizován na opěrných zdech v centru města v termínu  od 

1. 11. 2009 do 20. 7. 2010. Jednalo se o opěrné zdi U Synagogy, za Galerií umění – východní část, na Tylově ulici a po 

dvou na Ondřejské ulici, Lučním Vrchu a  Na Milíři. Celkové náklady činily 10 mil. Kč. Projekt byl spolufinancován 

Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí.  

Zajištění energetických úspor na základních školách 

V únoru 2010 město podalo žádost na zajištění energetických úspor objektu ZŠ Konečná. Od července 2010 běží 

roční lhůta pro dodání podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (smlouva o dílo atd.). 

Celkové náklady akce jsou 50,6 mil. Kč, uznatelné náklady jsou ve výši 21,5 mil. Kč a výše dotace činí 19,3 mil. Kč. 

V červenci roku 2010 město podalo 2 žádosti na zajištění energetických úspor objektů mateřských školek do 

programu Zelená úsporám. 

Pro 1. Mateřskou školu, Východní 6 činí celkové náklady projektu 7 mil. Kč, způsobilé výdaje jsou 3 mil. Kč a dotace 

je výši 2,6 mil. Kč. 

Pro 2. Mateřskou školu, Mládežnická 6 činí celkové náklady projektu 10,2 mil Kč, způsobilé výdaje jsou 3,75 mil. Kč 

a dotace je výši 3,4 mil. Kč. 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ  ČR PROGRAM 298220 

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

V roce 2010 odbor podával žádosti o posunutí termínu realizace akce a aktualizoval formuláře ISPROFIN. Dále zaslal 

dodatky uzavřené ke smlouvě o dílo se zhotovitelem v rámci dotace. 
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STÁTNÍ FOND PRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ K INEMATOGRAFIE 

V rámci projektu Kino Čas došlo k vypracování závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce pro Ministerstvo kultury 

ČR – Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie. 

PROJEKT „ZDRAVÉ MĚSTO“ 

V roce 2010 obhájilo Město Karlovy Vary svými aktivitami kategorii „D“ v databázi místních Agend 21, kterou 

současně obhájilo i dalších 23 měst, obcí a regionů České Republiky.  

V roce 2010 byly zrealizovány první 2 klíčové aktivity projektu. Sociologický průzkum „Názory a připomínky k rozvoji 

městských částí statutárního města Karlovy Vary“, který probíhal mezi obyvateli okrajových částí Města Karlovy Vary 

od listopadu 2009 do dubna 2010 metodou dotazníkového šetření s náhodným výběrem respondentů, a diskusního 

fóra pro jednotlivé územní segmenty městských částí: 

 Diskusní fórum městské části Rybáře 

 Diskusní fórum městských částí Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata 

 Diskusní fórum městských částí Bohatice, Čankov, Rosnice, Sedlec 

 Diskusní fórum městských částí Stará Role, Počerny  

 Diskusní fórum městských částí Cihelny, Doubí, Tašovice, Dvory 

Na jednotlivých oblastních diskusních fórech byly veřejnosti představeny výsledky sociologického průzkumu 

a veřejnost měla možnost vyjádřit se ke konkrétním problematickým oblastem a prodiskutovat své názory 

s přítomnými zástupci vedení města a kompetentními vedoucími odborů či úředníky magistrátu města, do jejichž 

působnosti daná problematika spadá.  

V září 2010 se Město Karlovy Vary již tradičně zapojilo do celoevropské kampaně „Evropský týden 

mobility“a „Evropský den bez aut“. Kampaň byla zaměřena na téma: „Doprava a zdraví“ s heslem "Prodluž si život, 

buď aktivní!" 

V roce 2010 uspořádalo Město Karlovy Vary druhý ročník akce „Chceme čisté město“. Akce se zúčastnily základní 

a střední školy, obyvatelé města a další organizace. V rámci akce byla uspořádána také fotografická soutěž pro školy. 

Na výherce čekala odměna deset tisíc korun.  

 

ODDĚLENÍ URBANISMU A ROZVOJE 

Oddělení vydalo v roce 2010 cca 200 stanovisek k záměrům a projektům staveb na území Města Karlovy Vary. Dále 

zajišťovalo projednání záměrů na koordinačních poradách dotčených odborů, poskytlo konzultace k záměrům 

investorů, a to od drobných např. rodinné domy až po velké záměry s celoměstským dopadem. Oddělení vyhotovilo 

cca 20 smluv s investory o právu provést stavbu, např. pro stavební povolení na rychlostní silnici R6 KV - Olšová 

vrata. 

Další činnosti oddělení v roce 2010:  

 Dokončení pořízení Modelu dopravní komunikační sítě Karlových Varů 

 Pořízení a projednání "Ověřovací studie městské hromadné dopravy v Karlových Varech" 

 Provádění soustavné podpory investora Národní rada zdravotně postižených na realizaci dotačního projektu 

ROP Toa Point Karlovy Vary 
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 Pořízení, projednání a uzavření "Hodnocení vlivů Strategického plánu udržitelného rozvoje města na Životní 

prostředí a zdraví (SEA)“ - Ministerstvem životního prostředí ČR vydáno kladné rozhodnutí 

 Reprezentace města na konferenci EUROARCH E.D.A. 2010 - Doprava, inf. systémy a strategie rozvoje měst 

v Plzni 

 Do června 2010 zajišťování fungování Výboru pro strategii udržitelného rozvoje města 

 Dopracování koncepce cyklostezek 

 Zajištění účasti Města Karlovy Vary na výstavě FOR ARCH 

 Příprava podkladů pro jednání rady města 

 

ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

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. 

Úřad územního plánování je pořizovatelem územě plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro 

Město Karlovy Vary. V roce 2010 úřad vypracoval, projednal a vydal řadu stanovisek a předložil radě a zastupitelstvu 

měst a obcí ke schválení změny platné územně plánovací dokumentace obcí ve správním území obce s rozšířenou 

působností Karlovy Vary. Na území Města Karlovy Vary odbor navrhuje pojmenování nových ulic. 

Úřad je poradním orgánem pro obce, které jeho pracovníci pravidelně navštěvují a jednají se starosty a zastupiteli 

obcí a měst. Společně konzultují záměry obcí, postupy a přípravy nových územních plánů, přípravy smluv, výběrová 

řízení atd.  

ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Byly vydány tyto změny Územního plánu Města Karlovy Vary: 

 Rybáře - pivovar  

 Olšová Vrata – Na Krachu  

 Dvory  

 Cyklostezka podél Ohře 

 Napojení letiště 

 Lanovka Tři kříže  

 Změna regulativů v obecně závazné vyhlášce 

V rámci přípravy nového Územního plánu Města Karlovy Vary byla v roce 2010 vypsána nová veřejná zakázka na 

zpracovatele územního plánu. Uskutečnilo se výběrové řízení, kdy byl vybrán zpracovatel pražská firma CITYPLAN 

spol. s r.o. a s touto firmou byla následně podepsána smlouva o dílo. V roce 2010 byly zahájeny práce na první etapě 

územního plánu dle dohodnutého harmonogramu - doplnění průzkumů a rozborů. 

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 nejdříve zpracovává stanovisko k navrhované změně na základě místního šetření 

a platných limitů v území- doporučení či nedoporučení – a pak teprve zastupitelstvo dotčené obce rozhodne 
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o pořízení změny nebo nového územního plánu. Pokračuje opět pořizovatel, který zpracuje zadání změny nebo 

nového územního plánu. 

V roce 2010 byly zpracovány následující změny územních plánů obcí: 
 

Obec / město  
Počet projednávaných 

změn  
Nové územní plány 

Andělská Hora 1  

Bečov nad Teplou 3  

Bochov  1  

Božičany  návrh zadání 

Černava  návrh zadání 

Dalovice 1 schválené zadání, pracuje se na návrhu 

Děpoltovice  2 projednávání záměrů – příprava nového ÚP 

Hory 4  

Chodov   zadání, návrh - společné jednání 

Chyše 1  návrh po společném jednání 

Jenišov 3 návrh zadání 

Kolová  žádost o překlopení platného ÚP  

Mírová  návrh, společné jednání, řízení o ÚP, vydán nový ÚP 

Nová Role  2  

Nové Hamry 4  

Otovice 1  

Pila  1  

Sadov  projednávání záměrů – příprava nového ÚP 

Smolné Pece 3  

Stanovice 1 zpracováno a schváleno zadání, zpracován návrh 

Stružná  návrh ÚP, vyhodnocení vlivů na ŽP,NATURA 2000, řešení rozporu 

Útvina  návrh ÚP, vyhodnocení vlivů na ŽP, NATURA 2000, úprava návrhu  

Valeč 1  

Žlutice 11 návrhů  přehodnocení pořizování změn – nový ÚP 

 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY ÚZEMNÍ STUDIE  

Pro území Města Karlovy Vary byly v roce 2010 zadány, zpracovány nebo projednány tyto studie: 

• Územní studie Olšová Vrata – veřejný prostor – centrální část 

• Územní studie Bohatice  - veřejný prostor  - sídliště 

• Studie revitalizace pěší zóny – Karlovy Vary - Vřídelní ulice  

• Aktualizace zastavovací studie – Drahovice - Prašná ulice  

• Územní studie Čankov – veřejný prostor  

• Územní studie Růžový vrch  - veřejná prostranství - sídliště 

• Územní studie Rosnice – lokalita pro bytovou výstavbu 
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ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 

Odbor zpracovává územně analytické podklady pro obce ve správním obvodu Města Karlovy Vary. Na konci roku 

2010 byly odevzdány aktualizované územně analytické podklady.  

 

DALŠÍ ČINNOST  ÚŘADU V ROCE 2010  

V rámci spolupráce s Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem regionálního rozvoje absolvovali zaměstnanci 

úřadu v roce 2010 společné semináře na téma územně analytické podklady na základě Smlouvy o spolupráci 

a realizaci projektu - Koordinované pořízení a správa územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje. 

V tomto roce proběhl konzultační den s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem kultury ČR a Národním 

památkovým ústavem.  

S Oddělením památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary byly zpracovány tzv. „karty“ kulturních památek na 

území Města Karlovy Vary. 

V roce 2010 proběhlo upřesňování poskytovaných údajů a znovu byly osloveny firmy poskytující data o územích 

o jejich aktualizaci. Dále byla zpracována aktualizace Programu regenerace památkové zóny Karlovy Vary. 
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ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD  

Stavební úřad vykonává státní správu na úseku stavebního řádu a je speciálním stavebním úřadem vodoprávním 

a dopravním. Zajišťuje státní správu na úseku obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu 

vodoprávního a dopravního.  

Obecný stavební úřad vykonává působnost jako prvoinstanční orgán i mimo území Města Karlovy Vary, v dalších 

správních územích obcí: Andělská Hora, Březová, Dalovice, Hory, Jenišov, Kolová, Mírová, Otovice, Pila, Sadov, 

Stanovice, Teplička. Stavební úřad zahrnuje oddělení územního řízení a oddělení stavebního řízení, pod které spadají 

speciální stavební úřady 

 

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

Vede veškerá územní řízení, zejména územní řízení za účelem vydání územního rozhodnutí, případně územního 

souhlasu, o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití 

území, o dělení nebo scelování pozemků, rozhodnutí o vyloučení účastníka správního řízení, o zastavení řízení, 

o ustanovení opatrovníka, o prominutí zmeškání lhůty a další správní řízení, která jsou upravena stavebním 

zákonem, prováděcími předpisy a subsidiárně používaným - správní řád, v platném znění. 

 

ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  

Vede veškerá stavební řízení, kolaudační řízení a další správní řízení, která jsou upravena stavebním zákonem, 

prováděcími předpisy a subsidiárně používaným zákonem - správní řád. 

 

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD  

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává působnost vodoprávního úřadu, včetně úseku vodovodů 

a kanalizací. 

Je vodoprávním úřadem v následujících správních obvodech obcí a měst: Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, 

Božičany, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, 

Kyselka, Krásné Údolí, Mírová, Nová Role, Nové Hamry, Nejdek, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Stanovice, 

Stružná, Smolné Pece, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice. Ve 

vyjmenovaných činnostech i pro Vojenský újezd Hradiště. 

 

DOPADY NOVÉHO VODNÍHO ZÁKONA OD 1.  8. 2010 

Na základě novely zákona odbor stavební úřad uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, 

s výjimkou územního plánu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary. Vydává závazná stanoviska podle vodního 

zákona pro správní řízení, jimiž mohou být dotčeny zájmy vodního zákona vedená podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny, horního zákona a zákona o hornické činnosti a dále při postupu podle stavebního zákona při umisťování, 
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povolování, užívání a odstraňování staveb. Převzal působnost pověřených vodoprávních úřadů ve správním území 

Nejdek, Toužim, Žlutice. 

 

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD DOPRAVNÍ  

Vede řízení o žádostech na stavební povolení, ohlášení staveb, změny staveb, kontrolní prohlídky na žádost, provádí 

stavební dozor nad dopravními stavbami, jejichž stav by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo majetku, povoluje nebo 

nařizuje odstranění staveb, vydává potvrzení o existenci staveb a řeší správní přestupky. 

Působnost speciálního stavebního úřadu dopravního k místním komunikacím, veřejně přístupným účelovým 

komunikacím a silnicím II. a III. tříd, spadajících do místních působností okresu Karlovy Vary (tj. místně příslušných 

k obecným stavebním úřadům Karlovy Vary, Toužim, Žlutice, Nejdek, Nová Role, Bochov, Kyselka a Vojenský újezd 

Hradiště).  

 

 

 

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU  V APLIKACI 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.  
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ODBOR TECHNICKÝ (OT)  

Odbor 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. 

Odborně a metodicky vede a řídí příspěvkové organizace města:  

 Správa lázeňských parků 

 Lázeňské lesy 

 Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 
 

SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

Zajišťuje nejenom fyzickou údržbu na svěřeném majetku, týkající se veškerého silničního hospodářství, ale vede 

i pasport místních komunikací, veškerých jejich 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. 

Na základě zákona o pozemních komunikacích a ve spolupráci s městskou policií zajišťuje odstranění vraků vozidel 

z místních komunikací (MK). 

Běžné výdaje v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Opravy výtluků na MK – během a po zimním období    458 1 839 2 162 117,6 

Svislé dopravní značení 1 700 1 134 1 350 119,0 

Vodorovné dopravní značení    310 543 354 65,2 

Opravy na silničních objektech 1 474 270 1 113 412,2 

Opravy a údržba chodníků 4 003 3 048 1 655 54,3 

Opravy a údržba místních komunikací    960 2 707 1 182 43,7 

Souvislé opravy místních komunikací 7 484 4 592 5 356 116,6 

Údržba a obnova autobusových zastávek    322 261 268 102,7 

Údržba a oprava dešťové kanalizace    922 625 1 131 181,0 

Letní úklid MK, chodníků a veřejného prostranství   10 080 12 126 10 056 82,9 

Zimní údržba MK, chodníků a veřejného prostranství 9 751 12 979 27 153 209,2 

Celkem  37 464 40 124 51 780 129,5 

Zimní i letní údržba místních komunikací v majetku města je prováděna dodavatelsky. V roce 2004 proběhlo 

výběrové řízení, které vyhrála firma Služby Kattenbeck Karlovy Vary s.r.o. (v současné době AVE CZ odpadové 

hospodářství Karlovy Vary, s. r. o.). Ta na základě uzavřené smlouvy o dílo, uzavřené do roku 2014, provádí činnosti 

vyspecifikované ve smlouvě. Od roku 2010 zajišťuje Město Karlovy Vary zimní údržbu na všech plochách chodníků, 

což činí navýšení finančních nákladů oproti roku 2009. 

V městské čtvrti Stará Role, na sídlišti Čankovská a Růžový vrch chodníky a stezky pro pěší v zimním období udržuje 

příspěvková organizace města Správa lázeňských parků. 
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REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ NA  POZEMCÍCH A ZAŘÍZENÍCH V MAJETKU MĚSTA  

Na základě rozhodnutí rady města pronajímá odbor pozemky a vybraná zařízení (mostní zábradlí, pláště domů) pro 

reklamní činnost a dále pro umístění prodejních stánků. 

