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ÚMČ Praha 10
QI 42-02-07

Příloha č. 1
P10-241711/2021

Zápis z 25 jednání Komise bezpečnostní RMČ Praha 10, které se
konalo dne 15. 9. 2021, na ÚMČ Praha 10, 411a budova A
od 17.30 do 19 hodin
Přítomní členové KB: Jiří Komrska, Karel Duchek, Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Matěj
Štěpánek, Ondřej Letocha, Martin Švácha,
Omluvení členové KB: Bc. Radek Lojda,
Neomluvení členové KB: 0
Hosté: Ing. Michal Ridl, MP, mjr. Mgr. Jan Simmerl, PČR, Mgr. Michal Kočí, radní, npor. Mgr.
Pavel Vojtík, HZS
Jednání KB bylo zahájeno v 17.30 hodin.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení jednání KB č. 25, schválení programu.
Aktuální bezpečnostní situace z pohledu PČR Praha IV.
Aktuální bezpečnostní situace z pohledu MP Praha 10.
Aktuální informace k činnosti HZS.
Přijmutí stanoviska KB pro RMČ Praha 10 k Obecně závazné vyhlášce o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v rámci připomínkového řízení
MHMP.
6. Informace, podněty pro KB z oddělení bezpečnostního managementu OKK.
7. Návrhy politických klubů k bezpečnostním tématům, plánu činnosti KB.
8. Diskuze, různé.
1. Zahájení jednání KB č. 25, schválení programu.
Na úvod jednání přítomné členy a hosty pozdravil a přivítal předseda KB p. Jiří Komrska.
Konstatoval, že KB je usnášeníschopná a nechal hlasovat o schválení navrženého programu
jednání. K poslednímu zápisu KB č. 24 bylo konstatováno, že nejsou žádné připomínky.
Podkladové materiály byly zaslány členům elektronicky. Ověřovatelem zápisu č. 25 byl
ustanoven Ondřej Letocha.
Následně informoval členy KB a poděkoval jménem celé KB npor. Mgr. Pavlu Vojtíkovi za
dosavadní dlouholetou činnost velitele HS č. 5, Průběžná, který mění služební umístěni a
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přivedl představit svého nástupce p. Jana Hanuše. Následně byl Mgr. Michalem Kočím, radním
pro bezpečnost, předán dárkový koš, propagační předměty MČ Praha 10 a popřáno mnoho
dalších pracovních a životních úspěchů na novém působišti ve Středočeském kraji.
Hlasování: schválení programu 25 jednání KB:
PRO – 6; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0
Program byl přijat.
2. Aktuální bezpečnostní situace z pohledu PČR Praha IV.
Jan Simmerl předložil členům KB statistiku a Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu
Prahy 10 od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 (byla poslána členům elektronicky). V meziročním
srovnání je patrný pokles nápadu trestné činnosti o cca 1202 případů oproti roku 2020.
Představil nového člena vedení MOP PČR Vršovice, jedná se o platnou posilu. Celkově
došlo k omlazení vedení tohoto oddělení, které má největší nápad trestné činnosti.
MOP Strašnice mají nápad menší, ale jsou dislokováni v nevyhovujících prostorách, což
je řešeno již dlouhodobě, ale zatím bez úspěchu. MOP Zahradní Město má nápad
nejslabší. Na všech místních oddělení došlo k poklesu nápadu. Začínají se rozjíždět
fotbalová opatření, kde jsou plánovaná standartní bezpečnostní opatření. Poláci a
Maďary se podařilo zvládnout bez problémů. Problémy způsobují PČR nevyhovění ODO
ÚMČ Praha 10 o provedení dopravně inženýrského opatření (zamezit parkování
residentu ZPS z přilehlé ulice Sportovní v době konání rizikových zápasů na hřišti
Bohemians). Vzhledem k tomu nemají kam zapakovat vozidla PČR a hrozí také možnost
poškození vozidel rezidentů ze strany fanoušků.
Závěrem bylo konstatováno PČR, že hl. m. Praha a Praha 10 je bezpečné město a to jak
v Evropském tak i celosvětovém kontextu.
Michal Kočí poznamenal, že od některých obyvatel a opozičních politiků slyší, že tomu
tak není a dělají z Prahy 10 pomalu vyloučenou lokalitu. Vzhledem k tomu je za tyto
informace od PČR rád, že tomu tak není. Nicméně je potřeba společným úsilím dále
vytvářet podmínky pro co nejlepší činnost bezpečnostních složek. Osobně prochází
místa jako např. ul. Štěchovická 6, kde je nezajištěný objekt soukromého majitele
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(dříve ubytovna) kde se zdržují osoby z řad toxikomanů. Ve věci byl okamžitě
vyrozuměn telefonicky a písemně majitel objektu, který slíbil provedení nápravy.
