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ÚMČ Praha 10

Zápis z 32 jednání Komise bezpečnostní RMČ Praha 10, které se
konalo dne 4. 5. 2022, na ÚMČ Praha 10, 411a, budova A.
Přítomní členové KB: Jiří Komrska, Karel Duchek, Ondřej Letocha, Martin Švácha,
Omluvení členové KB: Bc. Radek Lojda, Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Matěj Štěpánek
Neomluvení členové KB: 0

Hosté: Ing. Michal Řidl, MP,

Jednání KB bylo zahájeno v 17 hodin.

Program:
1. Zahájení jednání KB č. 32, 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. 32, schválení programu.

Na úvod jednání přítomné členy a hosta 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. 31 bylo konstatováno, že
nejsou žádné připomínky. Podkladové materiály byly zaslány členům elektronicky.
Předseda poděkoval složkám IZS za zaslání. Ověřovatelem zápisu č. 32 byl ustanoven
Martin Švácha.

Hlasování: schválení programu 32 jednání KB:
PRO - 4; PROTI - 0; ZDRŽEL SE - 0
Program byl přijat.
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2. Aktuální bezpečnostní situace z pohledu PČR Praha IV.
Renáta Havlíková byla z jednání omluvena. Zpráva bude zaslána členům KB dodatečně
po obdržení. Případné dotazy na PČR je možnou zaslat cestou tajemníka KB

elektronicky.

3. Aktuální bezpečnostní situace z pohledu MP Praha 10.

Michal Řidl předložil statistické přehledy MP za duben 2022 (bylo zasláno
elektronicky). V dubnu klesl celkově počet přestupků. Velikonoce byly v klidu. 5x byl
fotbal, každé utkání obsáhne cca 400 policistů a strážníků. Na Bohemians jde o menší
počet. Problémy jsou s parkováním v celé oblasti v době zápasů a při příjezdu a odjezdu
fanoušků. Je patrná absence parkovacího domu vedle stadionu.
Karel Duchek se zeptal, kolik stojí zhruba nasazení jednoho policisty a strážníka na
zápas. PČR to má nějak vyčíslené, za MP to není známo. Ale jedná se o značné částky
vzhledem k tomu, že jde o delší dobu, příjezd, odjezd, strava, nasazení koní atd.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

4. Aktuální informace k činnosti HZS.
David Horáček, byl zjednání omluven. Stručnou statistiku předložil emailem. V dubnu
bylo provedeno 137 výjezdů, z toho 20x dopravní nehoda, 23x ostatní pomoc, 40x
technická pomoc, 35x požár a 24x únik nebezpečných látek a jeden planý výjezd.
Případné dotazy na HZS je možnou zaslat cestou tajemníka KB elektronicky.

5. Informace, podněty pro KB z oddělení bezpečnostního managementu OKK.
Miloš Jurča informoval o došlých podnětech. Zejména o již diskutovaném parkování
při fotbalových zápasech. Zda by nebylo dobré, informovat o prováděných opatření a
počtech udělených pokut ze strany MP a PČR na webu. Okruh kolem stadionu se stále

rozšiřuje.
Karel Duchek zdůraznil, že MP udělá hodně práce, ale veřejnost o tom neví, tak by bylo
asi dobré toto zveřejňovat. Již se nedávají tzv. „parkovačky" ale je to dokumentováno
a zpracováno elektronicky. Dne 15. 5. 2022 je derby „S" tak bude vyprodáno. Jedná se
o rizikové utkání, bude nasazen maximální počet sil a prostředků.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

Také informoval o situaci za Tesco Skalka, kde na pozemku OC vzniklo ležení „osob bez
domova". Po zásahu MP a jednání okrskáře MP s OC Tesco Skalka bylo domluveno
uklizení prostoru.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.
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V poslední době si také obyvatelé stěžují na sportovní hřiště Karpatská x
Vladivostocká, kde se má zdržovat mládež i po 22 hodině a rušit noční klid. MP se na toto
místo zaměří.
Ondřej Letocha zmínil problematiku rušení nočního klidu od nájemnice v domě, kde bydlí.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

6. Návrhy politických klubů k bezpečnostním tématům, plánu činnosti KB.
Bez konkrétního návrhu.

7.

Diskuze, různé.
Příští jednání KB proběhne 1. června od 17 hodin prezenčně na ÚMČ Praha 10,
budova A, malá zasedací místnost, 411a.

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin.
Součástí zápisu je: Presenční listina KB

Ověřovatel: Martin Švácha
Předseda KB RMČ Praha 10

Jiří Komrska
Tajemník KB RMČ Praha 10

Bc. Miloš Jurča
datum vyhotovení zápisu
4. května 2022
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