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ÚMČ Praha 10

Ql 42-02-07

Zápis z 26 jednání Komise bezpečnostní RMČ Praha 10, které se
konalo dne 6. 10. 2021, na ÚMČ Praha 10, 411a budova A
od 17 do 19 hodin
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, plk. Mgr. Renáta Havlíková, PČR, Mgr. Michal Kočí, radní, npor.
Ing. Jan Hanuš, HZS

Jednání KB bylo zahájeno v 17 hodin.

Program:
1.
2.

Zahájení jednání KB č. 26, schválení programu.
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. 26, 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. 25 bylo konstatováno, že nejsou žádné připomínky.

Podkladové materiály byly zaslány členům elektronicky. Ověřovatelem zápisu č. 26 byl

ustanoven Ondřej Letocha.

Hlasování: schválení programu 26 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 předložila členům KB statistiku a Zprávu o bezpečnostní situaci

na teritoriu Prahy 10 od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 (byla poslána členům elektronicky).
V meziročním srovnání je patrný pokles nápadu trestné činnosti vyjma MO PČR
Zahradní Město kde došlo k nárůstů o 48 skutků. Dále zmínila nasazení složek IZS
v rámci fotbalových utkání.

O víkendu proběhnout volby do Parlamentu ČR kdy PČR provádí dohled a ostrahu
volebních míst. V této souvislosti zmínila nedodání od MČ Praha 10 seznamu

telefonických kontaktů na předsedy a zapisovatele volebních komisí pro účely lepší

koordinace. Bude řešeno 7. 10. 2021 s vedením ÚMČ Praha 10.
Také byl zmíněn postup při volbách, když volič neuposlechne výzvy a nenasadí si
ochranu dýchacích cest. Volební právo je nadřazené povinnosti nosit respirátor takže
osobě musíme umožnit odvolit a následně lze tento přestupek oznámit na HS hl. m.

Prahy k dořešení. Také v případě výtržností a nedůstojného chování je potřeba zavolat
PČR k provedení dalšího opatření.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

3. Aktuální bezpečnostní situace z pohledu MP Praha 10.
Michal Řidl předložil statistické přehledy MP za září 2021 (bylo zasláno elektronicky)
a zmínil některé zajímavé případy. Jednalo se o předvedení k zjištění totožnosti na
PČR, předání řidiče pod vlivem alkoholu PČR. Dvakrát se podařilo zadržet osobu pro
výtržnost. Zadržen byl cizinec pro exhibicionismus. Společně s PČR řeší bezpečnostní

akce v rámci fotbalových utkání na Slavii a Bohemians.
Zmínil také tzv. drive - in kde lze odvolit z vozidla, je to pro osoby které mají
nařízenou izolaci a karanténu v rámci Covid opatření. Je o to ale malý zájem.
Ondřej Letocha upozornil MP na vraky vozidel u parkovacího domu Tádžická,
Baškirská, v kterých přespávají osoby a znečišťují okolí. MP prověří a podá zprávu.
Martin Švácha vznesl dotaz k osobě, která se obnažovala, jaké byl národnosti.
Jednalo se o cizince, dále bez komentáře.

Jiří Komrska poděkoval za přehled a zprávu MP.

Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.
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4. Aktuální informace k činnosti HZS.
Jan Hanuš, předložil statistiku za září 2021 (bylo posláno elektronicky). Převažuje technická
pomoc což je zhruba polovina zásahů a autonehody. Větší případy požárů byl požár haly firmy
Mitas ve Švehlově ulici č. 3, kde došlo k požáru vzduchotechniky. Bylo také likvidováno vosí
hnízdo v MŠ Břečťanová a likvidace stromu na vozovce v ul. Jahodová.

Karel Duchek se zeptal, zda je také využíván vysavač na hmyz, který MČ Praha 10 darovala HZS
v minulosti. Určitě je používán. Také je HZS využíváno další darované vybavení od MČ jako
sady k nedestruktivnímu otvírání dveří a vozidel.

Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

5. Informace, podněty pro KB z oddělení bezpečnostního managementu OKK.
Miloš Jurča informoval členy o podnětu zaslaného na KB cestou p. Karla Duchka. Jedná se
o lokalitu kolem ulice V Dolině naproti Kauflandu, tento obsahuje stížnost obyvatel na stav
zeleně, dětských hřišť a na nepřizpůsobivé občany, osoby z řad uživatelů OPL atd. PČR se

lokalitě věnuje již delší dobu v místě je páchána drobná majetková trestná činnost, která
nepřesahuje standartní mez. Je jednáno také s MČ Praha 4, která sousedí s touto lokalitou a
část zasažených pozemků je na Praze 4. Také se připravuje jednání PČR s Kauflandem na

příští týden o situaci na jeho parkovišti a na přilehlé parkové ploše. KB Prahy 10 bude
informována o průběhu jednání. Veškeré inkriminované pozemky zanedbané zeleně jsou
v majetku SVJ a OŽP Prahy 10 je již vyzvalo k nápravě. Také je potřeba zlepšit stav dětských
hřišť v majetku SVJ.

Ze strany MP Praha 10 se lokalitě věnují okrskáři, kteří o problémech vědí a v rámci svých
pochůzek je řeší, včetně zajištění sběru injekčních stříkaček.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.
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.

Dále byly KB informována o stavu podnětu ve věci zanedbaného altánku Ruská x Estonská.
Zde OST vyzvalo majitele k zajištění místa a uklizení po osobách bez domova pod hrozbou
uložení pokuty ve lhůtě 30 dnů.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

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.

PlO-423808/2021

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

Bez konkrétního návrhu.

7. Diskuze, různé.
Jan Hanuš zmínil p jtíže při výjezdech hasičské techniky z HS Průběžná. Dochází zde k zácpám
a dopravním kolap ,ům. Připomínky se musí směřovat na ODO, KŘ PČR Kongresová a TSK.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

Součástí zápisu jsou: Presenční listina
Ověřovatel: Ondřej Letocha
................................................

Předseda KB RMČ Praha 10

Jiří Komrska
Tajemník KB RMČ Praha 10

Bc. Miloš Jurča
datum vyhotovení zápisu
6. října 2021
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