Také bylo provedeno šetření v objektu hotelu UNO, (dříve Juno) kde došlo
k přeorientování na tzv. rezidenční bydlení, což znamená, že je poskytováno
dlouhodobé nájemné bydlení. Vzhledem k tomu je v objektu ubytováno již několik
rodin, ale převážná část nájemníků jsou agenturní pracovníci, na které dohlíží jak jejich
pracovní agentury tak i vedení hotelu. Dle vyjádření provozní jsou prohřešky ihned
řešeny a dochází také k ukončování nájmů.
3. Aktuální bezpečnostní situace z pohledu MP Praha 10.
Michal Ridl předložil statistické přehledy MP za červenec až srpen 2021 (bylo zasláno
elektronicky) a zmínil některé zajímavé případy. Celkově došlo k nárůstu přestupků.
Dvakrát se podařilo zadržet osoby se zákazem řízení motorového vozidla. 2x došlo
k zadržení sprejerů, bylo předáno PČR k dořešení. Společně s PČR řeší bezpečnostní
akce v rámci fotbalových utkání na Slavii a Bohemians.
Jiří Komrska poděkoval za přehled a zprávu MP.
Jaroslav Štěpánek poděkoval MP za prováděná opatření v rámci dohledu na
parkování a provoz vozidel na Zahradním Městě. Nicméně v současné době se začíná
situace opět zhoršovat. Také navrhuje, po vzoru Spořilova zavést jednosměrný provoz
což by přispělo dle něho k větší bezpečnosti. Toto zatím ze strany ODO nebylo
reflektováno. Dále navrhuje společný postup napříč všech politických stran v této
věci.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.
4. Aktuální informace k činnosti HZS.
Pavel Vojtík, představil úvodem svého nástupce npor. Ing. Jana Hanuše, který je pověřen
vedením HS č. 5 Průběžná. V současné době ještě vede také stanici Argentinská, Praha 7.
Následně předložil statistiku za letní měsíce. Převažuje technická pomoc a autonehody. Větší
případy požárů byl požár haly firmy Mitas ve Švehlově ulici č. 3, kde došlo k požáru
vzduchotechniky. Také hořelo vrakoviště vozidel cca. 100 ks u Průmyslové ulice.
Dále se připravuje rekonstrukce stanice, mají k tomu připomínky tak věří, že je na MHMP
zapracují podle potřeb hasičů.
Jiří Komrska se zeptal, zda je nějaký časový horizont. Předpoklad zahájení rekonstrukce je na
jaře 2022, rekonstrukce by měla probíhat při provozu.
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Pavel Vojtík následně poděkoval za téměř 5 letou výbornou spolupráci jak na KB, tak i v rámci
materiálně technického dovybavení které MČ Praha 10 složkám IZS každoročně poskytuje.
Závěrem poděkoval za dary a propagační předměty, které dnes obdržel.
5. Přijmutí stanoviska KB pro RMČ Praha 10 k Obecně závazné vyhlášce o zákazu
požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v rámci připomínkového
řízení MHMP.
Jiří Komrska uvedl tento bod a informoval, že podklady byly rozeslány členům KB elektronicky
a upřesnil, že bylo získáno dnes kladné stanovisko Komise pro podporu podnikání.
Michal Kočí následně vysvětlil stručně historickou postoupnost vývoje této vyhlášky hl. m.
Prahy, její účel a koncepci. Zdůraznil, že vymezuje okruhy 100 m od školských objektů,
zdravotnických, dětských hřišť a stanic Metra a na zastávkách MHD, kde bude konzumace
zakázána. Další novinkou je nově zaváděný institut tzv. „otevřené lahve“, kdy bude stačit pro
prokázání přestupku otevřená nádoba na takto zakázaném místě. Nedílnou součástí vyhlášky
bude také opět příloha, která vyjmenovává další místa se zákazem konzumace, které nedublují
uvedené 100 m okruhy. Zmínil dopis od p. Hlubučka, nejedná se o žádný revoluční obrat. MČ
Praha 10 dále navrhuje zařadit i veřejné sportoviště, které hojně navštěvují děti a mládež. Na
restauračních zahrádkách a u stánků uvedených v tržním řádě je konzumace povolená. Také
na akcích typu vinobraní, farmářské trhy, dožínky atd je konzumace alkoholických nápojů
povolena.
Znění obsahu přílohy vyhlášky bylo rovněž konzultováno a připravováno s OŽD, MP a PČR bez
větších připomínek.
Jiří Komrska poděkoval za zpracování a navrhnul stanovisko KB.
Komise bezpečnostní
I. DOPORUČUJE

Radě městské části Praha 10 přijmout připomínky dle důvodové zprávy materiálu „Návrh nové
obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích –
připomínkové řízení“ a dle přílohy č. 4 téhož materiálu, který bude předkládán Radě městské části
Praha 10 na jejím jednání dne 21. 9. 2021.

