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Vážení členové Rady Karlovarského kraje,

Karlovarský kraj zajišťuje na svém území záchytnou službu podle § 89a odst. 1 zákona č. 373/201 1 Sb., o 
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato služba je poskytována 
Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v protialkoholní záchytné 
stanici umístěné v budově č. p. 1596 v Sokolově.

Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově je jedinou stanicí svého druhu v Karlovarském kraji, tudíž jsou 
v ní poskytovány zdravotní služby osobám pod vlivem alkoholu z celého Karlovarského kraje. Již mnoho let 
platí, že drtivá většina klientů protialkoholní záchytné stanice pochází z jiného města než ze Sokolova. Tyto 
osoby, které až do návštěvy protialkoholní záchytné stanice neměly žádnou úřední ani faktickou vazbu na 
Sokolov, se po „propuštění44 z ní v mnoha případech již nevracejí do míst (obcí), kde se původně zdržovaly, 
nýbrž zůstávají v Sokolově. Velmi často se jedná o osoby bez domova, porušující opakovaně a zhusta i velmi 
závažně veřejný pořádek. Tím pak velmi trpí jednak obyvatelé Sokolova, jednak jeho návštěvníci, nehledě na 
to, že odstraňování následků protispolečenského chování uvedených osob vyžaduje vynakládání značných 
finančních i materiálních prostředků nejen z rozpočtu města Sokolova.

S ohledem na shora uvedené žádá Rada města Sokolova jménem města Sokolova Karlovarský kraj o 
bezodkladné přemístění protialkoholní záchytné stanice ze Sokolova nebo o její úplné zrušení.
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