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Z á p i s 
 
z 2. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 
20. 03. 2017 od 15 hodin, v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905, RegioCentrum Nový 

pivovar, Hradec Králové 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu 
 
Program jednání:  

 
1. Zahájení. 
2. Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu 
3. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 
4. Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru 
5. Suchý poldr Mělčany 
6. Různé 
7. Závěr. 

 

 
K bodu 1. 
Zahájení 

 

2. jednání výboru bezpečnostního zahájil v 15 hodin předseda výboru Ing. Jan Sobotka, který přivítal 
přítomné a jednání výboru také řídil. 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu. 
 
Přítomni byli předsedou výboru seznámeni s návrhem programu a přizvanými hosty.  
 
Hosté: ředitel hasičského záchranného sboru KHK brig. gen. Ing. František Mencl, ředitel krajského 
ředitelství policie KHK plk. JUDr. David Fulka 
 
Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. Martin Červíček. 
 
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/2/6/2017 
Výbor bezpečnostní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

1. Program 2. jednání výboru bezpečnostního 
2. Přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. Ověřovatele zápisu Mgr. Martina Červíčka 
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K bodu 3 
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 
      
Plk. JUDr. Fulka shrnul aktuální bezpečnostní situaci v KHK. Bezpečnostní situace v kraji je 
dlouhodobě stabilizovaná, trestné činnosti ať v kraji či v republice klesají. Dále byl zhodnocen 
aktuální personální stav. V KHK fungují veškeré složky policie, v této chvíli 304 obvodních oddělení 
a 3 policejní stanice. Celkově je u policie v kraji 1 803 tabulkových míst, kde není obsazeno pouze 10 
míst a zhruba 80 lidí je ve škole. V tuto chvíli se začínají hromadit žádosti k odchodu, buď úplně od 
policie, nebo do jiných složek. V rámci koncepčního materiálu o rozvoji Policie do roku 2020 by si 
královéhradecká polici měla polepšit zhruba o 140 tabulkových míst.  
 
Diskuze: Do diskuze se zapojil předseda výboru Ing. Sobotka, plk. JUDr. Fulka, pan Slezák, pan 
Šubrt, pan Lejsek, Mgr. Červíček a MUDr. Mašek.  
 
Během diskuze byly projednávány hlavní příčiny odchodů od policie, nábor nových policistů, 
náborový příspěvek a situace ve vyloučených lokalitách. Během diskuze se domluvili, že by bylo 
vhodné v rámci bezpečnostního výboru probírat kriminalitu v sociálně vyloučených lokalitách, které 
teď sice nejsou problémem, ale můžou být. Tímto by se předběžně vytvořil nástroj, jak v těchto 
oblastech zasahovat. Na závěr diskuze plk. JUDr. Fulka informoval o největším zatížení, jak policie, 
tak i občanů v Hradci králové, a tím je první liga fotbalu a hokej. Dalším zatížením jsou jednotlivé 
velké kulturní akce jako je Brutal Assault v Jaroměři, Bojiště v Trutnově, také Hip Hop kemp v Hradci 
Králové a další akce. 
 
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/2/7/2017 
Výbor bezpečnostní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. bere na vědomí 

Zprávu o situaci vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území Královehradeckého kraje 
 
 
 
K bodu 4 
Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru 
 
Brig. gen. Ing. Mencl seznámil přítomné se strukturou hasičského sboru, která je tvořena 507 
příslušníky a 40 civilisty. Hasičský záchranný sbor působí na 14 stanicích, a to jedno krajské 
ředitelství, 4 okresní stanice a 9 pobočních stanic. Hasičský záchranný sbor KHK netrpí přehnanou 
odchodovostí, cca 3 – 4 roky je sbor stabilizovaný. Dále informoval o snížení počtu výjezdu v roce 
2016 oproti roku 2015, a to na cca 700 výjezdů. Také mají menší škody a zásahy které maximálně 
dosahují 7 000 000 Kč. V našem kraji tedy nedochází ke zvýšení počtu požárů. Velkým problémem je 
oblast Špindlerův mlýn, kde by bylo potřeba mít alespoň 2 družstva zásahové jednotky  kategorie JPO 
II, to znamená 4 + 4 hasiče s dojezdem do 5 minut, a to z důvodu vyšší kumulace lidí, hlavně 
v zimních měsících. V tuto chvíli je Špindlerův Mlýn zajišťován jednou jednotkou JPO II, tedy 4 
hasiči s dojezdem do 5 minut. Další nejbližší jednotka je ve Vrchlabí a reálný dojezd v zimním období 
do Špindlerova Mlýna je 25 – 30 minut. 
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Diskuze: Do diskuze se zapojil předseda výboru Ing. Sobotka, brig. gen. Ing. Mencl, Ing. Kubát, Ing. 
Outlý, Ing. Kostelníček, pan Lejsek, plk. JUDr. Fulka, Mgr. Červíček a MUDr. Mašek 
 
Během diskuze byl výbor informován o situaci s ptačí chřipkou, která je celorepublikově ukončena 
a není předpokládán žádný výskyt. Dalšími tématy v diskuzi byly největší hasičské zásahy v KHK, 
problémy s financování techniky a staveb, platová situace, hodnocení a výsluhy hasičů a policistů. 
 
 
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/2/8/2017 
Výbor bezpečnostní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje 
 
 
 
K bodu 5 
Suchý poldr Mělčany 
 
Předseda výboru Ing. Sobotka informoval výbor o dané situaci suchého poldru v Mělčanech.  
 
Diskuze: Do diskuze se zapojil Ing. Kubát a pan Lejsek 
 
Diskuze byla zaměřena na rozhodování ekologů a neziskových organizacích. 
 
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0         
         Zdržel se     0 
 
USNESENÍ VB/2/9/2017 
Výbor bezpečnostní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. bere na vědomí 

Zprávu o suchém poldru v Mělčanech 
 
K bodu 6. 
Různé 
 
Předseda výboru Ing. Sobotka vyzval pana MUDr. Maška, ředitele Zdravotnické záchranné služby o 
zhodnocení situace. 
 
MUDr. Mašek seznámil bezpečnostní výbor s personálním stavem u záchranné služby v KHK. 
Záchranná služba je tvořena 360 zaměstnanci, kteří nepracují ve služebním poměru, ale jsou 
příspěvkovou organizací kraje. Za rok 2016 bylo učiněno cca 50 000 výjezdů. MUDr. Mašek také 
informoval o problematice letecké záchranné služby, letní a zimní provozní době letecké záchranné 
služby.  
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Diskuze: Do diskuze se zapojil MUDr. Mašek, Mgr. Červíček, Ing. Sobotka, pan Šubrt a Ing. Outlý 
 
Během diskuze byla projednána situace o omezené době letecké záchranné služby, zatímco by bylo 
vhodné mít leteckou záchrannou službu v provozu 24 hodin. Dále byl během diskuze zmíněn projekt - 
program, který je využíván v chytrých telefonech.  
 
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/2/10/2017 
Výbor bezpečnostní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. bere na vědomí 

Zprávu o situaci Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje. 
 
 
 
K bodu 7 
Závěr. 
 
Předseda výboru Ing. Sobotka poděkoval členům výboru bezpečnostního za účast a uzavírá jednání. 
 
 
 
 

 
 
 

.........................................    ............................................ 
      předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
Zapsala: Ing. Jana Šafářová 
 
 


