PlO-156844/2022

ÚMČ Praha 10

Zápis z 31 jednání Komise bezpečnostní RMČ Praha 10, které se
konalo dne 6. 4. 2022, na ÚMČ Praha 10, 411a, budova A.
Přítomní členové KB: Jiří Komrska, Karel Duchek, Ondřej Letocha, Martin Švácha, Jaroslav

Štěpánek, MBA, Mgr. Matěj Štěpánek,
Omluvení členové KB: Bc. Radek Lojda
Neomluvení členové KB: 0
Hosté: Ing. Michal Řidl, MP, plk. Mgr. Renáta Havlíková, PČR, npor. Bc. David Horáček, HZS,

Mgr. Michal Kočí, radní,
Jednání KB bylo zahájeno v 17 hodin.

Program:

1. Zahájení jednání KB č. 31, schválení programu.
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. 31, 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. 30 bylo konstatováno, že
nejsou žádné připomínky. Podkladové materiály byly zaslány členům elektronicky.
Předseda poděkoval složkám IZS za zaslání. Ověřovatelem zápisu č. 31 byl ustanoven
Ondřej Letocha.

Hlasování: schválení programu 31 jednání KB:
PRO - 6; PROTI - 0; ZDRŽEL SE - 0
Program byl přijat.

1

PlO-156844/2022

2. Aktuální bezpečnostní situace z pohledu PČR Praha IV.

Renáta Havlíková předloží členům KB statistiku a Zprávu o bezpečnostní situaci
na teritoriu Prahy 10 za období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 po jejím vypracování
v průběhu dubna. Nouzový stav je prodloužen do 31. 5. 2022. Zajišťují KACPU na
Kongresovém centru s MP. KACPU se bude stěhovat a od 14. 4. 2022 bude na
policejním obvodě Praha III. ve Vysočanech. V rámci fotbalu jsou standartní opatření
podle rizikovosti zápasů.

Dále informovala o přípravách na den IZS plánovaný na 11. 6. 2022 ze strany PČR na

který se připravuje jak minimalistické pojetí, obsahující Stánek s ukázkou zbraní,
představení zákroků, zásahové vozidlo, motorka, velitelské vozidlo. V maximalistickém
pojetí ještě psi a koně. Záleží na operativní situaci, co bude volné atd.
HZS s tím počítá také a na základě operativní situace se vyčlení technika na vystavení a
ukázku.
Dále bylo o těchto věcech diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

3. Aktuální bezpečnostní situace z pohledu MP Praha 10.
Michal Řidl předložil statistické přehledy MP za březen 2022 (bylo zasláno
elektronicky) a zmínil některé zajímavé případy. 2x zadrženo vozidlo v celostátním
pátráni, lx napadání osob, veřejný pořádek a dohled nad dopravou v rámci opatření
na fotbale, dodržování Covid opatření vMHD. Dále předložil souhrnnou zprávu o
provedených kontrolách dodržování jednosměrných ulic na Zahradním Městě
(Slunečnicová, Podléšková, Karafiátová atd). Dále bude v kontrolách pokračováno
namátkově podle situace a také na jiných místech.

Jaroslav Štěpánek poděkoval za dohled, ale podle něho tam nedodržuje pravidla cca
10 řidičů denně. Například dnes vyjížděl ze své garáže a agresivní řidič jej málem
naboural. Ve věci veřejného pořádku ho rozčiluje, že dochází ke konzumaci alkoholu
na veřejných prostranství kolem restaurace Rozmarýna. Rovněž je zdevastované blízké
dětské hřiště.
Michal Řidl uvedl, že nemůže z kapacitních důvodů obsadit strážníky více ulic na celý
den, proto je působeno namátkově, preventivně. Uvidíme, jaké budou další výsledky.
Michal Kočí se zeptal, zda ve vztahu k uprchlíkům, není zaznamenáno na MP závadové
a nějaké rizikové jednání, není. Také opakovaně upozorňuje na nešvar, který je značně
po celé Praze rozsáhlý, jedná se o grafity. Na toto jsou již zaměřovány bezpečnostní
akce, zatím bez většího efektu.
Renata Havlíková, trestná činnost v návaznosti na uprchlíky nijak nevzrostla.
Jiří Komrska poděkoval MP za provedená opatření, a že se budou nadále těmto
oblastem věnovat. Pozitivní je to, že neroste kriminalita.
Karel Duchek poděkoval, dvakrát denně na místě působit stačí. Hlavně aby se
zajišťovala dále služba u škol v rámci bezpečných přechodů dětí atd.
Michal Kočí upřesnil, že MHMP připravuje novou OZV o zákazu konzumace alkoholu
(MČ dávala za Prahu 10 podklady) a platit by měla již do komunálních voleb.
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Martin Švácha informoval o stále neutěšeném stavu kolem Metra Skalka, kde jsou
často alkoholici a budí veřejné pohoršení. MP o tom ví a snaží se situaci v rámci platné
legislativy řešit, je to ale složité.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