Průběh hlasování:
PŘÍTOMNO
6

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

NEHLASOVAL
0

Stanovisko bylo přijato.
Karel Duchek požádal MP o sledování počtu přestupků podle stávající úpravy a následně po
případném přijmutí nové vyhlášky, jaký bude efekt. MP toto již sleduje a počty za každý měsíc
uvádějí v rámci statistického přehledu, který na jednání KB předkládají.
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6. Informace, podněty pro KB z oddělení bezpečnostního managementu OKK.
Bc. Miloš Jurča informoval členy o provedeném šetření na hotelu UNO, Štěchovická ul. viz
bod 2. Dále informoval o začínajících stížnostech na ul. Krymskou, bar Patra a Café v lese. MP
provedla letní opatření, které bylo do 24 hodiny, nicméně k porušování dochází často
později. Ve věci je dále komunikováno přímo se stěžovatelem.
Ve věci karavanů u Štěrboholské radiály probíhá správní řízení Odboru stavebního ÚMČ
Prahy 10 o odstranění nepovolených staveb na pozemku MHMP. V této souvislosti bylo
doručeno majitelům staveb rozhodnutí a to za pomoci asistence MP. Časový výhled
administrativního ukončení, dle jejich vyjádření je stále do konce roku 2021.
7. Návrhy politických klubů k bezpečnostním tématům, plánu činnosti KB.
Bez konkrétního návrhu.
8. Diskuze, různé.
Jaroslav Štěpánek upozornil na problematiku parkování a to v kontextu jaká je
vymahatelnost ve správním řízení MHMP, kolik MČ Praha 10 dostane? Jedná se o cca. 5000
přestupků měsíčně. Následně také kolik vybere tzv. „autíčko“ které monitoruje ZPS (modré
zóny) a dokumentuje neplatiče, jedná se také o cca. 7000 přestupků. Toto řeší ODO na ÚMČ
Prha 10 a rozesílá pokuty. Prostě jej zajímá, kolik se vybere, kolik stojí systém a jak na tom
Praha 10 profituje.
Jiří Komrska upřesnil, že toto je věc úřadu, jedná se o správní řízení a nejvhodnějším
subjektem pro tento dotaz je radní pro dopravu, který určitě požadované informace
poskytne a na příštím jednání KB je předloží.
Jiří Komrska informoval členy KB o tom, že STA a vedoucí kanceláře STA obdrželi na oslavě
65 výročí založení Pohotovostní motorizované jednotky PČR Praha medaili za příkladnou
spolupráci. Medaile je udělována Pražským ředitelem PČR. Vzhledem k této situaci navrhuje
p. předseda KB pozvat jmenované na příští jednání KB.
Jan Simmerl uvedl, že si váží spolupráce, ale medaile byla navržena krajským ředitelem a
neví podrobnosti.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.
Součástí zápisu jsou: Stanovisko č. KB/01/05/2021
Presenční listina
Ověřovatel: Ondřej Letocha
………………………………………….
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..……………………………………….
Jiří Komrska
Tajemník KB RMČ Praha 10
………………………………………….
Bc. Miloš Jurča
datum vyhotovení zápisu
15. září 2021
Přílohy: 1) Presenční listina
2) STANOVISKO Komise bezpečnostní č. KB/01/05/2021

STANOVISKO Komise bezpečnostní
č. KB/01/05/2021
ze dne 15. 09. 2021
k bodu jednání č. 5
„Přijmutí stanoviska KB pro RMČ Praha 10 k Obecně závazné vyhlášce o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v rámci připomínkového řízení MHMP“
Komise bezpečnostní
I. DOPORUČUJE

Radě městské části Praha 10 přijmout připomínky dle důvodové zprávy materiálu „Návrh nové
obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích –
připomínkové řízení“ a dle přílohy č. 4 téhož materiálu, který bude předkládán Radě městské části
Praha 10 na jejím jednání dne 21. 9. 2021.

Průběh hlasování:
PŘÍTOMNO
6

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

NEHLASOVAL
0

…………………………
Jiří KOMRSKA
předseda
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