Výnosy v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Reklama – pozemky a sloupy VO - dlouhodobé 2 488 2 798  2 594 92,7 

Reklama – zastávky MHD 1 198 939  1 061 113,0 

Reklama – pláště domů     46 68  65 95,6 

Reklama – krátkodobá   234  316  226 71,2 

Pronájem pozemků pod prodejními stánky 2 458  2 487  2 618 105,3 

Celkem 6 424 6 608 6 564 99,3 

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

Město Karlovy Vary je vlastníkem veřejného osvětlení, světelně signalizačního zařízení, kolektorů Čankovská I.,II.,III a 

I.P.Pavlova. Údržbu, opravy a výstavbu veřejného osvětlení provádí firma Tima s.r.o. a firma Jozef Závodný – veřejné 

osvětlení, se kterými Město Karlovy Vary uzavřelo smlouvy o dílo na základě výsledků veřejné obchodní soutěže 

v roce 2004. 

Výdaje v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Spotřeba elektrické energie 7 466 7 960 8 000 100,5 

Opravy a údržba 9 595 10 395 7 969 76,7 

Investice 6 055 12 864 932 7,24 

Celkem 23 116 31 219 16 901 54,1 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

Na základě uzavřených smluv se svozovými firmami MARIUS PEDERSEN s.r.o., Karlovy Vary a AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o., Karlovy Vary je zajištěn svoz komunálního odpadu na celém území Města Karlovy Vary. Společně 

se svozovou společností RESUR s.r.o. zabezpečuje svoz separovaného odpadu. Se společností ASEKOL, s.r.o. se po 

městě instalují další komponenty separace určené pro odkládání drobného elektrozařízení. Rovněž byla uzavřena 

smlouva se společností Koutecký s.r.o. o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu a navýšen počet potřebných 

nádob. Stanoviště vytypovaná na umístění separovaných nádob byla a jsou nadále upravována, povrch se dláždí ze 

zámkové dlažby. Staré přístřešky na nádoby na komunální odpad jsou postupně likvidovány, z důvodu možnosti 

vytváření nepovolených černých skládek. 

V roce 2010 se Město Karlovy Vary opět zúčastnilo soutěže „Liga odpadů“ v kategorii obcí nad 1 000 obyvatel 

v Karlovarském kraji a obhájilo 3. místo a obdrželo finanční dar v hodnotě 10 000 Kč. 
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Běžné výdaje – druh (v tis. Kč) 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Komunální odpad – popelnice 27 681 25 041 24 449 97,6 

Nebezpečný odpad  2 295  2 233 2 310 103,4 

Velkoobjemový odpad  2 929  1 944 1 524 78,4 

Odpad – odpadkové koše  2 736 2 572  2 323 90,3 

Černé skládky  1 608  2 523  1 645 65,2 

Separovaný odpad  2 287  4 246 3 577 84,2 

Celkem 39 536 38 600 35 828 92,8 

 
 

Počet nádob – jednotlivé komodity v ks 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Papír 195 213 202 94,8 

Sklo 186 208 195 93,8 

Plasty 196 216 205 94,9 

Kov 4 5 5 100,0 

 

 

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 od roku 1992 příspěvková organizace města Správa lázeňských 

parků (SLP). 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. 
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Ve správě SLP je asi 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. Tato příspěvková 

organizace města zajišťuje též investiční akce města v úseku městské zeleně, jako jsou například rozsáhlé 

rekonstrukce parků a stezek. 

Zimní údržbu stezek provádí SLP v parcích a na přilehlých chodnících v celkové délce více jak 50 km v lázeňské části 

a na vybraných sídlištích. 

Běžné výdaje v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Dětská hřiště    730 1 147 - - 

Mobiliář – drobná zahradní architektura    835 720 - - 

Výsadby a ošetření zeleně  1 100 1 171 - - 

Revitalizace    740 - - - 

Vodní plochy, rybníčky - 650 - - 

Údržba zeleně 20 400 20 600 16 550 80,3 

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

Fontány, závlahy, pítka - 702 - - 

Provoz a údržba hřbitovů 3 300 3 139 2 744 87,4 

Celkem 27 105 28 463 19 294 67,8 

 

 

 

MĚSTSKÝ PSÍ ÚTULEK  

Magistrát města Karlovy Vary otevřel v roce 1993 útulek pro opuštěná zvířata. Je určen především pro opuštěné psy. 

Útulek nefunguje jako hotel pro psy. Každým rokem projde městským útulkem cca 300 psů, z nichž valná část zatím 

našla svého nového pána. Ale 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.  
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V roce 2010 byly provedeny nutné opravy karanténních kotců a přístupového chodníku uvnitř útulku. Útulek má 

celkem 10 kotců pro karanténu a 10 dalších kotců. Celková maximální kapacita je pro cca 30 zvířat.  

Městský útulek 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet umístěných psů 348 286 304 106,3 

Počet vydaných - odevzdaných psů 354 288 308 106,9 

 

PÉČE O LÁZEŇSKÉ LESY  

Od roku 1969 spravuje lázeňské lesy pro Město Karlovy Vary 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 dalších zařízení, která slouží návštěvníkům lesů. Kromě toho zde najdete historicky cenné památky – 

kříže, obelisky, pamětní desky a kaple. Celkově mají lázeňské lesy rozlohu asi 1 800 ha. Lázeňská funkce 

karlovarských lesů je dána lázeňským statutem Města Karlovy Vary. Mezi hlavní funkce lázeňských lesů patří podle 

zákona o lesích: 

 Ochrana pásem zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod 

 Funkce lesů půdoochranná, vodoochranná, klimatická a krajinotvorná (estetická) 

 Funkce lázeňská a rekreační. 

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 

 Obora Sv. Linhart 
 

Výroba a těžba dřeva v m
3
 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Výše nahodilé (kalamitní) těžby 15 565 4 907 7 277 148,3 

Výše těžby listnatých dřevin   1 775 1 770 2 217 125,3 

Prodej palivového dřeva drobným odběratelům    2 192 1 952 2 338 119,8 

 

PÉČE O LÁZEŇSKÉ PRAMENY 

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

osvědčeno jako přírodní léčivé zdroje podle zákona o přírodních léčivých zdrojích. Nejvýznamnější prameny jsou pro 

účely pitných kůr přístupné veřejnosti v přetokových vázách ve 4 kolonádách (Vřídelní, Tržní, Mlýnská a Sadová) a ve 

3 pramenních pavilonech (pavilon Sadového pramene, pramene Svobody a Horního Zámeckého pramene). Celkem 

lze v Karlových varech nalézt 18 přetokových váz. Péči o přírodní léčivé zdroje zajišťuje příspěvková organizace města 

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád.  
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Běžné výdaje v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Spotřeba materiálu 2 616 1 721 1 305 74,8 

Spotřeba energie 2 528 2 231 2 203 98,7 

Opravy a údržbové práce 1 667 2 856 3 370 118,0 

 

Výnosy v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Prodej vřídelní vody 4 171 4 035 4 542 112,6 

Pronájem prostor 5 230  4 802 4 514 94,0 

Pokameňování    780 189 435 230,2 

Exkursní činnost 1 595 1 159 1 289 111,2 

 

V roce 2010 realizovala příspěvková organizace města Správa léčivých zdrojů a kolonád řadu nutných oprav a údržby 

v objektu Vřídelní kolonády, především v oblasti výměníkové stanice a navazujících rozvodů, přes milion korun si 

vyžádaly opravy a malířské práce na Mlýnské kolonádě, které byly provedeny za finanční podpory z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a památkových zón ČR. 

I v roce 2010 byl vysoký zájem o exkursní trasy podzemního Vřídla a podzemí kostela sv. Máří Magdalény – navštívilo 

je přes 10 tisíc návštěvníků. Příspěvková organizace města Správa léčivých zdrojů a kolonád chystá do budoucna 

další prodloužení exkursní trasy podzemí Vřídla do novější části Vřídelní kolonády směrem pod vlastní vyústění 

Vřídla. 
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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 ÚŘAD Odbor 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. 

Spravuje registr dopravců, včetně ukládání a výdeje dat. 

Počet vyřízených případů 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Správní řízení a závazná stanoviska, sdělení, dožádání 5 693 5 203 5 746 110,4 

Výdej parkovacích karet a ubytovacích karet 3 280 2 860 2 915 101,9 

 

KONTROLNÍ ČINNOST ODDĚLENÍ V roce 2010 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 byla vedena správní řízení ve věci správních deliktů oznámených Českou kanceláří pojistitelů. 

Kontrolní činnost 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet provedených kontrol 34 36 33 91,7 

Počet řízení o uložení pokuty 112 473 564 119,3 

Uložené pokuty v tis. Kč 351 311 770 247,6 

 

ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ  

Oddělení projednává dopravní přestupky, v porovnání s rokem 2009 jejich počet v roce 2010 stoupl.  

Přestupky 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet došlých přestupků celkem 6434 3 241 3 907 120,6 

Počet uložených zákazů řízení motorových vozidel 205 244 442 181,2 

Uložené pokuty v tis. Kč 6 738,5 6  738,5 10 063,0  149,4 
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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 města. 

Registr vozidel 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Schválení technické způsobilosti 1 857 972 790 81,2 

Schválení přestavby vozidla 71 68 45 66,2 

Registr historických vozidel 61 91 65 71.5 

Provedení změn v registru vozidel 29 175 26 576 23 940 90,1 

Dočasné vyřazení vozidla z provozu 1 493 1 532 1 465 95,6 

Trvalé vyřazení vozidla z provozu 1 602 3 145 1 850 58,9 

Trvalý vývoz do zahraničí 80 189 177 93,6 

Registrovaná vozidla 79 808 83 562 86 658 103,7 

 

Registr řidičů 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Vydáno nových řidičských průkazů 6 241 7 391 11 607 157,1 

Poprvé vydaná řidičská oprávnění 1 342 2 235 1 520 68,0 

Provedené záznamy v registru řidičů 137 358 136 723 172 700 126,31 

Výdej digitálních karet 604 314 314 100,0 

Nově vyzkoušení žadatelé o řidičská oprávnění 2 698 2 376 1 527 68,3 

Opakované zkoušky 1 441 1 525 1 178 77,3 

Správní řízení - předběžné zadržení řid. průkazů 209 288 314 109,1 

Počet řidičů, kteří dosáhli 12 bodů 151 174 143 82,2 

Řidiči v zákazu řízení motorových vozidel 513 558 575 103,0 

Registrovaní řidiči 61 355 67 614 63 153 93,4 

 

Příjmy do rozpočtu města za odbor v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Uložené pokuty za odbor celkem 7 089,5 6.664 10 833 162,6 

Správní poplatky celkem 14 541 11 779 8 570 72,8 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (poz. kom.) 13 420 12 236 9 320 76,2 

Příjmy celkem 35 050,5 30 679 28 723 93,6 
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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 KV, 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. 

Organizační změnou schválenou radou města byl odbor lázeňství, cestovního ruchu a kultury s účinností od 

1. 1. 2010 rozdělen na dva odbory – odbor kultury a odbor lázeňství a cestovního ruchu. Následnou organizační 

změnou schválenou radou města došlo ke zrušení odboru lázeňství a cestovního ruchu a ke změně názvu na stávající 

odbor lázeňství, cestovního ruchu a kultury, a to s účinností od 1. 7. 2010. 

 

KULTURNÍ AKCE POŘÁDÁNÉ ODBOREM V ROCE 2010 

Významnou tradiční akcí odboru roku 2010 bylo Zahájení lázeňské sezóny spojené se svěcením pramenů, 

historickým průvodem krále a císaře Karla IV., jarmarkem a doprovodnými akcemi - kulturní program na Sokolském 

vrchu, slavnostní koncert Karlovarského symfonického orchestru a Karlovarského repre bandu v Městském divadle, 

program Food Cup, dětské odpoledne u hotelu Thermal s divadelními představeními a soutěžemi pro děti, řada 

kulturních vystoupení na Mlýnské kolonádě, Galavečer v KV Areně s koncertem skupiny Kryštof a další doprovodné 

akce. 

V rámci VI. ročníku akce Karlovarské kulturní léto byla uspořádána řada akcí určených pro všechny věkové skupiny 

obyvatel (koncerty letní scéna Pod mostem, filmové projekce „Letní kino Rolava 2010 – Rolava pro veřejnost“, 

divadelní představení „Rolava dětem – Divadelní léto na Rolavě“, dále kolonádní koncert ZUŠ, slavnostní 

znovuotevření Lidového domu ve Staré Roli apod). 

Odbor se podílel na podpoře řady významných kulturních a společenských akcí konaných v roce 2010 pro širokou 

veřejnost v KV Areně. 

 

DALŠÍ AKCE PRO VEŘEJNOST  

Odbor v roce 2010 zorganizoval celou řadu dalších akcí pro veřejnost. Mezi nejvýznamnější patřily: 

 Oživení třídy TGM 

 Velikonoční trhy 

 Staročeský řemeslný trh  

 Prezentační akce Českých pivovarů 

 Den dětí v KV Areně 

 Den otevřených dveří památek  

 Den seniorů v KV Areně  

 Den studentstva 

 Vánoční trhy  
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KULTURNÍ A PROPAGAČNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM KARLOVY VARY  

 

 Setkání evropské šlechty 

 Mistrovství světa v basketbalu žen 

 Mistrovství Evropy ve volejbalu žen 

 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, včetně doprovodných akcí 

 Muzikálové melodie při MFF – koncert KSO na Mlýnské kolonádě 

 Festival Dance Session 

 III. ročník Karlovarský karneval 

 Golfové turnaje města  

 Prázdninové aktivity dětí - AC Start  

 Výstava JEDETO v KV Areně 

 Mezinárodní mistrovství ČR ve Freestyle motocross  

 Sportovní akce Diamonds Fights 

 City Triathlon 2010 

 Výstava stavebnictví FOR ARCH  

 Výstava „Zmizelé Sudety“ 

 42. ročník Zlaté hokejky 

 Jazzové večery v hotelu Imperial 

 Karlovarský týden a Tourfilm 

 Chinaski tour 2010 

 Karlovarské bioslavnosti 

 Příprava výstavy květin Flores KV 2011  

 Carlsbad Skisprint 
 

DOTACE MĚSTA KARLOVY  VARY NA KULTURNÍ AKT IVITY 

Město podpořilo kulturní aktivity organizované více než 50 subjekty finančním příspěvkem v celkové výši 3,8 mil. Kč, 

mezi nejvýznamnější akce patřily: 

 Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 

 Ples Harmonie 

 Karlovarská růže 

 Karlovarský skřivánek 

 Karlovarský hlas 2010 

 Promítání ve filmovém klubu, Filmové umění pro všechny  

 Taneční soutěž Time for Street dance 

 Mezinárodní jazzový festival Karlovy Vary 

 Mezinárodní folklorní festival Karlovy Vary 

 Mezinárodní hudební festival zdravotně postižených Souznění 

 Výstavy - Galerie Na ochozu 

 ARTKONTAKT 2010 

 Dostihové závody 

 Show Dance Gala 2010 

 Křesadlo 2010 

 Caminos – cestovatelský festival 

 Lázeňská folková loděnice  

 Cyklus koncertů na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci 

 Adventní koncerty 

 Podpora divadelních souborů: Karlovarské hudební divadlo Libora Baláka, Divadelní studio D 3, Divadlo 
Dagmar, Klub Paderewski apod. 
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KULTURNÍ ORGANIZACE MĚSTA 

DIVADLO HUSOVKA 

V roce 2010 zde bylo uskutečněno celkem 152 představení, převážně koncertních vystoupení (z toho 95 představení 

amatérských souborů a 57 představení pro školy a školky). 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 přednášky a besedy, a při MFF jako promítací sál. Svou činnost zde provozují Klub 

Paderewski, působí zde i Divadelní studio D 3, Karlovarské hudební divadlo Libora Baláka.  

 

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, O.P.S. 

Výše neinvestičního transferu pro obecně prospěšnou společnost Karlovarské městské divadlo, o.p.s. pro rok 2010 

činila 14 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, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA  

Karlovarskému symfonickému orchestru byla v roce 2010 poskytnuta dotace ve výši 21,1 mil. Kč. Neinvestiční 

příspěvek od Krajského úřadu  Karlovarského kraje činil celkem 550 tis. Kč na podporu projektu Zkvalitnění 

a obohacení kulturní nabídky veřejnosti a na Dvořákův karlovarský podzim. Orchestr obdržel v roce 2010 státní 

dotaci ve výši 370 tis. Kč v rámci Programu státní podpory profesionálních symfonických orchestrů.  

 

PÉČE O PAMÁTKY  

Vlastní opravy památek nebyly ve sledovaném období realizovány. Rozpočtovým opatřením byly finanční prostředky 

převedeny na technický odbor na výmalbu a zádlažbu v pavilonu Mlýnské kolonády a opravu interiérů Tržní 

kolonády. Římskokatolické farnosti byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč na opravu střechy kostela 

sv. Anny v Sedleci. Byla provedena katalogizace a dokumentace památek evidovaných odborem. 