4. Aktuální informace k činnosti HZS.
David Horáček, předložil statistiku za březen 2022 (bylo posláno členům KB
elektronicky). V této zprávě je přehledně rozepsán počet zásahů jak na Praze 10 tak i
počet výjezdů mimo Prahu 10 stanice č. 5, Průběžná. V březnu došlo k 19 požárům na
Praze 10 a celkem bylo realizováno 61 zásahů na Praze 10. Dominují zásahy
technického typu 29x.
Větší počet požárů bylo vzhledem k suchému počasí, kdy zahořela tráva a křoví.
HZS asistuje také v KACPU, kdy se rozváží běženci autobusy HZS po ČR. Problém

nastává v momentě, kdy běženci nechtějí vystoupit z autobusu, protože všichni chtějí
zůstat v Praze. Je to o komunikaci a vysvětlování, aby se běženci lépe aklimatizovali.
Celkem prošlo Prahou více než 66 tisíc běženců.
Také informoval o vykradení několika stanic HZS, například na Praze 5 byla škoda 400
tisíc. Také došlo k vloupání v Berouně, Hořovicích, jde o partu asi 5 pachatelů dle
kamer. Vzhledem k tomu žádá MP a PČR o větší kontrolu kolem HZS č. 5, Průběžná.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

5. Informace, podněty pro KB z oddělení bezpečnostního managementu OKK.
Miloš Jurča informoval o BDM Malešice, kde jsou ubytováni běženci, že tam nejsou
zaznamenány žádné bezpečností problémy. Další místa ubytování jsou v objektu Mars
na Kubánském náměstí (soukromá iniciativa) a v Záběhlickém zámečku (iniciativa
MHMP), zatím bez podrobností.

Dále informoval o garážích v Novobohdalecké, kde DP hl. m. Prahy vypsal výběrové
řízení na dodavatele, který prázdné garáže zazdí a znepřístupní tímto způsobem jejich
obývání a znečišťování.

V rámci akce „Ukliďme Česko" došlo také k uklizení některých zasažených míst.
Dále podél ulice Malešická v zalesněném prostoru pod hotelem Hector, bylo
provedeno šetření s MP. Na místě se nachází dvě stanová ležení bezdomovců s tím, že
je kolem velký nepořádek. Osoby jsou svolné po dodání pytlů tyto naplnit a připravit
k odvozu. Bude dále zajištěno cestou OŽP. Informován byl také OSO. Rovněž bude

vyrozuměn majitel pozemku, který o oblast nejeví velký zájem.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.
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6. Návrhy politických klubů k bezpečnostním tématům, plánu činnosti KB.
Bez konkrétního návrhu.

7. Diskuze, různé.
Michal Kočí informoval o pořádání letošního Letního kina Prahy 10, které bude
probíhat pouze v Malešickém parku. První promítání bude 23. 6. 2066 od 21.45 hodin
a poslední bude 1. 9. 2022. Promítat se budou premiérové české filmy.

Příští jednání KB proběhne 4. května od 17 hodin prezenčně na ÚMČ Praha 10,
budova A, malá zasedací místnost, 411a.

Jednání bylo ukončeno v 18.05 hodin.
Součástí zápisu je: Presenční listina

Ověřovatel: Ondřej Letocha
Předseda KB RMČ Praha 10

Jiří Komrska
Tajemník KB RMČ Praha 10

Bc. Miloš Jurča
datum vyhotovení zápisu
6. dubna 2022
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