1

ÚMČ Praha 10
QI 42-02-07

Příloha č. 1
P10-241711/2021

Zápis z 24 jednání Komise bezpečnostní RMČ Praha 10, které se
konalo dne 9. 6. 2021, na ÚMČ Praha 10, 411a budova A
od 17 do 18 hodin
Přítomní členové KB: Jiří Komrska, Karel Duchek, Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Matěj
Štěpánek, Ondřej Letocha,
Omluvení členové KB: Bc. Radek Lojda, Martin Švácha,
Neomluvení členové KB: 0
Hosté: Ing. Michal Ridl, MP, mjr. Mgr. Jiří Votoček, PČR, Mgr. Michal Kočí, radní,
Jednání KB bylo zahájeno v 17 hodin.
Program:
1. Zahájení jednání KB č. 24, schválení programu, vzetí na vědomí znění nového Jednacího
řádu KB RMČ Praha 10, schváleného usnesením RMČ Praha 10 č. 325 ze dne 18. 5.
2021.
2. Aktuální bezpečnostní situace z pohledu PČR Praha IV.
3. Aktuální bezpečnostní situace z pohledu MP Praha 10.
4. Aktuální informace k činnosti HZS.
5. Informace, podněty pro KB z oddělení bezpečnostního managementu OKK.
6. Návrhy politických klubů k bezpečnostním tématům, plánu činnosti KB.
7. Diskuze, různé.
1. Zahájení jednání KB č. 24, schválení programu, vzetí na vědomí znění nového
Jednacího řádu KB RMČ Praha 10, schváleného usnesením RMČ Praha 10 č. 325 ze
dne 18. 5. 2021.
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. 23 bylo konstatováno, že nejsou žádné připomínky.
Hlasování: schválení programu 24 jednání KB:
PRO – 4; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0
Program byl přijat.
Členům KB byl předložen nový Jednací řád KB RMČ Praha 10 schválený RMČ kde byla přidána
možnost konání KB distančně, formou videokonference. Předseda vznese na RMČ upřesňující
dotaz, zda lze formy jednání kombinovat, když například jeden ze členů KB ze zdravotních,
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nebo jiných důvodů by byl připojen videokonferenčně. Také byla schválena povinnost
zveřejňovat zápisy a termíny jednání na webových stránkách MČ Praha 10 v termínu do 30
dnů od konání jednání.
Hlasování: Vzetí na vědomí Jednacího řádu KB RMČ Praha 10.
PRO – 4; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Ondřej Letocha.
2. Aktuální bezpečnostní situace z pohledu PČR Praha IV.
Mjr. Mgr. Jiří Votoček předložil členům KB statistiku a Zprávu o bezpečnostní situaci
na teritoriu Prahy 10 od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021 (byla poslána členům elektronicky).
V meziročním srovnání je patrný pokles nápadu trestné činnosti o cca 1000 případů
oproti roku 2020. Převažují krádeže a vloupání hlavně do sklepů atd.
17.20 hodin příchod p. Jaroslav Štěpánek, zdržení vzhledem k dopravní situaci na P10.
3. Aktuální bezpečnostní situace z pohledu MP Praha 10.
Ing. Michal Ridl předložil statistické přehledy MP za květen 2021 (bylo zasláno
elektronicky) a zmínil některé zajímavé případy. Značný nárůst přestupků v dopravě
vzhledem k probíhajícímu blokovému čištění. Nalezena odcizená registrační značka,
zajištění pachatele, zadržena osoba řídící vozidlo pod vlivem alkoholu (1,79 promile),
1x zadržen sprejer.
Společně s PČR bezpečnostní akce v rámci fotbalových utkání na Slavii a Bohemians.
Přestupky na úseku proti-epidemiologických opatření Covid 19 nadále klesají.
Jiří Komrska vznesl dotaz, zda MP využívá portál a program, který dokáže
identifikovat tvůrce grafity. Jedná se o program, který je propagován PP PČR, zatím
nemá MP k dispozici.
Karel Duchek se zeptal na početní stav MP ve vztahu k MHMP avizovanému
celopražskému plošnému dočasnému snížení počtu tabulkových míst. Ředitel MP
zašle přehled členům KB elektronicky. Početní stavy vycházejí na jednotlivé MČ podle
adekvátnosti a zdůvodnění potřeby.
4. Aktuální informace k činnosti HZS.
Velitel HZS stanice č. 5 je z jednání KB omluven. Případné dotazy členům KB zodpoví
telefonicky.
5. Informace, podněty pro KB z oddělení bezpečnostního managementu OKK.

QF 42-02-07/01

Dokument je majetkem ÚMČ a slouží pouze pro jeho vnitřní potřebu. Rozmnožování a rozšiřování tohoto dokumentu pro jiné
účely, včetně postupování mimo ÚMČ, lze provádět pouze s písemným souhlasem tajemníka ÚMČ.

3

Bc. Miloš Jurča informoval členy o situaci z pohledu oddělení bezpečnostního managementu
OKK. Začínají se množit případy výskytu osob bez domova u fontány u Tesca Eden, koupající
se děti. U večerek na Vršovické se situace zlepšila důslednou kontrolní činností MP. Požádal
PČR a MP o zaměření pozornosti mimo jiné na oblast ulice Rybalkova a Košická, kde občané
poukazují na soustředění se osob požívající OPL, které mají snahu vnikat do domů a páchat
drobnou majetkovou trestnou činnost.
Ve věci karavanů u Štěrboholské radiály probíhá správní řízení Odboru stavebního ÚMČ
Prahy 10 o odstranění nepovolených staveb na pozemku MHMP. Časový výhled
administrativního ukončení je dle jejich vyjádření do konce roku 2021.
6. Návrhy politických klubů k bezpečnostním tématům, plánu činnosti KB.
Bez konkrétního návrhu.
7. Diskuze, různé.
Jiří Komrska informoval o plánovaném uzavření podjezdu u nové stanice železnice Zahradní
Město v ulici Průběžná, Švehlova až do 15 září 2021.
Jaroslav Štěpánek upozornil na dokončení rekonstrukce ulice Jabloňová, která má přímou
návaznost na uzavření té Švehlové. Je to objízdná trasa. Situaci také značně komplikuje
jednostranné uzavření ulice U Vršovického hřbitova z důvodu výměny plynovodu.
Dále byla diskutována situace s parkováním na ZM a zvážení zavedení jednosměrných ulic,
čímž by se rozšířil jízdní pruh.
Jiří Komrska dále informoval o termínech pořádání letního kina na Praze 10, kdy se začíná
24. 6. 2021. Také budou probíhat divadelní vystoupení v Heroldových sadech.
Dne 21. června 2021 od 12 hodin bude probíhat jednání Zastupitelstva Prahy 10 v Kulturním
domě Barikádníků. Na jednání se budou schvalovat dary pro PČR, HZS a motivační odměny
pro MP.
Součástí zápisu jsou stanoviska č. Ověřovatel: Ondřej Letocha
………………………………………….

Tajemník KB RMČ Praha 10

Předseda KB RMČ Praha 10
..……………………………………….
Jiří Komrska

………………………………………….
Bc. Miloš Jurča
datum vyhotovení zápisu
15. června 2021
Přílohy: Presenční listina
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