 

VYDAVATELSKÁ ČINNOST  

Odbor realizoval novoročenky, pozvánky, plakáty a další propagační tiskoviny spojené s uskutečněnými kulturními 

akcemi. Ve spolupráci s odborem kanceláře primátora připravoval pamětní listiny pro význačné hosty města. 
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VNĚJŠÍ VZTAHY, PARTNERSKÁ MĚSTA,  VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ, PROJEKTY EU  

Oblast vnějších vztahů byla do poloviny roku 2010 součástí odboru kancelář primátora. Vzhledem k náplni 

a charakteru vykonávané činnosti přešla celá agenda pod odbor lázeňství cestovního ruchu a kultury.  

Přehled o činnosti na úseku vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce v roce 2010: 

 Zajištění a organizace 7 služebních cest včetně vyúčtování a korespondence v cizích jazycích 

 Příprava pozvánek na velké množství městských akcí, zajištění tlumočnického a překladatelského servisu, 

vyhotovení několika českých i cizojazyčných článků a projevů 

 Příprava podkladů a navázání kontaktů se zájemci o partnerství s naším městem; zajištění spolupráce 

s partnerskými městy; navržení formy spolupráce i s jinými zahraničními městy; monitoring programů 

a grantů v rámci partnerské spolupráce města, vyhlašované a podporované EU; sestavení přehledů aktivit 

s partnerskými městy na webové stránky města 

 Organizace a realizace veškerých činností v projektu Thermae Europae; zajištění spolupráce města 

s Karlovarským krajem v rámci projektu Clara II; vypsání výběrových řízení v oblasti projektu EU, Clara II, 

partnerská města informace o výsledcích 

 

Činnost v roce 2010 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Příprava a vypravení dopisů v cizím jazyce 62 74 67 90,5 

Příprava a vypravení dopisů v českém jazyce 64 82 12 14,6 

Příprava a překlad  projevů, přednášek, pozvánek v cizím jazyce 21 34 6 17,7 

Příprava článků do novin a v českém a cizím jazyce 16 21 5 23,8 

Zajištění programu a péče o delegace ze zahraničí 28 34 26 76,5 

Příprava a zajištění zahraničních služebních cest 9 13 7 53,9 

Zprávy do rady města a zastupitelstva města - 42 25 59,5 

Vystavení písemných objednávek na služby, zpracování agendy dotací  - 45 25 55,6 
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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. 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 v přepravě osob železnicí a v civilním letectví. Jako „ jednotné kontaktní 

místo“ zajišťuje od roku 2010 poradenskou činnost pro přeshraniční poskytování služeb v rámci všech členských 

států EU. 

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 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. Působí jako 

„jednotné kontaktní místo“ pro podnikání v členských státech EU. 

V roce 2010 vzrostl počet podnikatelů ve správním obvodu ORP o 218 fyzických osob a 258 právnických osob.  

Registrovaní podnikatelé ve správním obvodu ORP 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Tuzemské fyzické osoby 16 868 17 114 17 313 101,1 
Zahraniční fyzické osoby    1 170 1 282 1 301 101,4 

Tuzemské právnické osoby  2 708 2 962 3 221 108,7 

Zahraniční právnické osoby       11 11 10 90,9 

Počet podnikatelů celkem 20 757 21 369 21 845 102,2 

 
 

Podnikatelé, fyzické osoby – cizinci ve správním obvodu ORP 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Vietnamská socialistická republika  601 642 604 94,0 

Ukrajina 279 365 412 112,8 

Slovensko 77 62 77 124,1 

Rusko 96 93 138 148,3 
Spolková republika Německo 34 18 45 250,0 

Srbsko a Černá hora 14 12 11 91,6 

Republika Kazachstán 9 12 10 83,3 
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Dokumenty vydané registračním oddělením 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Výpisy ze živnostenského rejstříku  3 275 3 839 3 589 93,4 

Přerušení provozování živnosti 2 658 2 181 2 764 126,7 

Znovuzahájení provozování živnosti 331 359 500 139,2 
Rozhodnutí o zrušení živnosti na vlastní žádost 624 396 425 107,3 

Vyrozumění o zápisu změn v živnostenském rejstříku 462 278 198 71,2 

Změny údajů o provozovně  1 865 1 606 2 075 129,2 

Potvrz. o splnění podmínek zahraniční fyzickou osobu  191 13 6 46,1 

Výpisy ze živnostenského rejstříku na žádost 576 835 882 105,6 
Upozornění obchodnímu rejstříku na nesoulady údajů 193 286 95 33,2 

Vyžádání výpisů z Rejstříku trestů elektronickou cestou 1 545 1 585 1 563 98,6 

Ostatní dokumenty (duplikáty, opravy, výzvy apod.) 1 048 1 377 1 375 99,8 

Celkem  12 933 12 755 13 472 105,6 

 

CENTRÁLNÍ REGISTRAČNÍ 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  2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Na finanční úřad 1 719 3 249 3 719 114,4 
Na okresní správu sociálního zabezpečení 720 2 667 3 112 116,6 

Na zdravotní pojišťovny 1 382 2 735 3 031 110,8 

Celkem 3 821 8 651 9 862 113,9 
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Ověřené výpisy z informačního systému z obchodního rejstříku:  Vydává odbor podnikatelům v zájmu zkvalitnění 

služeb. V roce 2010 došlo ke snížení počtu vydaných ověřených výpisů z obchodního rejstříku o 87, v  důsledku 

novely živnostenského zákona, kdy právnické osoby již nemají povinnost předkládat živnostenskému úřadu 

k ohlášení živnosti výpis z obchodního rejstříku.  

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

kladně. V roce 2010 bylo provedeno o 151 vidimací listin a legalizací podpisů méně oproti roku 2009 v důsledku 

změny v legislativě.  

Rozšířené služby podnikatelům 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Vydávání ověřených výpisů z obchodního rejstříku  338 226 139 61,5 

Provádění vidimace listin a legalizace podpisů  759 371 220 59,2 

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 správ. obvodu ORP 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Fyzických osob 142 155 168 108,3 
Právnických osob 33 38 40 105,2 

Celkem 175 193 208 107,7 

 

JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO (JKM) Jednotná kontaktní místa byla zřízena v lednu 2010 na obecních 

živnostenských úřadech v krajských městech.  JKM zajišťují komplexní poradenskou činnosti pro podnikatele, kteří 

hodlají poskytovat přeshraniční služby v členských státech EU.  Pracovník JKM je schopný komunikovat s příslušnými 

úřady EU a odpovídat na dotazy i v anglickém, popřípadě německém jazyce. Na podmínky přeshraničního podnikání 

v EU bylo v roce 2010 zodpovězeno písemnou formou 54 dotazů.  V závěru roku byl spuštěn informační systém 

SINPRO, který by měl přinést zkvalitnění informací, poskytovaných JKM. Na činnost JKM získal odbor v roce 2010 

dotaci ze státního rozpočtu ve výši 649 tis. Kč. 

Dotazy na přeshraniční poskytování služeb dle států 2010 

Německo 40 

Rakousko 3 

Velká Británie 2 

Belgie, Nizození, Španělsko, Itálie, Česká republika 1 
Nizození 1 

Španělsko 1 

Itálie 1 

Česká republika 5 

Dotazy celkem 54 

Přeshraniční poskytování služeb v činnostech 2010 

Zednictví 8 

Truhlářství 5 

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost /pečovatelské služby 6 
Hostinská činnost 4 

Velkoobchod a maloobchod / obchodní činnost 4 

Úklidové práce 2 

Vodoinstalatérství, topenářství 2 

Grafické práce 2 
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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.  

Kontrola pyrotechniky: V závěru roku 2010 byly provedeny na tržištích, v kamenných obchodech a ve velkých 

obchodních řetězcích v Karlových Varech a okolí kontroly prodeje zábavné pyrotechniky. Kontrolou byla zjištěna 

nabídka prodeje 400 kusů pyrotechnických předmětů, u nichž uplynula doba spotřeby. Následně byl podán podnět 

k sankčnímu řízení. 

Společné kontroly: Kontrolní činnost je uskutečňována v zájmu ochrany spotřebitelů společně s Českou obchodní 

inspekcí. Pozornost je v dané oblasti např. věnována kontrolám stánků s občerstvením provozovaným v rámci 

Mezinárodního filmového festivalu. Společné kontroly jsou dle potřeby prováděny také s cizineckou policií, celním 

úřadem, českou inspekcí životního prostředí, úřadem práce a inspektorátem práce. 

Podněty občanů: V roce 2010 ObŽÚ obdržel celkem 50 podnětů na činnost podnikatelů. Ty se týkaly zejména návrhů 

na prošetření rozsahu provozované podnikatelské činnosti, výhrad ke způsobu jednání se zákazníky a kvalitě 

provedené sjednané práce. V 7 případech bylo prověřováno podezření na tzv. neoprávněné podnikání (tj. 

provozování živnosti bez živnostenského oprávnění). 

Počty podnětů 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

K provedení kontroly podnikatelů 61 75 50 66,7 

 

Přehled o provedených kontrolách podle zaměření 2008 2009 2010 % (2010/2009) 
Zákon o živnostenském podnikání 614 669 713 106,6 

Tabákový zákon  0 43 53 123,3 

Zákon o ochraně spotřebitele 351 305 355 116,4 
Cestovní kanceláře a agentury 49 52 93 178,9 

Cizinci 126 138 125 90,6 

Autobazary, autovrakoviště a autoopravny 27 50 38 76,0 

Společné kontroly s Českou obchodní inspekcí 54 39 32 82,1 

 

Kontrolní oddělení celkem 2008 2009 2010 % (2010/2009) 
Počet kontrolovaných podnikatelů 614 712 713 100,1 

Počet uložených blokových pokut za zjištěné porušení zákona 48 76 63 82,9 

Počet kontrolních zjištění předaných k zahájení správního 
řízení 

- 24 11 45,8 

Počet podnětů zaslaných jiným orgánům státní správy - 109 96 88,1 
Počet prokázaných neoprávněných podnikání - 3 3 100,0 

 

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.  
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Správní a blokové řízení: Ke snížení počtu správních a blokových řízení došlo v důsledku změny legislativy. Novelou 

živnostenského zákona byly zrušeny některé povinnosti podnikatelů, za které byly v přecházejícím období udělovány 

sankce. 

Úsek správních činností  2008 2009 2010 % (2010/2009) 
Počet sankčních správních řízení 91 125 110 88,0 

Počet blokových řízení  203 241 102 42,3 

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, v poslední době prodejní prezentační akce.   

Činnost na úseku ochrany spotřebitele 2008 2009 2010 % (2010/2009) 
Konzultace a poradenství 91 68 72 105,9 

 

Bezúhonnost podnikatelů dle živnostenského zákona 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Posouzení podnikatelé   62 72 81 112,5 

REKAPITULACE ZA CELÝ ODBOR  

 

Počet vedených správních řízení 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Zrušení živnosti na vlastní žádost podnikatele  624 396 425 132,3 
Změna rozhodnutí o udělení koncese  74 21 12 57,1 

Rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo 237 11 24 21,6 

Uložení pokuty za porušení zákona 30 50  30 60,0 

Sankční pozastavení provozování živnosti 24 9 21 233,3 

Sankční zrušení živnosti 39 66 58 87,9 

Počet správních řízení celkem 1 028 553 570 103,1 

Z toho řízení s ustanoveným opatrovníkem 59 44 35 79,5 

 

V roce 2010 bylo uloženo podnikatelům na pokutách ve správním a blokovém řízení o 98,7 tis. Kč méně než v roce 

2009. 

Pokuty uložené  odborem v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Ve správním řízení – kontrolní oddělení  10 5 5 100,0 

Ve správním řízení – úsek správních činností  154 211 158 74,9 

V blokovém řízení – kontrolní oddělení 73 83,7 70,8 84,6 
V blokovém řízení – úsek správních činností 42,7 51,5 18,7 36,3 

Uložené pokuty odborem celkem 279,7 351,2 252,5 71,9 

 

 
Celkový příjem do rozpočtu za uložené pokuty a správní poplatky byl o 354,7 tis. Kč nižší než v roce 2009. 
 
  

Celkový příjem do rozpočtu města za odbor v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Uložené pokuty za odbor celkem 279,7 351,2 252,5 71,9 

Správní poplatky celkem 2 417,4 1 568,4 1 312,7 83,6 

Příjmy celkem 2 697,1 1 919,9 1 565,2 81,5 
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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 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Poskytnuté z rozpočtu města na sociální oblast a zdravotnictví 4 881 5 945 3 120 62,4 

 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ  

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

Sociálně právní činnost 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Zastupování nezletilého u soudního jednání 1 563 1 223 1 260 103,1 

Počet zpráv při výkonu opatrovnictví 1 465 1 320 1 348 102,2 

Účast na úkonech Policie ČR s nezletilými 444 495 461 93,2 

Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 54 108 90 83,3 

Počet návštěv v ústavech 370 452 391 86,5 

Vyřízení žádostí soudů a Policie ČR z jiných správních obvodů 397 384 410 106,8 

Paternitní spory 14 8 12 150,0 

Evidence Syndromu CAN - děti týrané, zneužívané 
a zanedbávané 8 36 38 105,6 

Výkon dohledů nad pěstounskou péčí a poručenstvím 
(počet dětí/ počet návštěv) 115 24/120 36/145 150/120,8 

Výkon dohledů nad cizí péčí o nezletilé děti 
(počet dětí / počet návštěv)  171 45/197 20/88 44,4/44,7 

Počet nově svěřených dětí do cizí péče 40 17 22 129,4 

Počet přímých zásahu v době pohotovosti 98 113 126 111,5 

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 PÉČE 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 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Děti nově umístěné v náhradní rodině 1 2 10 500,0 

Žádosti o pěstounskou péči 5 2 4 200,0 

Žádosti o osvojení 6 5 5 100,0 
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SOCIÁLNÍ PREVENCE  V rámci sociálně právní ochrany dětí se odbor zaměřuje také na děti vyžadující zvýšenou 

pozornost z důvodu kriminality nebo jiné formy protiprávního jednání dětí a mládeže, zneužívání omamných 

a psychotropních látek či závažných výchovných problémů.  

Související činnosti 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Účast na úkonech PČR 367 118 216 183,0 

Zpracování odborné zprávy k osobě pachatele 140 312 212 68,0 

Zpracování aktualizované zprávy pro soud 45 220 116 52,7 

Zpracování zprávy pro účely řízení Probační a mediační služby 20 12 43 358,3 

Účast na hlavním líčení soudu s mladistvým pachatelem 180 95 196 206,3 

Účast na soudním projednání nezletilého pachatele 30 62 32 51,6 

Návštěva mladistvých ve věznicích 5 5 1 20,0 

Spolupráce na dohledu probačního úředníka u nezletilých 17 15 18 120,0 

Zařazení pachatele do programu Střediska výchovné péče 5 13 22 169,2 

 

V daném období byl evidován celkem 1 mladistvý pachatel, který byl stíhán před dovršením zletilosti vazebně. Soud 

pro mládež dále uložil 12 dohledů probačního úředníka, 22 zařazení do programu ve Středisku výchovné péče, a v 11 

případech od uložení opatření upustil. Proti mladistvým (15-18 let) bylo vedeno 67 přestupkových řízení.  

 

Zneužívání omamných látek 
a alkoholu nezletilými 

2009 2010 

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 7 1 41 16 

Pervitin 3 1 25 25 6 1 22 11 

Marihuana 17 8 30 30 12 3 47 21 

Celkem 24 10 108 47 25 5 110 48 

 

Návrhy podané k soudu ve věci výchovy: Okresnímu soudu v Karlových Varech bylo podáno 19 podnětů pro dohled, 

18 návrhů na ústavní výchovu, 21 návrhů předběžného opatření a 4 návrhy na zrušení ústavní výchovy. Pro 

občansko-soudní řízení kurátoři na dožádání soudu zpracovali 9 zpráv k rodinným poměrům nezletilých. 

Zastupování u soudních řízení: V období roku 2010 kurátoři pro mládež zastupovali při soudních řízeních osoby ve 

věku do 18 let celkem ve 271 případech.  

Dohled nad výchovou nezletilé osoby: Odbor na základě rozhodnutí soudu vykonával 54 dohledů. 

Realizace ústavní a ochranné výchovy mládeže: Na základě rozhodnutí soudu v 4 případech u dětí do 15 let 

a v 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 300 případech své nezletilé klienty zastupovali při jednáních 

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

celkem 7 přednášek na základních a středních školách pro více než 250 posluchačů včetně 5 přednášek pro učitele. 
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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 
2009 2010 % (2010/2009) 

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

Příspěvek na živobytí 514 17 241 576 19 156 112,16 111,1 

Doplatek na bydlení 235 5 127 242 6 079 103,0 118,6 

Mimořádná okamžitá pomoc 466 1 388 741 1 887 159,1 134,0 

Celkem 1 215 23 756 1 559 27 122 128,3 114,2 

Péče o sociálně nepřizpůsobivé dospělé: V průběhu roku 2010 bylo sociálním kurátorem evidováno celkem 398 

osob, které využily nabízené sociální služby (2009 - 450 osob). Z uvedeného celkového počtu se jednalo o propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody ve 284 případech (2009 - 380 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.  

 

DÁVKOVÉ ODDĚLENÍ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Odbor 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.  

  

Jednorázové peněžní dávky 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet příjemců 122 218 155 71,1 

Vyplacené dávky v tis. Kč 161 216 146 67,6 
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Vyplacené dávky 
2009 2010 % (2009/2010) 

Osob tis. Kč Osob tis. Kč Osob tis. Kč 
Jednorázové dávky - příspěvky 

Na provoz motorového vozidla 1 180 8 098,5 1 135 4 970,5*) 96,2 61,4*) 

Na individuální dopravu 34 210,3 36 217,9 105,9 103,6 

Na koupi motorového vozidla 29 2 590 33 2 920 113,8 112,7 

Na opravu motorového vozidla 0 0 0 0 0 0 

Na úpravu motorového vozidla 2 60,3 0 0 0 0 

Na úpravu bytu 9 337,6 6 164,4 66,7 48,7 

Na opatření zvláštní pomůcky 74 5 571,1 78 5 177,9 105,4 92,9 

Celkem 1 328 16 867,8 1 288 13 450,7 79,8 97,0 

Opakované dávky - příspěvky       

Na péči 1 864 124 790 2 114 141 814 113,4 113,6 

Na užívání bezbariérového bytu 9 46,4 9 41,6 100,0 89,7 

Na užívání garáže 8 19,2 8 20,8 100,0 108,3 

Nevidomým - krmivo pro psa 3 28,8 4 30,4 133,3 105,6 

Celkem 3 212 141 752,2 3 423 155 357,5 106,6 109,6 

*) Od 1. 1. 2010 byl snížen příspěvek na provoz motorového vozidla z částky 6.000 Kč na 3.000 Kč a z částky 9.900 Kč 
na 7.920 Kč. Z tohoto důvodu bylo v roce 2010 vyplaceno při téměř stejném počtu osob pouze 61,4 % oproti roku 
2009.  
 
 

Vydáno správních rozhodnutí 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Na provoz motorového vozidla  1 232 1 225 1 135 92,6 

Na individuální dopravu 42 46 52 113 

Na zakoupení motorového vozidla 40 59 53 89,8 

Na zvláštní úpravu motorového vozidla 2 2 - - 

Na úpravu bytu 12 18 7 38,9 

Na opatření zvláštních pomůcek 68 74 78 105,4 

Mimořádné výhody 498 568 631 111,1 

Na užívání bezbariérového bytu 4 1 3 300 

Na užívání garáže 3 1 3 300 

Nevidomým na krmivo pro vodícího psa 1 1 1 100 

Na péči 2 238*) 2 388*) 2 301 96,4 

Celkem 3 642 4 382 4 264 97,3 

*)  do součtu jsou zahrnuta i vydaná rozhodnutí o přerušení řízení  

 

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 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

TP – těžké postižení 34 27 52 192,6 

ZTP – zvláště těžké postižení 215 184 222 120,7 

ZTP/P – zvláště těžké postižení / průvodce 86 93 117 125,8 

Označení O1 255 172 223 129,7 

Označení O2 3 2 1 50 
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Držitelé mimořádných výhod 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

TP – těžké postižení 850 838 863 103 

ZTP – zvláště těžké postižení 1 780 1 769 1 817 102,7 

ZTP/P – zvláště těžké postižení / průvodce 692 684 695 101,6 

 

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Oddělení vede pořadníky na přidělení bytů v 5 domech s pečovatelskou 

službou. 

Dům s pečovatelskou službou 

Počty přidělených bytů 

2009 2010 % (2010/2009) 

Jednotlivci Dvojice Jednotlivci Dvojice Jednotlivci Dvojice 

Severní 5 2 3 2 2 100 66,7 

Sedlecká 2 4 - 5 1 125 - 

Závodu míru 21 3 - - -  - 

Jateční 9 17 - 6 - 35,3 - 

Východní 16 5 3 8 2 160 66,7 

 

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. 

Pohřebnictví 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet pohřbů 18 26 21 80,8 

Vynaložené náklady v tis. Kč 122,9 152,2 156,8 103 

Vráceno v dědickém řízení v tis. Kč 26,0 13,4 28,5 212,7 

 

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 a v roce 2010 již 20 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. 
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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 2010 byla organizace voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do 

zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, a s tím související pomoc pro 20 obcí ve správním obvodu 

pověřeného úřadu. Pro volby do zastupitelstev obcí bylo zaregistrováno 111 kandidátních listin volebních stran, 

z toho 17 ve městě Karlovy Vary. Pro volby do Senátu Parlamentu ČR bylo zaregistrováno 10 přihlášek.  

Ve volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu Parlamentu České republiky i ve volbách do zastupitelstev obcí plní 

úkoly při hlasování a sčítání hlasů okrskové volební komisí. Ve městě Karlovy Vary je 50 okrskových volebních komisí. 

Primátor města stanovil podle zákona o volbách minimální počet členů v jednotlivých okrskových volebních komisích 

373 členů. Pro volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary tak bylo do okrskových volebních komisí, které plnily i 

úkoly pro volby do Senátu Parlamentu ČR, postupně zařazeno 466 občanů, jako zapisovatelů, předsedů 

a místopředsedů komisí. 

 

DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ROCE  2010 

Pracoviště Czech POINT bylo rozšířeno o nové agendy, a to například vydávání ověřených výpisů z insolvenčního 

rejstříku, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a z bodového 

hodnocení řidiče. 

Na úseku evidence obyvatel byl zaveden institut zprostředkování kontaktu. Na základě písemné žádosti občana 

staršího 15 let zprostředkuje úřad, potažmo ministerstvo vnitra, za poplatek kontakt s občanem uvedeným v žádosti. 

Služba spočívá v písemném oslovení hledané osoby a po její jednoznačné identifikaci, jsou této osobě sděleny 

kontaktní údaje žadatele. 

Na úseku cestovních dokladů nadále probíhal vývoj legislativy v návaznosti na právní normy EU. Změny se týkaly 

především zápisů dětí do cestovních pasů rodiče. 

V oblasti spisové služby došlo k významné změně v elektronickém doručování dokumentů prostřednictvím datové 

schránky.  

 

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. 

V roce 2010 odbor oproti předchozímu roku zaznamenal úbytek počtu narozených dětí a zemřelých osob, ale počet 

uzavřených manželství se mírně zvýšil. Počet uzavřených registrovaných partnerství byl stejný jako v roce 2009. 

Největší nárůst byl zaznamenán u vydaných stanovisek Magistrátu města Karlovy Vary k udělení státního občanství 

ČR, zapsaných rozvodů do matričních knih a nahlížení do matričních knih nebo sbírek listin.  
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Výkon matriční agendy 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Narození  1 111 1016 889 87,5 

Manželství - celkem 248 186 207 111,3 

Z toho:  uzavřená církevní formou 21 11 18 163,6 

              uzavřená mimo obřadní síň a termín určený radou města 74 61 61 100,0 

              uzavřená s cizincem / cizinkou 22 24 31 129,2 

Úmrtí 674 709 679 95,8 

Registrované partnerství   13 6 6 100,0 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 27 29 27 93,1 

Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství 0 0 0 - 

Osvědčení k uzavření církveního sňatku 21 14 18 128,6 

Zápisy matričních událostí nastalých v zahraničí do Zvláštní matriky Brno 69 66 74 112,1 

Druhopisy matričních dokladů pro použití v ČR - celkem 1 464 1 412 1 535 108,7 

Z toho: a) rodný list 1 198 1160 1225 105,6 

              b) oddací list 107 115 114 99,1 

              c) úmrtní list 159 137 196 143,1 

              d) doklad o registrovaném partnerství 0 0 0 - 

Druhopisy matričních dokladů pro použití v zahraničí – celkem: 301 218 174 79,8 

Z toho: a) rodný list 177 128 130 101,6 

              b) oddací list 41 67 21 31,3 

              c) úmrtní list 83 23 23 100,0 

              d) doklad o registrovaném partnerství 0 0 0 - 

Potvrzení – celkem: 14 8 10 125,0 

Z toho: a) z matriční knihy 2 0 0 - 

              b) ze sbírky listin 7 6 9 150,0 

              c) ostatní 5 2 1 50,0 

Nahlížení do matričních knih nebo sbírek listin 6 8 18 225,0 

Zapsané rozvody 255 165 376 227,9 

Změna jména a příjmení ve správním řízení  32 49 25 51,0 

Změna příjmení do 30 dnů od právní moci rozsudku o rozvodu manželství  13 14 12 85,7 

Prohlášení o volbě druhého jména 6 4 3 75,0 

Žádost o užívání ženského příjmení v mužském tvaru 4 3 3 100,0 

Legalizace matričních dokladů do ciziny 5 8 8 100,0 

Složení státoobčanského slibu 14 12 13 108,3 

Identifikace právnických a fyzických osob 0 3 6 200,0 

Prominutí dokladů k uzavření manželství 17 11 14 127,3 

Osvojení 10 13 16 123,1 

Stanovisko k udělení státního občanství ČR 12 13 37 284,6 

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

Počet provedených zkoušek z ověřování 3 2 3 150,0 

Počet provedených zkoušek pro výkon matriční agendy 1 0 3 300,0 
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CZECH POINT Na tomto pracovišti mohou klienti kromě žádostí 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. 

 

Czech POINT 2009 2010 % 

Celkový počet vydaných ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy 5 469 5 365 98,1 

Z toho výpis z:     Katastru nemovistostí 1 502 1 575 104,9 

Rejstříku trestů 2 641 2 300 87,1 

obchodního rejstříku 1 011 1 120 110,8 

živnostenského rejstříku 117 170 145,3 

insolvenčního rejstříku - - - 

bodového hodnocení řidiče 191 190 99,5 

registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH a seznamu                                  
kvalifikovaných dodavatelů  7 10 142,6 

Počet úkonů provedených v souvislosti s provozem datových schránek  154 222 144,2 

Počet žádostí o provedení autorizované konverze dokumentů 0 193 193,0 

 

OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO KOPIE S LISTINOU A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU Tyto úkony se 

provádí 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). 

 

Ověřování listin a podpisů 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Celkový počet pořadových čísel v ověřovacích knihách 33 088 27 442 25 331 92,3 

 

ZTRÁTY A NÁLEZY Odbor eviduje, uchovává, vydává 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 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet přijatých nálezů 364 302 301 99,7 
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ÚŘEDNÍ DESKA V roce 2010 zaznamenal Magistrát města Karlovy Vary nárůst počtu dokumentů, které bylo 

nezbytné dle platných právních předpisů zveřejnit na úřední desce. V tomto roce bylo zveřejněno 2 500 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 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet zveřejněných dokumentů 1 664 2 309 2 500 108,3 

 

ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ  

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, o cestovních dokladech, zbraních 
a střelivu 

 

Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení bylo v roce 2010 vydáno celkem 2 158 zpráv z evidence přestupků. 

Změnou zákona o přestupcích došlo u přestupků proti občanskému soužití k navýšení pokuty.  Od 1. 1. 2010 může 

správní orgán ve správním řízení uložit za některé přestupky proti občanskému soužití pokutu až do výše 20 tis. Kč. 

V roce 2010 došlo k nárůstu oznámených případů v rámci přestupků proti občanskému soužití spáchané mezi 

osobami blízkými nebo osobami žijícími ve společné domácnosti – tzv. domácí násilí. Zatímco v roce 2009 byl počet 

pouze 15 případů, v roce 2010 již bylo oznámeno případů 78. 

 

Přestupky 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet přestupků celkem 1 852 1 679 1 891 112,6 

Počet uložených pokut celkem 931 849 995 117,1 

Přestupky řešené v blokovém řízení 738 663 758 114,3 

Počet přestupků projednaných podle zvláštních zákonů 651 610 738 120,9 

Přestupky proti majetku 184 123 171 139,0 

Přestupky proti majetku spáchané mladistvou osobou (věk 15-18 let) 20 8 32 400,0 

Finanční vyjádření uložených pokut v tis. Kč 427,4 393 455,5 115,9 
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EVIDENCE OBYVATEL K datu 31. 12. 2010 bylo evidováno celkem 1 754 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 v 50 případech nebylo žádosti o zrušení trvalého pobytu vyhověno. 

V důsledku zrušení trvalého pobytu vzniká povinnost občana vyřídit si i výměnu občanského průkazu, neboť 

dosavadní občanský průkaz ze zákona pozbývá platnosti dnem právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém 

pobytu.  

Od 1. 7. 2010 začaly vyhotovovat zápisy do centrálního informačního systému evidence obyvatel kromě obecních 

úřadů s rozšířenou působností nově také krajské úřady, matriční úřady ohlašovny obcí a soudy. Údaje získané 

přenosem dat z centrálního informačního systému vykazují značnou chybovost, a proto nadále probíhá intenzivní 

odstraňování nesouladů údajů v informačních systémech evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních 

dokladů.  

V zákoně o evidenci obyvatel byl v roce 2009 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. V roce 2010 uvedený počet stoupl na 135. 

Zákon o evidenci obyvatel upravuje ode dne 1. 7. 2010 možnost zprostředkování kontaktu. Přestože žádosti vyřizuje 

Ministerstvo vnitra ČR, občané mohou žádat i prostřednictvím matričních nebo krajských úřadů. V roce 2010 byly 

přijaty ohlašovnou pouze 3 žádosti, neboť zájemce odrazuje výše správního poplatku ve výši 500 Kč. 

 

Evidence obyvatel – obec s rozšířenou působností 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu – celkem 6 167 5898 5187 87,9 

Z toho:   počet mladších 15 let 1 053 1057 1104 104,4 

v rámci správního obvodu obce 4 988 4782 4239 88,6 

ze správního obvodu jiné obce 1 179 1116 948 84,9 

narození 920 879 828 94,1 

Počet osob odhlášených z trvalého pobytu - celkem 2 162 1945 1743 89,6 

Z toho:   úmrtí 920 970 950 97,9 

zrušení trvalého pobytu občana ČR ve správním řízení 301 280 264 94,2 

ukončení trvalého pobytu 66 42 31 73,8 

Manuální evidence  
   Výdej údajů z informačního systému 650 953 497 52,1 

Správní poplatky v tis. Kč celkem 83, 7 70,6 65,1 92,2 

 

CESTOVNÍ DOKLADY Na úseku cestovních dokladů se neustále vyvíjí legislativa v návaznosti na právní normy EU. 

Zápisy dětí do cestovního pasu rodiče budou platné nejpozději do 30. 6. 2012 a počínaje dnem 1. 7. 2011 se 

nebudou již provádět. Každému dítěti se pro cestování bude od tohoto data vydávat vlastní cestovní doklad. Dětem 

od věku 12 let se pro výdej cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji snímají 

i otisky prstů. 

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

svěřeno správnímu orgánu oprávnění rozhodnout o odnětí cestovního dokladu, respektive o jeho nevydání, a proto 

již tento údaj není sledován. V roce 2010 byl evidován pokles počtu případů ztráty dokladu.  

V roce 2010 se zvýšil počet projednávaných přestupků, k jejich spáchání dochází porušením stanovených povinností 

v zákoně o cestovních dokladech. Mnozí občané si z nejrůznějších důvodů ponechávají cestovní pas, jemuž skončila 
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doba platnosti. Vrátit neplatný cestovní pas orgánu, kterým byl vydán, je však povinností stanovenou zákonem 

a neplnění této povinnosti je kvalifikováno jako přestupek. 

 

Cestovní doklady – obec s rozšířenou působností 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Vydané cestovní pasy - celkem 4 193 3745 3568 95,2 

E-pasy  3 712 3450 3300 95,6 

Bez strojově čitelných údajů – celkem 481 293 268 91,4 

Z toho:       občanům do 15 let 115 86 81 94,1 

 ostatní 366 207 187 90,3 

Ztracené a odcizené cestovní pasy - celkem 274 122 92 75,4 

Doplnění údajů – připsání dítěte do pasu rodiče 837 946 781 82,5 

Skartace cestovních pasů 2 880 3179 2170 68,2 

Přestupky na úseku cestovních pasů řešené v blokovém řízení 21 59 194 328,8 

Za cestovní pasy vybráno na správních poplatcích tis. Kč 2 147,5 1932,7 1800,2 93,1 

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY Dne 31. 12. 2008 byla ukončena povinná výměna občanských průkazů bez strojově čitelných 

údajů za průkazy se strojově čitelnými údaji. Občanům, kteří podali žádost v prosinci 2008, byl vydán nový občanský 

průkaz zpravidla v lednu 2009. Statistické údaje vykazované za rok 2009 byly ovlivněny povinnou výměnou 

občanských průkazů. Podíl z celkového počtu vydaných nových občanských průkazů v roce 2009 činil u vydaných 

občanských průkazů 12,36 %. V roce 2010 tento podíl činil již 15,94 %. 

 

Občanské průkazy – obec s rozšířenou působností 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Vydané občanské průkazy - celkem 14 955 9 875 8 738 88,4 

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 14 625 9 536 8 397 88,0 

Prvních občanských průkazů 1 092 890 755 84,8 

Uplynutím vyznačené doby 1 880 1 221 1 393 114,0 

Ztráta a odcizení 2 030 1 705 1 447 84,8 

Poškození 113 102 141 138,2 

Změna trvalého pobytu 3 110 2 471 2 340 94,6 

Změna rodinného a osobního stavu 1 657 1 405 1 213 86,3 

Ostatní 4 711 1 611 1 449 89,9 

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů - celkem 330 339 341 100,5 

Pro výkon volebního práva 14 11 74 672,7 

Ostatní 316 328 267 81,4 

Zrušeno občanských průkazů celkem 916 938 472 50,3 

Skartováno občanských průkazů 12 844 8 190 7 484 91,3 

Za občanské průkazy vybráno na správních poplatcích tis. Kč 190 193,3 165,4 85,5 

 

ODDĚLENÍ PODATELEN A  SPISOVÉ SLUŽBY  

Oddělení zajišťovalo v roce 2010 trvalý dohled a kontrolu nad vedením spisové služby. Vedení elektronické spisové 

služby je náročné a vyžaduje neustálé proškolování zaměstnanců. Problémy jsou zejména při uzavírání 

elektronických spisů, přidělování čísel jednacích a také při předávání písemností a spisů v důsledku personálních 

a organizačních změn. Během roku 2010 bylo provedeno 31 metodických kontrol na úseku spisové služby. 
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Od 1. 11. 2009 jsou dokumenty, jejichž povaha to umožňuje, přijímány a zasílány prostřednictvím datové schránky. 

V roce 2010 bylo magistrátu města doručeno 14 997 datových zpráv a 19 758 datových zpráv bylo z úřadu odesláno. 

 

Přijatá pošta: 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Prostřednictvím České pošty, s. p., osobním podáním  108 830 106 277 89 852 84,6 

Prostřednictvím datové schránky  - 1 681 14 997 892,2 

Celkem přijatá pošta 108 830 107 958 104 849 97,1 

 

Odeslaná pošta 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Prostřednictvím České pošty, s. p.  109 655 101 664 73 281 72,1 

Prostřednictvím datové schránky  - 2 605 19 758 75,9 

Celkem odeslaná pošta 109 655 104 269 93 039 89,2 

 

ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ  SPRÁVY  

Oddělení se významně podílelo na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev 

obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Dvakrát v průběhu roku proběhla jednání se správci 50 volebních místností na 

území Města Karlovy Vary, v nichž byly zajištěny volební místnosti včetně jejich vybavením volebními schránkami, 

zástěnami, stoly, židlemi, státními znaky, nástěnkami, ubrusy, dále také volebními tiskovými materiály 

a kancelářskými potřebami. Oddělení zodpovídalo za kompletaci hlasovacích lístků a jejich distribuci voličům. 

Po skončení voleb zaměstnanci vytřídili převzaté volební materiály a provedli jejich archivaci a skartaci, na závěr byly 

vyúčtovány státní dotace a výdaje na volby. 

Kromě volební agendy oddělení zajišťovalo provoz obou budov magistrátu města včetně jejich ostrahy a údržby, 

vybavení nábytkem, úklid a malování, opravy stávajícího vybavení, revize zařízení, obsluhu telefonní ústředny, 

stravování úředníků, provoz vrátnic, nákup a výdej kancelářských potřeb úředníkům, jejich stěhování v rámci budov 

magistrátu města. Dále vykonávalo správu 23 služebních automobilů města včetně zajištění jejich servisu, oprav 

a technických kontrol. 
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Oddělení vedlo též evidenci majetku v hodnotě 119,9 mil. Kč. Provádělo jeho pořizování, vyřazování, likvidaci, 

přemisťování, fyzické označování a inventarizaci.  

 

Název majetku - Magistrát města, U Spořitelny 2 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis.Kč/ks) 9 546 101,- 10 146 383,- 10 265 383,- 101,0 

Drobný dlouhodobý hmotný maj.(do 40 tis. Kč/ks) 7 427 607,- 8 054 174,- 8,087 623,- 100,5 

Operativní majetek (do 1 tis. Kč/ks) 652 052,- 629 614,- 596 406,- 95,0 

Majetek celkem 17 625 760,- 18 830 171,- 18 949 412,- 101,0 

  

Název majetku - Magistrát města, Moskevská 21 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis.Kč/ks) 85 147 260,- 85 823 409,- 85 863 798,- 100,5 

Drobný dlouhodobý hmotný maj. (do 40 tis. Kč/ks) 13 795 359,- 14 246 533,- 14 640 329,- 103,0 

Operativní majetek (do 1 tis. Kč/ks) 442 302,- 426 993,- 437 415,- 102,0 

Majetek celkem 99 384 921,- 100 496 935,- 100 941 542,- 101,0 
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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 a nezatěžuje 

zbytečně rozpočet Města Karlovy Vary. 

IMPLEMENTACE SERVEROVÝCH TECHNOLOGIÍ  

Odbor spravuje celkem 40 serverů (fyzických a virtuálních). V roce 2010 došlo k rozšíření diskových polí MSA 2000 

(6 TB) pro souborové úložiště uživatelů magistrátu města. Bylo zakoupeno NAS X1600 (hrubá kapacita 24TB) pro 

archivaci dat. Ke konci roku 2010 došlo k výměně aktivních prvků v budově magistrátu na Moskevské ulici, 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.  

PRACOVNÍ STANICE  

V roce 2010 se podařilo převést zbytek pracovních stanic na terminálové. To mělo za následek lepší správu klientů 

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

TISKÁRNY A  KOPÍROVACÍ STROJE  

Podařilo se odstranit potíže s tiskovým serverem, je to vidět i na poklesu požadavků v HelpDesku.  

TELEKOMUNIKACE 

Odbor zajišťoval servis pro 320 telefonních přístrojů, 300 mobilních telefonů, 15 datových modemů a 3 telefonní 

ústředny. V roce 2010 došlo ke kompletnímu převodu čísel z mobilního operátora O2 na Vodafone.  

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 4.0, Citrix 

Presentation server 4.0, antivirové programy pro servery a stanice, Symantec ES, 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. 
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GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS)  

Odbor prováděl servis a podporu 12 pasportům. Všechna data z aplikace MISYSu jsou poskytována pomocí 

standardu WMS (webová mapová služba). Služba pracující na principu klient-server umožňuje sdílení geografické 

informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Ve spolupráci s odborem majetku města byl zprovozněn 

pasport „opěrných zdí“ a veškerá dokumentace (fotky, stav, poloha atd.). Na webu města byl zřízen přístup pomocí 

aplikace MISYS-WEB. Průběžně se aktualizují digitální mapy v rámci ORP. 

EGOVERNMENT (EGON) 

Odbor se v roce 2010 odborně významně podílel na vypracování studie proveditelnosti a zpracování projektové 

žádosti do výzvy 06 IOP MV, týkající se vytvoření „Technologických center“ na obcích s rozšířenou působností. Žádost 

o dotaci byla podána v květnu 2010 a schválena ke konci roku 2010. V rámci zřízeného eGON centra bylo otevřeno 

117 kurzů. Kurzy úspěšně absolvovalo 658 studentů z řad zaměstnanců Města Karlovy Vary a obcí v územní 

působnosti Města Karlovy Vary. E-learningové kurzy mají za cíl zdokonalení práce zaměstnanců úřadu v oblasti 

eGovernmentových dovedností.  

HELPDESK 

V roce 2010 odbor řešil 3 885 požadavků zadaných přes HelpDesk zaměstnanci magistrátu. Jedná se o pokles o 426 

požadavků oproti roku 2009. Zásadní důvod poklesu je odstranění přetrvávajících problémů výměnou nevyhovujících 

HW řešení. Byly vyměněny hlavní aktivní prvky (switche) na síťové trase v budově magistrátu města v ulici 

U Spořitelny. Podařilo se vyřešit problém s tiskovým serverem. Odbor zorganizoval během roku 2010 několik školení 

pro uživatele magistrátu města a daná školení přinesla úspěch. Zaměstnanci zdokonalili své znalosti aplikací nutných 

pro výkon jejich agend - hlavně na úseku spisové služby.  

 

Nejčastěji řešené problémy 
Počet případů 

2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Athena - spisová služba 730 706 564 80,0 

Tiskárna - problém s fungováním 521 550 298 54,2 

Tiskárna - výměna tiskové kazety 387 329 343 104,3 

PC, terminál - problém s počítačovou sítí 344 244 212 86,9 

Ostatní 292 366 504 137,7 

Informační servis - materiály RM 143 122 89 73,0 

Výpočetní technika – stěhování 137 133 122 91,7 

GINIS 116 202 284 140,6 

Vita - stavební úřad, přestupky 112 173 184 106,4 
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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 za znečišťování ovzduší a tyto vybírá pro malé a střední 

stacionární zdroje. Uvedené zdroje eviduje na základě plnění ohlašovací povinnost a kontroluje jejich činnost. 

Sumarizaci této evidence každoročně zasílá Ministerstvu životního prostředí ČR a České informační agentuře (CENIA) 

k dalšímu zpracování. 

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

4 samostatná a 357 ostatních vyjádření k umístění a provozování malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší 

v rámci souhrnných stanovisek odboru životního prostředí.   

Ochrana ovzduší 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Střední zdroje znečišťování ovzduší – oznámení 167 150 138 92,0 

 - z toho zpoplatněno 38 31 24 77,4 

 - v tis. Kč 380,6 344,4 209,9 61,0 

Malé zdroje znečišťování ovzduší – oznámení 81 54 48 88,9 

 - z toho zpoplatněno  8 8 5 62,5 

 - v tis. Kč 17,3 17,2 15,7 91,3 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

Odbor, jako orgán veřejné správy, vydal v oblasti odpadového hospodářství podle zákona o odpadech, 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 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 94 70 65 92,9 

Neudělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady   1   - - - 

Souhlas k upuštění od třídění odpadů 3 8 6 75,0 

Dále byly zapracovány údaje o pohybu nebezpečných odpadů za rok 2010 (evidenční listy pro přepravu 

nebezpečných odpadů po území ČR) a údaje o produkci a nakládání s odpady jednotlivých podnikatelských subjektů 

za rok 2009 (hlášení) do programu EVI - evidence odpadů. Sumarizace této evidence je každoročně zasílána na 

Ministerstvo životního prostředí ČR k dalšímu zpracování. 

Evidence odpadů 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Hlášení nakládání s odpady (subjekty/odpady) 753 19 204 785 18 672 638 19 069 81,3 102,1 

Evidenční listy (ks/odpady) 3 119 4 655 3 371 4 959 3 315 4 776 98,3 96,3 
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V průběhu roku byla provedena kontrola odpadového hospodářství u jednotlivých podnikatelských subjektů, byly 

řešeny došlé podněty, přestupky a stížnost ve věci odpadového hospodářství. 

Podnikatelské subjekty 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Kontroly 6 9 4 44,4 

Podněty 9 15 5 33,3 

Přestupky - 3 10 333,3 

Stížnosti 1 1 - - 

Na základě kontrol a zpracování evidence byly podnikatelským subjektům uloženy pokuty za neplnění povinností 

daných zákonem. 

Pokuty 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Celkem rozhodnutí o uložení pokuty 12 29 3 10,3 

Celkem vybráno v tis. Kč 57  147 47 32,0 

Z hlediska nakládání s odpady bylo vydáno celkem 833 vyjádření v územním a stavebním řízení. 

 

MYSLIVOST 

Podle zákona o myslivosti odbor uznal 2 nové honitby, zaregistroval 2 honební společenstva a provedl 1 změnu 

hranic honiteb. Proběhlo 14 řízení o přičlenění honebních pozemků o celkové výměře 2 894 ha. Na žádost uživatelů 

honiteb bylo vydáno 42 rozhodnutí o povolení lovu zvěře a 36 vyjádření k odlovu. V roce 2010 bylo vydáno 42 

loveckých lístků, z toho 18 cizincům. Pro 57 honiteb bylo zpracováno 330 mysliveckých plánů. U 3 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 187 mysliveckých stráží. V 1 honitbě byl 

ustanoven nový myslivecký hospodář. 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 spojená 

s obodováním trofejí proběhla v červnu 2010 a odbor ji uspořádal v součinnosti s Českomoravskou mysliveckou 

jednotou. Jako každý rok spolupracovali pracovníci úseku myslivosti s Policii ČR při plánování kontrol lovců a zbraní 

při společných honech.  

 

STÁTNÍ SPRÁVA  LESŮ  

Podle zákona o lesích bylo vydáno 54 různých rozhodnutí (z toho 6 o uložení pokuty), 64 závazných stanovisek 

ke stavbám ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, 811 vyjádření do souhrnných stanovisek odboru a 42 vyjádření 

ke změnám územních plánů. V rámci provádění kontrol oprávněnosti čerpání dotací bylo na tomto úseku provedeno 

15 kontrol obnovy a výchovy lesních porostů, zalesnění a zajištění holin a dále 8 kontrol výskytu kůrovce.  

 

RYBÁŘSTVÍ  

Odbor vystavuje podle zákona o rybářství 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 
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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.   

Rybářství 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet vydaných rybářských lístků 805 709 585 82,5 

Počet rybářských stráží    78 80 80 100,0 

Správní poplatek za vydání rybářských lístků v tis. Kč 330 259 230 88,8 

  

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO  FONDU 

Odbor podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu v jarních a podzimních měsících kontroloval plnění 

plánu rekultivací. Zpět do zemědělského půdního fondu bylo navráceno 8,9937 ha zrekultivovaných pozemků po 

výstavbě rychlostní silnice R6. 

Jako dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení podle stavebního zákona vydal 811 vyjádření 

z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu v rámci souhrnných stanovisek odboru životního prostředí.  

Ochrana Zemědělského půdního fondu 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Souhlas k odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu 170 138 121 87,7 

Souhlas s trasou 14 16 7 43,8 

Stanoviska k územně plánovací dokumentaci 33 38 45 118,4 

Stanoviska k pozemkovým úpravám 3 4 8 200,0 

Rozhodnutí o odvodech 14 14 20 142,9 

Příjem do rozpočtu města v tis. Kč 253 176 292 166,0 

 

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 

V roce 2010 bylo na území Města Karlovy Vary evidováno 30 trvalých stanovišť včelstev. Odbor řešil 1 stížnost na 

šíření plevelů ze sousedních pozemků na pozemky stěžovatele dle zákona o rostlinolékařské péči.  

 

OCHRANA PŘÍRODY A  KRAJINY 

Odbor vydal podle zákona  o ochraně přírody a krajiny celkem 916 vyjádření.  

V roce 2010 provedl 7 šetření ve věci škod způsobených zvláště chráněnými živočichy (ve všech případech se jednalo 

o kormorána velkého). Bylo pokračováno v likvidaci invazních druhů rostlin na území města. Náklady v případě 

bolševníku velkolepého činily 50 tis. Kč a u křídlatek 48 tis. Kč.  

Ochrana přírody a krajiny 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Rozhodnutí ve věci kácení dřevin 153 193 182 94,3 

Kontrola náhradní výsadby 90 95 81 85,3 

Závazné stanovisko k zásahům do VKP, krajinný ráz 51 30 54 180,0 

Přestupky a protiprávní jednání 8 5 3 60,0 

Vyhlášení památných stromů 0 7 1 14,3 
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OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ  

Odbor podle zákona na ochranu zvířat 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 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Přestupky  27 12 10 83,3 

Náhradní umístění 1 0 1 - 

Opatření ke snížení hospodářských zvířat 0 0 0 - 

Pozastavení činnosti 0 0 0 - 

Místní šetření se sjednáním nápravy na místě 60 45 50 111,1 

 

PŘESTUPKY 

Odbor vykovává státní správu podle zákona o přestupcích jako pověřený obecní úřad ve věcech přestupku proti 

veřejnému pořádku ve státní správě a územní samosprávě. Jako úřad s rozšířenou působností projednává přestupky 

v zemědělství, myslivosti, rybářství a na úseku ochrany životního prostředí. 

Přestupky 2008 2008 2010 % (2010/2009) 

Počet přestupků celkem  83 79 58 73,4 

Počet uložených pokut 36 62 25 40,3 

Pokuty za přestupky v tis. Kč 80 82 40 48,8 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ NELEGÁLNÍCH SKLÁDEK  

Odbor projednává odstranění nelegálních skládek z pozemků podnikatelů na území Města Karlovy Vary. 

Nelegální skládky 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Projednáno odstranění  21 43 10 23,3 

 

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 pro obvod Lázeňské Lesy 
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 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 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Činnost lesního hospodáře 237 365,7 331,5 90,6 

Výsadba melioračních dřevin 229 254,5 312,5 122,8 

Zpracování lesních osnov 72 - 11,9 - 

Program péče o krajinu 131 105,6 139,2 131,8 

Dotační tituly celkem 669 725,8 795,7 109,6 

 

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 je možno 

hradit speciální dendrologické posudky i ochranná opatření proti šíření invazních rostlin na území města. Dále 

speciální projekty týkající se obnovy nebo rekonstrukce městské zeleně, alejí a parků. 
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ODBOR PRÁVNÍ (PRÁV)  

Funkce a výkon činnosti právního odboru spočívá především ve dvou rovinách. Navenek, kdy právní odbor zastupuje 

Město Karlovy Vary ve vztazích vůči třetím osobám nebo uvnitř Magistrátu města Karlovy Vary, kdy je činnost 

právního odboru ztělesněna spoluprácí mezi právním odborem a ostatními organizačními složkami Magistrátu města 

Karlovy Vary. Hlavní náplní právního odboru jako zástupce Města Karlovy Vary vůči třetím osobám je především 

v zastupování ve sporném řízení civilní a dále jako poradní orgán při uzavírání smluv mezi městem a třetí osobou. 

Odbor celý rok 2010 pracoval v neúplném počtu. I za této situace právní odbor dokázal zajistit řádné plnění všech 

základních činností, které na něj byly kladeny vnitřními předpisy a pokyny vedení města. 

 

PRÁVNÍ ROZBORY  

Podstatnou složkou činnosti odboru v roce 2010 bylo vypracovávání právních rozborů, a to jak na žádost vedení 

města, tak jednotlivých odborů, a to nejen ve formě písemných rozborů, ale i ve formě telefonických konzultací nebo 

jinak neformálně. Písemných právních rozborů bylo poskytnuto cca 40. 

 

SMLOUVY, SMLUVNÍ DOKUMENTACE 

V roce 2010 odbor provedl na základě žádostí jiných odborů a vedení města 140 sepisů smluv, a to zejména smluv 

nájemních, kupních, směnných a darovacích. Vedle toho odbor parafoval a připomínkoval 127 smluv, a to jak 

vzorových smluv, 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 odbor. 

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ  

Odbor zastupoval město v soudních řízeních či jiných správních řízeních před ostatními orgány státní správy, nebylo-

li město zastoupeno externím advokátem, a to nejen v řízení nalézacím, ale i v řízení odvolacím a v řízení 

o mimořádných opravných prostředcích. Odbor spolupracoval na tvorbě místních právních předpisů, tj. obecně 

závazných vyhlášek a nařízeních města, účastnil se jednání na útvarech Magistrátu města Karlovy Vary nebo 

u představitelů samosprávy.  

 

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK  

Odbor poskytuje právní pomoc jednotlivým odborům, 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 2010 podal 16 žalob. Na Město Karlovy Vary 

bylo v roce 2010 podáno 6 žalob, ke kterým musel odbor zaujmout stanovisko. 
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Jednalo se zejména o pohledávky vzniklých 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. 

Odbor dále podává 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. Dále do 

tohoto okruhu činností odboru patří sledování fakturace nákladů smluvních advokátů, daňových poradců a soudních 

exekutorů a sledování průběhu všech soudních sporů z účetního hlediska. Je rovněž nutné každoročně provést 

inventarizaci všech těchto položek, připravit návrh na odpis nevymahatelných pohledávek. 

Za rok 2010 bylo zpracováno v rámci výkonu právní činnosti odboru cca 50 rozsudků, platebních rozkazů, usnesení, 

exekučních příkazů a příkazů k úhradě nákladů exekuce. 

 

SPOLUPRÁCE S EXEKUTORY 

V roce 2010 pokračovala při výkonu rozhodnutí úspěšně spolupráce se soudními exekutory. Stále však 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. V tomto roce odbor dále pokračoval ve spolupráci 

se soudními exekutory, jejichž činnost se v oblasti vymáháni pohledávek pocházejících z činnosti ostatních odborů, 

ukazuje jako efektivní nejen z pohledu vymožených částek, ale také z pohledu nákladů města, které je třeba vynaložit 

na vymáhání pohledávek. 
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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 Karlovy Vary - svěřena odborům 

magistrátu města a samostatným oddělením, podle jejich funkční příslušnosti. Vedoucí příslušného odboru či 

samostatného oddělení zajistí zpracování dílčí výroční zprávy za odbor nebo samostatné oddělení vždy do 31. ledna 

za uplynulý rok a její zaslání odboru právnímu. 

V loňském roce bylo na úřad podáno celkem 26 žádostí o poskytnutí informací, z tohoto počtu podaných žádostí byly 

informace poskytnuty 24 žadatelům. Nejvíce žádostí vyřizoval odbor majetku města. Zájem o poskytování informací 

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.  
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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.  

 

ZÁSADNÍ MOMENTY  

V prosinci roku 2010 byla dokončena stavba “Karlovy Vary, revitalizace promenádního prostoru části lázeňského 

území Tržiště – Stará louka“. Celkové náklady na realizaci této investice činí 140 mil. Kč včetně DPH. Revitalizace 

území spočívá v celkovém architektonickém vyřešení prostoru, zahrnující kromě kompletní rekonstrukce 

komunikačních ploch také návrh řešení sadových úprav, návrh umístění promotion plochy, pítek, info stánků, 

reklamních pylonů a mobiliáře. Další součástí stavby byla rekonstrukce veřejného a slavnostního osvětlení 

a odvodnění komunikačních ploch. 

Celková délka revitalizovaných ulic činí cca 820 m, a to v celé šířce ulic mezi zástavbou, resp. nábřežní zdí. Celková 

plocha dlažeb je cca 12  tis. m
2
. Podél Staré louky je v řece Teplé navrženo 8 skupin vodotrysků, které jsou situovány 

v podélné ose řeky. V prostoru Staré louky byly osazeny dva herní prvky Dance Chimes / Taneční zvonkohry. Součástí 

stavby byly rovněž sadové úpravy, které obsahovaly především odstranění 21 stromů jírovce (na základě 

dendrologického průzkumu) a vysázení 28 nových stromů. 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST  

V oblasti projektové přípravy byly zpracovány zadávací dokumentace pro následné rekonstrukce městských 

komunikací ve výši 2,6 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 2,4 mil. Kč.   

Byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci ulic Bulharská, Plzeňská a Majakovského. Dále byly 

zahájeny projekty na výstavbu chodníku v ulici Chodovská, rekonstrukci ulic Vítězná, Prašná a nové kruhové 

křižovatky ulic Jáchymovská - Sedlecká. Projektové dokumentace jsou rovněž zajištěny na opravu povrchů ulic 

Pražská a Na Vyhlídce. Nadále je pokračováno ve zpracování projektové dokumentace na projekt Karlovarského kraje 

Cyklostezka Ohře.  

 

REALIZACE INVESTIC 

Současně s rekonstrukcí ulice Stará louka došlo k celkové obnově Divadelní lávky přes řeku Teplou v lázeňské části 

Karlových Varů, která byla ve velmi špatném stavu. Stávající lávka byla snesena (kompletní demolice) a byla 

nahrazena novou lávkou ze 4 ocelových nosníků s prefabrikovanými železobetonovými deskami, na kterých 

je spádový beton, izolace, cementová mazanina a kamenná dlažba. Rozpětí lávky je 18 m a je řešena jako 

bezbariérová. Celkové náklady jsou 11 mil. Kč včetně DPH.  

V rámci celkové revitalizace území došlo k opracování povrchu kamenných obkladových desek nábřežní zdi řeky 

Teplé v úseku mezi Dvořákovou lávkou a Jánským mostem, přičemž délka opravené nábřežní zdi je cca 250 m. 
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V roce 2010 byla provedena rekonstrukce ulice Gagarinova a ulice K Zahradám v Sedleci. V rámci zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu byla vystavena nová kruhová křižovatka ulic Železniční - Konečná. Na základě schváleného 

rozpočtu města byla provedena celková oprava ulice Libušina. Na realizaci těchto uvedených dopravních staveb 

vynaložilo město celkovou částku ve výši cca 19 mil. Kč včetně DPH. 

Nákladem ve výši 1,6 mil. Kč včetně DPH byla zajištěna stavební zakázka “Karlovy Vary – Odbahnění rybníků Rokosák 

I. a II.“. Na tuto akci získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 90% uznatelných nákladů. 

V roce 2010 byla dokončena nákladem ve výši cca 75 mil. Kč včetně DPH celková rekonstrukce areálu Rolava. 

Předmětem řešení areálu je především jeho rozšíření a oprava stávajících sportovních zařízení, včetně výstavby 

nového zázemí pro sportovní veřejnost.  

V létě 2010 byla uvedena do provozu také stavba “Přírodní park meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová 

stezka Rybáře – Stará Role, I. a II. etapa“.  Náklady na tuto investici činily cca 42 mil. Kč včetně DPH. Výstavba 

přírodního parku byla realizována na území bývalého zahradnictví v Tuhnicích, kolem kterého vytváří řeka Ohře 

meandr. Přírodní park byl vystavěn na ploše cca 8,7 ha. Stavba “Víceúčelová stezka Rybáře – Stará Role, I. a II. etapa“ 

zahrnuje výstavbu cyklostezky od ulice Dolní Kamenná podél Čankovské ulice a podél říčky Rolavy až ke křižovatce 

 ulic Mlýnská a Českých bratří. Délka budované stezky je cca 1 185 m.   

V roce 2010 došlo k rozšíření urnového háje za částku 2 mil. Kč včetně DPH. Karlovarské hřbitovy, které spravuje 

příspěvková organizace města Správa lázeňských parků, mají zcela naplněnou kapacitu, speciálně urnový háj 

v Rybářích je absolutně zaplněn.  

 

STATISTIKA ODBORU 

Bylo zpracováno 90 zpráv pro jednání Rady města Karlovy Vary a 1 zpráva pro jednání Zastupitelstva města Karlovy 

Vary. Celkem bylo uzavřeno 85 smluvních vztahů (smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, atd.), vystaveno bylo 125 

objednávek a bylo proplaceno 368 daňových dokladů. Odbor investic zajistil 13 zadávacích řízení na realizaci 

veřejných zakázek. Za rok 2010 bylo inventarizováno celkem 52 středisek majetku. 
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ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA (OKP) 

Odbor poskytuje základní servis pro samosprávu města, jednání rady a zastupitelstva, podílí se na organizaci akcí 

města, podává informace o činnosti magistrátu, zajišťuje protokol a spolupráci s partnerskými městy. Vykonává 

veškerý servis vzhledem k zástupcům medií ze strany magistrátu města a města a jeho politického vedení. 

V roce 2010 se odbor organizačně podílel na zajištění těchto akcí:  

 Mistrovství světa v basketbalu žen 

 Zasedání prezidentů Visegrádské skupiny v Karlových Varech 

 Zahájení lázeňské sezony v květnu  

 Pořádání pietních a vzpomínkových akcí 

 45. ročník Mezinárodního filmového festivalu – Večer pro město v KV Areně 

 

ODDĚLENÍ TISKOVÉ  

Oddělení v roce 2010 tvořili dva tiskoví mluvčí a mediální asistent. Oddělení pravidelně zpracovávalo informační 

výstupy magistrátu města, tiskové zprávy, zveřejňování aktualit a odpovědí z rubriky „Napište nám“ na webových 

stránkách města. Zorganizovalo tiskové konference k jednání rady města a k dalším událostem ve městě, mediální 

vycházky a kontrolní dny. Tiskoví mluvčí i mediální asistent odpovídali na dotazy médií i veřejnosti. V roce 2010 

zajišťovalo oddělení také náplň Karlovarských radničních listů, informačního měsíčníku města. Oddělení také 

pořídilo, zpracovalo a na webových stránkách magistrátu zveřejnilo videozáznamy ze všech jednání zastupitelstva 

města. V roce 2010 tiskoví mluvčí asistovali, pořizovali zápis a zpracovávali odpovědi z pravidelných „primátorských 

dnů“ – dnů primátora vyhrazených pro veřejnost. Oddělení také spolupracovalo na tvorbě Karlovarského týdeníku – 

pravidelného televizního pořadu, který zpracovává a vysílá společnost Story s. r. o. - TV Duha. 
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VYDAVATELSKÁ Č INNOST 

Karlovarské radniční listy začala od dubna roku 2010 vydávat společnost Strategic Consulting, s.r.o., která byla 

vítězem výběrového řízení. Karlovarské radniční listy dále vycházely jako měsíčník v nákladu 25 000 výtisků a byly 

zdarma distribuovány do všech domácností na území Města Karlovy Vary. Dostaly však zcela novou podobu a zvýšil 

se také počet stránek z 16 na 32. Celkové náklady na tisk, grafické práce a roznášku činily v roce 2010 celkem 1,9 mil. 

Kč.  

ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ  

Pracovníci oddělení během roku 2010 připravili, archivovali a vyhledali veškeré materiály související s činností rady 

i zastupitelstva města včetně usnesení, zápisů z jednání a kontrol plnění usnesení. Vedli evidenci členů rady 

a zastupitelstva města včetně jejich účasti na jednotlivých jednáních. Dále také zajišťovali centrální evidenci výborů 

zastupitelstva a komisí rady. V souvislosti s rozvojem informačních technologií zajišťovali pracovníci organizačního 

oddělení velkou část své agendy nejen v listinné podobě, ale rovněž v podobě elektronické, umožňující dálkový 

přístup. Připravili také volby přísedících Okresního soudu v Karlových Varech a Krajského soudu v Plzni. 

Organizační oddělení 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Příprava a realizace jednání rady města 35 46 41 89,1 

Příprava a realizace jednání zastupitelstva města 8 8 7 87,5 

Zhotovení a distribuce CD na jednání rady 1 015 1 380 878 63,6 

Zhotovení a distribuce CD na jednání zastupitelstva 184 184 251 136,4 

Příprava a distribuce listinných materiálů na jednání rady města 210 276 915 331,5 

Příprava a distribuce listinných materiálů na jednání zastupitelstva 240 240 135 56,3 

Převod zpráv pro radu a zastupitelstvo do elektronické podoby 2 350 2 834 2 808 99,1 

Vyhotovení zápisů z jednání zastupitelstva města – počet stran 750 901 803 89,1 

Vyhledávání zápisů a usnesení v archivu 130 150 320 213,3 

Zhotovení výpisů z rady a zastupitelstva 250 300 350 116,7 

 

OSTATNÍ ČINNOSTI ODBORU 

Mimo uvedená oddělení zahrnuje odbor sekretariáty členů vedení města a tajemníka magistrátu, řidiče a ekonomku 

odboru. Sekretariáty organizovaly v roce 2010 práci primátora, jeho náměstků a tajemníka magistrátu, kdy 

zpracovávaly jejich korespondenci, vedly databázi smluv. Odbor poskytoval veškeré služby v oblasti protokolu. 

Zajistil také přípravu pietních a vzpomínkových aktů. Na další akce v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a podobně 

sepsal proslovy, úvodní slova a další. V rámci příprav společenských akcí připravili pracovníci odboru pozvánky, zvací 

dopisy a další oficiální dokumenty. Kromě toho odbor zajistil agendu spojenou s udělováním čestného občanství 

a Ceny města Karlovy Vary. 

Protokol a vnější vztahy 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Příprava a vypravení dopisů  62 74 118 159,5 

Zajištění programu a péče o delegace  28 34 32 94,1 

Přípravy smluv 16 8 44 550 

Zprávy do rady a zastupitelstva města - 42 36 85,7 

Vystavení písemných objednávek na služby - 45 104 231,1 

Příprava a distribuce pozvánek na akce města 2 500 3 000 3 600 120,0 

Provedené účetní operace 669 736 423 57,5 
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ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (OKT)  

Odbor byl zřízen v dubnu roku 2010, kdy cílem bylo především oddělit agendy personálního charakteru z dřívějšího 

pojetí organizační struktury magistrátu a nastavit tak systematičtější způsob výkonu dílčích pracovních úkonů. Odbor 

vznikl seskupením oddělení personálního a oddělení krizového řízení, jež bylo původně organizačně začleněno pod 

odborem kancelář primátora. 

Činnost odboru spočívá především v personálních úkonech, tj. v zajišťování agendy výběrových řízení včetně 

souvisejících a navazujících prací, měsíčním zpracování platů zaměstnanců zařazených do struktury Magistrátu 

města Karlovy Vary a Městské policie. Zpracovává odměny členům zastupitelstva uvolněným i neuvolněným 

a odměny členům komisí rady města a výborů zastupitelstva města včetně všech souvisejících operací, pracuje 

s rozpočtem na platy a odměny zastupitelů, zajišťuje vzdělávací akce pro zaměstnance MM a spravuje  a vydává 

potvrzení z archivu obsahujícího cca 30 tisíc osobních spisů zrušených organizací. Mimo výše uvedené zajišťoval 

odbor administraci klientů vykonávajících veřejnou službu pro město. 

V roce 2010 proběhla na magistrátu města řada organizačních změn, především došlo ke snížení celkového počtu 

systemizovaných míst magistrátu města o 27 oproti roku 2009 a dále k vytvoření 1 nového odboru. K datu 31. 12. 

2010 byl systemizovaný stav zaměstnanců zařazených do organizační struktury v celkovém úhrnu 352. V tomto 

počtu zaměstancců jsou ovšem zařazena i místa pracovnic městské knihovny či pracovníků divadla Husovka. 

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.  

Na základě dohod uzavřených se školami a magistrátem probíhala na magistrátu bezplatná praxe studentů středních 

a vysokých škol. V průběhu praxe vykonávají studenti jednoduché administrativní práce a poskytují součinnost při 

přípravě voleb.  

Druh činnosti 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Personalistika     

Průměrný počet zaměstnanců na MM     363     379 352 92,9 

Počet vyhlášených výběrových řízení       96       42 31 73,8 

Počet přihlášených uchazečů     735     870 1 002 115,2 

Počet přijatých zaměstnanců       69       48 34 70,8 

Počet odešlých zaměstnanců       41       38 45 118,4 

Počet uzavřených smluv a dodatků  - veřejná služba 0 44 112 254,5 

Platy zaměstnanců     

Celkový počet osob pro výplatu platu či odměny 
(zaměstnanci magistrátu, členové volebních komisí, atd.)     880 844 1245 147,5 

Vzdělávání zaměstnanců a archiv     

Počet zajištěných vzdělávacích akcí pro zaměstnance       222 329     292 88,8 

Počet potvrzení vydaných z archivu        29 29 34 117,2 

 

Další činností odboru je výkon krizového řízení, které zajišťuje civilní ochranu, zpracovává krizový plán, připravuje 

opatření pro krizové situace, organizačně zajišťuje činnost bezpečnostní rady města a krizového štábu. Kancelář 

krizového řízení se v případě potřeby stává pracovištěm krizového štábu. Pověřený pracovník obsluhuje speciální 

krizovou SMS bránu. Oddělení spolupracuje s jednotkami sboru dobrovolných hasičů na území města. Krizové řízení 

poskytovalo obcím ve spádovém území obce s rozšířenou působností metodickou pomoc při zpracování jejich 

krizové dokumentace. Jako podklad použilo Krizový plán určené obce Karlovy Vary.  
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DOBROVOLNÍ HASIČI Město Karlovy Vary zřizuje dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jednotka Tašovice 

měla v roce 2010 15 členů a provedla 50 zásahů. V roce 2010 byla zahájena oprava vnějšího opláštění budovy 

hasičské zbrojnice.  

Jednotka Stará Role měla v roce 2010 14 členů a podílela se na 40 výjezdech k zásahům. V roce 2010 byla zahájena 

oprava vnějšího opláštění budovy hasičské zbrojnice.  

BEZPEČNOSTNÍ RADA A KRIZOVÝ ŠTÁB  Bezpečnostní rada města Karlovy Vary jednala v roce 2010 dvakrát, 

krizový štáb se účastnil dvou cvičení. 

AKTUALIZACE PLÁNŮ A DATABÁZÍ V rámci aktualizace plánů a databází byly za poslední roky upřesněny 

databáze subjektů a objektů kritické infrastruktury, objektů možného napadení, plánu nezbytných dodávek, 

krizového plánu evidence zdravotnic, evidence věcných prostředků, evidence v systému ARGIS, upřesnění plánů 

evakuace pod vodními díly a plánů akceschopnosti magistrátu města. Došlo k úpravě plánů vyrozumění a varování. 

Byla zpracována dokumentace pro „Národní systém reakce na krize“ a dílčí plán činnosti při válečném stavu. 

PŘESTUPKY Oddělení řešilo porušení zákazu vstupu do vojenského prostoru. 

 

PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ  V průběhu roku 2010 bylo za účelem využití práva svobody projevu magistrátu 

města ohlášeno celkem 20 shromáždění v souladu se zákonem o právu shromažďovacím. Část těchto ohlášení 

byla neúplná a nesplňovala tak 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 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet ohlášených shromáždění  13 19 20 105,3 

Koordinační schůzky ke shromáždění 10 8 3 37,5 

  

Oddělení krizového řízení 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Počet přestupků 3 - 18 - 

Metodická pomoc obcím na území ORP Karlovy Vary 20 2 38 1900,0 

Vstupní vzdělávání zaměstnanců - 4 8 200,0 

Školení bezpečnosti práce 14 76 48 63,2 

Pravidelné porady na krajském úřadě  4 5 4 80,0 

Jednání Bezpečnostní rady 2 3 2 66,7 

Odborná příprava zaměstnanců krizového řízení - 6 7 116,7 

Odborná příprava členů krizového štábu a nácvik řešení krizové 
situace  1 1 2 200,0 

Kontrola z odboru krizového řízení krajského úřadu 1 1 1 100,0 

Aktualizace krizového plánu ORP - 1 1 100,0 

Vyjádření ke stavebnímu řízení a prodeji objektů 18 19 4 210,2 

Návštěvy a kontroly krytů civilní obrany 15 12 13 108,3 

Kontrola požárních hlásičů v budovách magistrátu 4 4 2 500,0 

Požární preventivní kontroly  4 5 4 80,0 

Jednání a návštěvy jednotek sboru dobrovolných hasičů 22 48 52 108,3 

Aktualizace plánů a databází 12 37 29 78,4 

Dohoda o odpovědnosti za svěřené ceniny 10 8 9 112,5 

Pověření k vybírání pokut 10 8 9 112,5 
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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 úhradu neinvestičních nákladů za děti a žáky, kteří navštěvují školská zařízení 

zřízená Městem Karlovy Vary a mají trvalý pobyt mimo území města. Zajišťuje projednání a schválení smluv o nájmu 

nebytových prostor ve školských zařízeních příslušným orgánem města. Odbor zajišťuje činnost městské knihovny. 

Spravuje účelové dotace na sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity. 

 

ŠKOLSTVÍ  

V roce 2010 čerpaly školské organizace z rozpočtu města provozní výdaje ve výši 48,035 mil. Kč, z toho 37,725 mil. 

Kč základní a 10,310 mil. Kč mateřské školy. Účelové dotace města činily 886 tis. Kč a účelové dotace Krajského 

úřadu Karlovarského kraje a státního rozpočtu z Evropské unie dosáhly výše 6,173 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 2010 částku 3,774 mil. Kč. V roce 2010 byly opět uzavřeny Smlouvy 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 2010 zákonné povinnosti k 47 školám. 

Druhy školských zařízení 
Počet 

2008 2009 2010 

Mateřské školy (MŠ) 15 15 16 

Základní školy (včetně spojených s MŠ, praktickou školou či domovem dětí a mládeže) 26 26 25 
Základní umělecké školy 2 2 2 

Základní školy praktické 2 2 2 

Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení 1 1 1 

Domy dětí a mládeže 1 1 1 

Celkem 47 47 47 
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ZÁŠKOLÁCTVÍ  

V průběhu roku 2010 bylo evidováno celkem 108 žáků plnících povinnou školní docházku, kteří se dopustili 

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 2008 2009 2010  % (2010/2009) 

Počet přestupků došlých během roku 111 93 108 116,1 

Z toho:  postoupeno 34 20 34 170,0 

 odloženo 13 7 14 200,0 
V příkazním řízení bylo vyřízeno 59 69 64 92,8 

Z toho: napomenutím 28 26 38 146,2 

 pokutou 31 43 26 60,5 

Uložené pokuty v tis. Kč 15,5 45,0 10,4 23,1 

 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ŠKOL  

V roce 2010 všechny základní 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 městem poskytnut neinvestiční příspěvek.  

Neinvestiční výdaje v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

ZŠ jazyků 4 160 4 170 3 460 83,0 

ZŠ Truhlářská 4 310 4 450 3 850 86,5 

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 4 200 4 295 3 865 90,0 

ZŠ Konečná  4 430 4 755 4 550 95,7 

ZŠ Krušnohorská 6 650 6 805 6 410 94,2 

ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 4 350 4 390 4 040 92,0 

ZŠ Poštovní          3 500 3 950 3 930 99,5 

ZŠ 1. máje 3 850 3 741 3 285 87,8 

ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 4 150 4 310 3 750 87,0 

ZŠ pro žáky se spec. poruchami učení, Mozartova  550 590 585 99,2 

1. MŠ Komenského 5 950 6 000 5 310 88,5 

2. MŠ Krušnohorská 6 400 6 150 5 000 81,3  

Celkem 52 500 53 606 48 035 89,6 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

Celkové náklady na provoz všech 9 středisek činily 2,422 mil. Kč. Město doplnilo v roce 2010 knižní fond nákladem 

546 tis. Kč. 

Všechny pobočky byly vybaveny novým informačním systémem – popiskami pro lepší orientaci v knihovně. Na 

pobočce Drahovice byla provedena zásadní obnova nábytku a v dětském oddělení byl zřízen nový dětský koutek, 

v knihovně Vyhlídka byl položen nový koberec, na pobočce Růžový Vrch obnoveny polepy oken a dveří. U výpočetní 
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techniky byly vyměněny nevyhovující napěťové kabely, pro kvalitnější poslech přednášek byl zakoupen mikrofon 

s příslušenstvím.   

Činnost městské knihovny (počty případů)  2008 2009 2010 % (2010/2009) 
Výpůjčky 388 291 386 168 297 948 77,2 

Noví čtenáři 5 834 5 222 4 945 94,7 

Návštěvníci 65 187 83 069 70 576 85,0 

Počet návštěv www.mestskaknihovnakv.cz 10 825 18 255 35 147 192,5 

Kulturní akce pro veřejnost 101 100 398* - 
Vzdělávací akce pro mateřské a základní školy 356 463 54* - 

* v roce 2010 došlo ke změně názvosloví a změně v zařazování jednotlivých akcí 

 

SPORT A TĚLOVÝCHOVA  

Z rozpočtu města na rok 2010 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 2010 schválena částka 22,550 mil. Kč. Komise sportu a tělovýchovy jako poradní orgán Rady 

města projednala celkem 79 žádostí o dotaci. 

 

Čerpání dotací v tis. Kč 2008 2009 2010 % (2010/2009) 

Systémové 21 600  23 900  17 450 73,0 
HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 15 200  18 000  12 800 71,1 

1. FC Karlovy Vary a.s. (FC Buldoci a.s.) 2 200 2 200 1 500 68,2 

TJ KSNP Sedlec - akce Eurosportring 150  150  100 66,7 

SK Hubertus - akce Kanoe Mattoni 200  - - - 

SK Liapor Karlovy Vary - Doubí 450  450  300 66,7 
BK Lokomotiva 2 950 2 650 2 000 75,5 

TK Lokomotiva 200 200  150 75,0 

AC Start - akce Prázdninové aktivity dětí a mládeže 250  250 200 80,0 

Sportovní klub vozíčkářů Sharks - - 200 - 

SK Kontakt Karlovy Vary - - 100 - 
Asociace Záchranný kruh – Den záchranářů - - 100 - 

Vyhlášení nejlepšího sportovce roku 150  150  100 66,7 

Ostatní 6 227 6 550  5 000 76,3 

Masová tělovýchova 5 482  5 792  4 689 81,0 

Význačné akce 532  568  215 37,9 

Vrcholoví sportovci 213  190  96 50,5 
Investice -  -  - - 

Celkem čerpáno na sport a tělovýchovu 27 977 30 600  22 550 73,7 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

Z rozpočtu města na rok 2010 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 2008 2009 2010 % (2010/2009) 
JUNÁK - svaz skautů a skautek 49,0 0,0 30 - 

Česká společnost pro naturální sport, o.s. 49,0 0,0 0 - 

Alžbětiny Lázně, a.s. 20,0 0,0 0 - 

Krasobruslařský klub Karlovy Vary, o.s. 39,0 30,0 15 50,0 

TJ DDM Karlovy Vary - Stará Role 35,0 0,0 49 - 
Sportovní organizace FUTSALU Karlovy Vary 25,0 0,0 0 - 

AC Start 20,0 0,0 0 - 

TJ FC ROMA KARLOVY VARY 0,0 5,0 0 - 

O.S. Krušnohorská krajka 0,0 5,0 0 - 

Radioklub lázeňského města Karlovy Vary 0,0 5,0 10 200,0 
Sdružení rodičů přátel při DDM K.Vary 0,0 20,0 15 75,0 

Český svaz chovatelů 1,8 0,0 0 - 

ZŠ a ZUŠ Šmeralova  92,2 70,6 108 153,0 

Asociace "Záchranný kruh" 0,0 25,0 0 - 

ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary 0,0 30,0 0 - 
Martin Petrisko - MHŽ-ZVS potápěčů 0,0 30,0 0 - 

Nadační fond Gaudeamus 10,0 10,0 0 - 

PO ZŠ Truhlářská  49,0 35,0 0 - 

TJ Lokomotiva - odd. kopané 0,0 25,0 0 - 

JUNIOR SPORTS, o.s. 45,0 35,0 30 85,7 

Tělocvičná jednota SOKOL KV 0,0 10,0 0 - 
Svaz postižených civilizačními chorobami 0,0 5,0 0 - 

Hipocentrum PÁ-JA 45,0 30,0 30 100,0 

2. MŠ Krušnohorská, PO 0,0 10,0 15 150,0 

Libor Balák - divadelní představení 0,0 40,0 0 - 

O.p.s. FORTE 0,0 25,0 0 - 
Prostor k životu,o.s. 0,0 20,0 0 - 

TJ Slavia K.Vary 0,0 10,0 0 - 

KMT kart o.s. 0,0 8,0 0 - 

Hnutí Skalp  0,0 0,0 15 - 

Hockey club Karlovy Vary  0,0 0,0 49 - 
ZŠ 1. máje  0,0 0,0 30 - 

TJ KSNP Sedlec o.s.  0,0 0,0 49 - 

ZŠ Konečná 0,0 0,0 10 - 

Markéta Holubová – výuka anglického jazyka 0,0 0,0 25 - 

TJ Slovan Karlovy Vary – oddíl plavání 0,0 0,0 20 - 

Celkem 480,0 483,6 500 103,4 

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. 
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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 vyplývající ze zákona o finanční kontrole: 

 Interní audit 

 Veřejnosprávní kontrola 

 Petice 

 Stížnosti, oznámení a podněty 

 Poskytování informací v souladu s platnou legislativou 

 

INTERNÍ AUDIT  

Interní audity byly prováděny na základě schváleného ročního plánu interního auditu a v souladu se střednědobým 

plánem. Plán auditů vycházel z poznatků a rizik zjištěných v předcházejícím období, jakož i z výsledků následných 

veřejnosprávních kontrol. Záměrem provedených interních auditů bylo definování a eliminace právních, finančních, 

provozních a jiných rizik, které se vyskytují nebo se mohou vyskytovat při výkonu činnosti zaměstnanců Magistrátu 

města Karlovy Vary. Svým zaměřením se jednalo o audity systémů. 

V roce 2010 bylo odborem provedeno celkem 7 interních auditů. Z tohoto počtu bylo provedeno 6 plánovaných 

interních auditů a 1 interní audit operativně zařazený mimo roční plán. Audity byly zaměřeny na dodržování zásad 

pro zadávání veřejných zakázek, na oběh účetních dokladů, na účelnost, hospodárnost a efektivnost výdajů 

z rozpočtu Města Karlovy Vary, 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 předpisů magistrátu města. Mimo jiné bylo zjištěno: 

 Porušení povinnosti při zajišťování vnitřního kontrolního systému dané zákonem o finanční kontrole ve 

veřejné správě a nedodržení schvalovacích postupů předběžné řídící kontroly vykonávané v působnosti 

příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní 

 Nedodržování zákona o veřejných zakázkách ze strany zadavatele a postupů pro zadávání veřejných zakázek 

upravených ve vnitřním předpisu magistrátu města 

Zjištění a doporučení z provedených interních auditů byla projednána s vedoucími zaměstnanci auditovaných odborů 

magistrátu města, kteří přijali odpovídající opatření k jejich  nápravě formou konkrétních úkolů.  

V průběhu roku 2010 byla v návaznosti na výsledky provedených interních auditů a řídících kontrol aktualizována 

Směrnice o interním auditu, Směrnice o vnitřním kontrolním systému, Statut odboru vnitřního auditu a kontroly 

a dále byla vydána Směrnice o řízení rizik a sestavena mapa rizik. 

 



Výroční zpráva Magistrátu města Karlovy Vary za rok 2010 

75 

 

VERIFIKACE INTERNÍHO  AUDITU 

S odkazem na doporučení uvedená mezinárodními standardy pro profesionální praxi interního auditu byla ve 

sledovaném období roku 2010 provedena na Magistrátu města Karlovy Vary verifikace interního auditu. Pro 

hodnocení kvality interního auditu byla vybrána mezinárodní auditorská společnost, která při hodnocení použila 

celosvětově uplatňovanou metodologii K´SPRint, která je plně v souladu s profesními standardy interního auditu 

vydanými IIA (The Institute of Internal Auditors), přičemž členové hodnotícího týmu byli držiteli certifikátu CIA 

(Certified Internal Auditor).  

Cílem hodnocení bylo prověřit kvalitu činností odboru a navrhnout doporučení, která by zvýšila hodnotu interního 

auditu. Hodnocení bylo zaměřeno na tři klíčové oblasti výkonu interního auditu, a to na pozici interního auditu 

v rámci organizace, na procesy, které interní audit uplatňuje a na lidské zdroje v rámci interního auditu. V závěrečné 

souhrnné zprávě bylo hodnotícím týmem konstatováno, že interní audit na Magistrátu města Karlovy Vary je na 

velmi dobré profesionální úrovni a je v rámci magistrátu města vnímán celkově velmi pozitivně. Předpisová základna 

je dobře zpracována a organizační začlenění interního auditu je v souladu s právními předpisy i se standardy IIA. 

Výstupy interního auditu jsou jasné a dobře strukturované. Testovaný vzorek zpráv ukázal, že zprávy jsou objektivní.  

 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA 

Veřejnosprávní kontroly byly prováděny na základě ročního plánu kontrolní činnosti a byly realizovány jako následné 

kontroly na místě. V roce 2010 bylo zahájeno celkem 14 následných veřejnosprávních kontrol, které byly vykonány 

u příspěvkových organizací města v působnosti města a u příjemců dotací. Podmínky pro výkon veřejnosprávní 

kontroly upravuje na magistrátu města zejména Kontrolní řád, který byl v závěru roku 2010 aktualizován.  

Cílem veřejnosprávních kontrol prováděných u příspěvkových organizací bylo přezkoumání finančních a majetkových 

operací a přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému podle zákona o finanční kontrole. V souladu 

s ustanovením tohoto zákona byla u příspěvkových organizací města nahrazena funkce útvaru interního auditu 

výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany města. 

Mezi hlavní zjištěné nedostatky z provedených veřejnosprávních kontrol patřilo: 

 Dílčí nedostatky v nastavení vnitřního kontrolního systému 

 Nedodržení zásad a postupů účtování předepsaných Českými účetními standardy 

 Nedodržování zásad při hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb 

 Nesprávné účtování o majetkových a finančních fondech 

 Nedostatečně provedená dokladová inventarizace pohledávek a závazků 

 Nesprávné účtování o odpisech 

 Porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Veškerá zjištění, obsažená v závěrečných protokolech o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 

u příspěvkových organizací města, byla ve všech případech projednána se zástupci kontrolovaných osob a zjištěné 

nedostatky byly v některých případech odstraněny již v průběhu kontroly, v ostatních případech byly podniknuty 

kroky potřebné k jejich bezodkladné nápravě. 

Veřejnosprávní kontrolou bylo u příspěvkových organizací města zkontrolováno u vybraných vzorků operací celkem 

39,371 tis. Kč veřejných příjmů a 69,996 tis. Kč veřejných výdajů. 
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Ke kontrolním zjištěním z provedených veřejnosprávních kontrol v roce 2010 nebyla ze strany kontrolovaných osob 

podána žádná námitka.  

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 a dodržení stanovených podmínek, které měly vztah 

k poskytovaným dotacím. 

V rámci vykonaných následných veřejnosprávních kontrol na místě byly u jednoho z příjemců dotací zjištěny 

nesrovnalosti související s doklady, které předkládá žadatel o poskytnutí dotace před podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace a na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotačních finančních prostředků. Vzhledem ke 

skutečnosti, že nebylo pracovníkům kontrolní skupiny ze strany příjemce dotace umožněno prověření pravdivosti 

údajů a všech skutečností uvedených v předložených dokladech, bylo pracovníky kontrolní skupiny navrženo 

požadovat navrácení poskytnuté dotace v plné výši zpět do rozpočtu Města Karlovy Vary. Řízení o navrácení 

finančních prostředků přidělené účelové neinvestiční dotace nebylo ze strany kompetentních orgánů v roce 2010 

ukončeno. 

Předmětem kontroly u příjemců dotací byly finanční prostředky v souhrnné výši 2,529 tis. Kč.  

 

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 vnitřní předpisy Magistrátu města Karlovy Vary: 

 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, návrhů, připomínek, podnětů a žádostí platná ode dne 

31. 8. 2010 

 Směrnice č. 22/2008 o vyřizování stížností, platná a účinná od 1. 5. 2008  

Za rok 2010 odbor zaevidoval a vyřídil 10 petic. Ve 2 případech neměly petice všechny předepsané náležitosti, přesto 

byly vyřízeny jako by tomu tak bylo. Petice byly vyřizovány v součinnosti s odborem technickým (2), úřadem 

územního plánování a stavebním úřadem (2), odborem rozvoje a urbanismu (3), odborem kancelář primátora (2), 

odborem dopravy (2), odborem majetku města (2), odborem školství a tělovýchovy (1) a Městskou policií Karlovy 

Vary (1). 1 petice byla z části postoupena Úřadu práce města Karlovy Vary. 

Petice byly podány v záležitostech týkajících se: 

 Zachování zeleně v oblasti ulic Moravská, Libušina, Hálkův vrch, Kolmá a dalších ústředních lokalit 

v lázeňském centru  

 Záchrany letního kina 

 Nesouhlasu do zasahování do řízení nemocnice bez jakéhokoliv důvodu 

 Bezpodmínečného souhlasu se zápisem západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam světového 

kulturního dědictví UNESCO 

 Zásadního nesouhlasu s „Nástavbou nákupního střediska LINAS“ na p.p.č 505 v k.ú. Tuhnice 

 Zpomalení průjezdu Táborskou ulicí 

 Zajištění zvýšené bezpečnosti občanů v Bohaticích 

 Umístnění bytového domu Gaspar House v Doubí 

 Zřízení parkovacích míst v ulici Zahradní 

 Zachování pronájmu taneční školy 
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STÍŽNOSTI  

V roce 2010 odbor zaevidoval 60 podání, jež se jevila jako podání, která mohla být vyřízena podle Pravidel pro 

přijímání a vyřizování petic, stížností, návrhů, připomínek, podnětů, z toho 2 anonymní a 6 zaslaných elektronickou 

poštou.  

Odbor vyřídil na základě podkladů ostatních odborů celkem 15 stížností. Z tohoto počtu stížností nesměřovala žádná 

z nich proti nevhodnému chování úředních osob nebo nesprávnému postupu správního orgánu podle správního 

řádu. 

Odbor shledal:  

 4 stížnosti oprávněné 

 2 stížnosti částečně oprávněné 

 4 stížnosti neoprávněné 

 v 5 případech nelze důvodnost určit, neboť se jedná o subjektivní posouzení situace 

 7 podání, která byla předána Zastupitelstvu nebo Radě města Karlovy Vary 

 30 stížností, které byly postoupeny příslušným odborům magistrátu města nebo jiným orgánům  

 8 podání, která obdržel odbor na vědomí od ostatních odborů magistrátu města 

Na základě podkladů, které odboru předali vedoucí jednotlivých odborů a samostatných oddělení magistrátu města, 

v souladu se směrnicí, bylo zjištěno, že v roce 2010 bylo celkem přijato a vyřízeno 27 stížností podle správního řádu, 

4 stížnosti byly oprávněné a u 4 stížností nebylo možné důvodnost jednoznačně určit a 19 stížností bylo 

neoprávněných. 

Stížnosti vyřízené v rámci magistrátu města, jejichž přehled v souladu s pravidly předali vedoucí odborů 

a samostatných oddělení na odbor, bylo zjištěno, že v roce 2010 bylo celkem zaevidováno 80 stížností, které byly 

řešeny podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic, stížností, návrhů, připomínek, podnětů, z nichž bylo 24 

oprávněných, 17 částečně oprávněných, nebo jejichž nebylo možné důvodnost jednoznačně určit a 39 

neoprávněných. Dalších 51 podání bylo vyřešeno v rámci jednotlivých odborů, které je obdržely, z těchto bylo 29 

oprávněných, 6 částečně oprávněných, nebo jejichž důvodnost nebylo možné jednoznačně určit a 16 

neoprávněných. 

Pracovníci magistrátu města při vyřizování stížností úzce spolupracovali s Městskou policií Karlovy Vary. 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. 

PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

V roce 2010 odbor nezaevidoval ani nevyřizoval žádnou informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů.  

OSTATNÍ ČINNOST ODBORU  

Odbor dále vykonával v roce 2010 poradenskou a konzultační činnost jednotlivým odborům a samostatným 

oddělením magistrátu města, příspěvkovým organizacím města metodicky řízeným jednotlivými odbory magistrátu 

města a společnostem s podílem města. 
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ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE (OPP)  

Oddělení zajišťuje činnost na úseku státní správy - památkové péče, podle zákona o státní památkové péči, pro obce 

ve stanoveném správním obvodu. Tento správní obvod obce s rozšířenou působností Města Karlovy Vary tvoří 

spádové území uvedených stavebních úřadů v Karlových Varech, Bochově, Kyselce, Nejdku, Nové Roli, Toužimi 

a Žluticích a pro Vojenský újezd Hradiště. 

Celkem je v tomto správním území 357 objektů a areálů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 

Objektem s číslem 357 je až neobvykle uchovaná vila Pupp v Jarní ulici v Karlových Varech. 

Přehled spravovaných památkových 
oblastí 

Místo 2008 2009 2010 

Archeologická rezervace  Tašovice 1 1 1 

Městská památková zóna 
Bečov, Karlovy Vary, Toužim, Valeč, 
Žlutice 

5 5 5 

Vesnická památková zóna Kojšovice, Kosmová 2 2 2 

Ochranné pásmo kulturní památky Bochov, Dalovice, Kyselka, Nejdek 4 4 4 

Krajinná památková zóna Valeč 1 1 1 

Celkem   13 13 13 

 

Oddělení ve smyslu zákona o státní památkové péči 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 umisťovány uvnitř chráněných památkových oblastí, jakými jsou památkové zóny 

a ochranná pásma kulturních památek. 

 

80
16%

24
5%

393
78%

4
1%

Závazná stanoviska a správní rozhodnutí

Stanoviska k obnově národní 
kulturní památky

Rozhodnutí k restaurování 
národní kulturní památky

Stanoviska k objektům v 
památkových zónách

Stanoviska k územním a 
stavebním řízením 
(novostavby)
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Na území Města Karlovy Vary spravuje oddělení 125 nemovitých kulturních památek (NKP) v rámci městské 

památkové zóny i mimo ni. Město podalo v roce 2010 celkem 9 žádostí jako vlastník objektu, či pozemku. Počet 

nemovitých národních kulturních památek v obvodu Města Karlovy Vary se z 0 v roce 2009 zvýšil na 2 v roce 2010. 

 

V roce 2010 byla rozšířena kontrolní a dozorová činnost směřující k dodržování zákona o státní památkové péči ze 

strany vlastníků Národní kulturní památky. Oddělení zahájilo řadu jednání s vlastníky tzv. nejohroženějších 

Národních kulturních památek v oblasti své působnosti, jednalo se například o areály ve Štědré, nádraží Českých 

drah v Bečově nad Teplou, objekty kostelů ve Vojenském újezdu Hradiště apod.  

 

Přehled řešení nejohroženějších Národních kulturních památek 2010 

Počet nejohroženějších Národních kulturních památek 26 

Počet vyvolaných jednání s vlastníky Národních kulturních památek 20 

Počet nařízených neodkladných zabezpečovacích prací 15 

Počet zahájených správních řízení o deliktu 2 

Počet správních řízení s odvoláním ke Stavebnímu úřadu Krajského úřadu KK  2 

Počet správních řízení s odvoláním ke Stavebnímu úřadu KÚ KK – uložené pokuty 1 

 

Oddělení řešilo v roce 2010 přestupky podle zákona o státní památkové péči. 

Přehled přestupků  2009 2010 % (2010/2009) 

Projednáno bez uložení opatření 18 11 61,1 

Přestupky ukončené pokutou  13 4 30,8 

Přestupky ukončené napomenutím 2 8 400,0 

Přestupky zastavené 4 8 200,0 

Přestupky celkem 19 20 105,3 

Na pokutách uloženo celkem (tis. Kč) 30 625 2 083,3 

Navýšení pokut v roce 2010 vzniklo uloženou pokutou 100 tis. Kč za porušení povinnosti vyžádat si závazné 

stanovisko památkářů a v dalším případě se jednalo o pokutu ve výši 500 tis. Kč za porušení zákona o státní 

památkové péče. Zvýšení také vyplývá z možnosti, která vznikla v roce 2009 schválením novely zákona, jež umožňuje 

uložit pokutu do 2 mil. Kč oproti původním 10 tis. Kč.  

 

V průběhu roku 2010 řešilo oddělení následující významné věci:  

 V roce 2010 administrovalo oddělení Dotace „prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ Ministerstva 

kultury ČR. Tyto dotace byly v celkové výši 1,139 milionů Kč rozděleny mezi 12 subjektů. Počet 

projednaných a tím i podpořených akcí byl přes snížené dotace pro rok 2010 rok vyšší. Avšak ne všichni 

žadatelé byli v tomto roce uspokojeni. 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 2010 byl opět 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 i areálu zámku Štědrá. Oddělení nařídilo provedení zabezpečovacích prací na těchto 

Národních kulturních památkách a vedlo několik jednání s příslušnými úřady, majiteli a orgány. 
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 Oddělení pokračovalo i ve své dohledové činnosti a v několika případech nařídilo vlastníkům nemovitých 

kulturních památek provedení nezbytných zabezpečovacích prací, např. ve Vojenském újezdu Hradiště 

u kostelů v osadách Svatobor a Bukovina a dále také u objektů v Bečově nad Teplou, Stružné, zámku Luka 

apod. 

 V roce 2010 byla mimo jiné dokončena celková oprava střechy věže kostela sv. Michaela v obci Brložec 

a oprava věže kostela sv. Mikuláše u Verušic, která byla zničena vandalským uloupením měděné krytiny.  

 V roce 2010 bylo dosaženo značného zlepšení v přístupu k zabezpečení a celkové rekonstrukci areálu zámku 

v Toužimi. 
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