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ÚMČ Praha 10
Ql 42-02-07

Zápis z 27 jednání Komise bezpečnostní RMČ Praha 10, které se
konalo dne 8. 12. 2021, na ÚMČ Praha 10, videokonferenčně
Přítomní členové KB: Jiří Komrska, Karel Duchek, Ondřej Letocha, Martin Švácha, Bc. Radek
Lojda, Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Matěj Štěpánek
Omluvení členové KB: 0
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. Zahájení jednání KB č. 27, 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. Pocitová mapa MČ Praha 10, 2021.

6.
7.
8.

Informace, podněty pro KB z oddělení bezpečnostního managementu OKK.
Návrhy politických klubů k bezpečnostním tématům, plánu činnosti KB.
Diskuze, různé.

1. Zahájení jednání KB č. 27, 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. 26 bylo konstatováno, že nejsou žádné připomínky.
Podkladové materiály byly zaslány členům elektronicky. Ověřovatelem zápisu č. 27 byl
ustanoven Matěj Štěpánek.
Hlasování: schválení programu 26 jednání KB:
PRO - 7; PROTI - 0; ZDRŽEL SE - 0

Program byl přijat.
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 30.11. 2021 (byla poslána členům elektronicky).
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V meziročním srovnání je patrný pokles nápadu trestné činnosti o 101 TČ vyjma MO
PČR Zahradní Město, kde došlo k mírnému nárůstu o 69 skutků. Následně informovala

o vyhlášeném nouzovém stavu od 26. 11. 2021 na dobu 30 dní z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu SARS CoV-2 na území ČR. 25 policistů je
pozitivních na Covid a cca 120 jich je nenaočkovaných, postupně se nechávají
naočkovat, jak se jim krátí ochranná lhůta po prodělání nemoci. Rovněž jsou prováděny
kontroly dodržování platných opatření v restauračních provozovnách a dodržování
zavírací doby do 22 hodin. Mimo tuto činnost probíhají bezpečnostní opatření na
fotbalových zápasech na stadionech „Sinobo stadium" a „Ďolíček". Hospodářská KS je
již přestěhovaná do ul. Petrohradská.
Jiří Komrska se zeptal, zda jsou nějaké speciální akce na prosinec. Standartní je akce
„Advent". Dále se provádí 250 až 300 kontrol na Praze IV. s tím, že 20 až 30 případů
jsou přestupky.
Jiří Komrska se dále zeptal na situaci u Kauflandu. PČR byla společně s Prahou 4 na
jednání svedením Kauflandu. Na základě proběhlé diskuze došlo následně ze strany
Kauflandu k odstranění laviček na jeho pozemcích, na kterých docházelo ke kumulací
osob bez domova. Došlo ke zklidnění situace.
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 listopad 2021 (bylo zasláno
elektronicky) a zmínil některé zajímavé případy. Je nárůst přestupků v dopravě,
vhledem k probíhajícímu blokovému čištění ulic. V jednom případě byla zadržena
osoba se zákazem řízení. Dvě osoby zadrženy při vloupání do zaparkovaného vozidla.
Společně s PČR řeší bezpečnostní akce v rámci fotbalových utkání na Slavii a
Bohemians. Rovněž se zaměřují na kontrolu nošení respirátorů v prostředcích MHD.
V listopadu bylo MP zjištěno 226 takových to přestupků. Probíhá také akce „Advent".
13 strážníků je pozitivních na Covid. Dále bylo prováděno šetření v ul. Baškirtská a
Tádžická na základě upozornění od Ondřeje Letochy na vraky vozidel atd. Bylo
hovořeno s majiteli vozidel a dne 25. 11. 2021 byla vozidla odstraněna.
Ondřej Letocha poděkoval MP za provedená opatření a uvedl, že je tam situace
mnohem lepší. Následně také došlo k uklizení nepořádku, který na místě zůstal. Dále
se zeptal, zda mají jak PČR tak MP nějaké příslušníky, kteří jsou na tom tak špatně, že
již nemůžou vzhledem ke Covid onemocnění dále sloužit? MP ani PČR takové naštěstí

nemá.
Radek Lojda přednesl podnět od obyvatel ulice Holandská, kde má docházet k rušení
nočního klidu po kulturním programu v domě VZLET. Ředitel MP požádal o zaslání
podnětů od občanů a určitě zajistí větší dohled MP v návaznosti na program atd
v tomto kulturním zařízení. Také p. Lojda pošle tyto podněty tajemníkovi KB.
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 listopad 2021 (bylo posláno elektronicky). Zpráva byla
doplněna o nějaké další údaje, jde o znázornění všech jednotek HZS, které se v našem rajónu
účastní zásahu. Jde jak o dobrovolné hasiče, tak i ze stanice HZS Sokolská. Jednalo se o klidný
měsíc. Převažuje technická pomoc což je zhruba polovina zásahů a autonehody. 99 % hasičů
je očkovaných.
Jiří Komrska poděkoval za přehled.

Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.
5.

Pocitová mapa MČ Praha 10, 2021.

Miloš Jurča informoval o jednání Odborné skupiny pro strategii MČ Praha 10, na které byla
členům představena nová Pocitová mapa MČ Praha 10, 2021, kterou zadal vypracovat MHMP
pro celé hl. m. Prahu. Odkazy na mapu:

https://www.pocitovemapy.cz/praha/
https://www.pocitovemapy.cz/praha-10/nahled

Jedná se o zajímavé informace. Jdou vyselektovat body jenom s komentářem. Místa jsou
většinou totožné s poznatky MP, PČR a ÚMČ. Jedná se o centra kumulace osob jako stanice

Metra, OC Eden. Určitě se dají informace využít při plánování hlídkové služby. Bylo by dobré
mapu prostudovat a na příštím jednání KB v lednu 2022 se k bodu vrátit a informace stručně
vyhodnotit s návrhem případných opatření. Výstupy PM budou projednány a vzaty na vědomí
na všech komisích RMČ. Zajímavé jsou například také postřehy k dopravě, přechody atd.
Jiří Komrska poděkoval a navrhnul se na příštím jednání KB k PM vrátit.

Hlasování KB:
PRO - 7; PROTI - 0; ZDRŽEL SE - 0

Návrh byl přijat.
Ondřej Letocha připomněl, že již v roce 2019 byla PM vyhotovena také a je zajímavé srovnání
jak se místa mění nebo zůstávají stejná. Zde jsou odkazy na starší mapu.

Webová verze: https://pocitovamapa.nszm.cz/praha-10-2019/nahled
PDF
s
popisem
nejvýraznějších míst: https://strategieprodesitku.cz/wpcontent/uploads/2019/09/Pocitov%C3%Al-mapa final-2.pdf
Je například pěkně vidět, že kolem Edenu trvá pocit nebezpečí už od roku 2019 a je to tedy
vhodné místo pro nějaké opatření. Konkrétně Eden je i jedno z mála kontroverzních míst na
Praze 10, protože leč se tam lidé cítí nebezpečně, je zároveň označeno jako centrum oblasti.

Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí dalšího konkrétního stanoviska.
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6. Informace, podněty pro KB z oddělení bezpečnostního managementu OKK.
Miloš Jurča informoval členy o určitém „ adventním" uklidnění situace, nechodí žádné větší
množství podnětů. Přetrvávající problém jsou garáže Novobohdalecká, je to v řešení. Večerky
na Vršovické. Zbořeniště a okolí pod hřbitovem.

Ve věci karavanů u Štěrboholské radiály probíhá správní řízení Odboru stavebního ÚMČ Prahy

10 o odstranění nepovolených staveb na pozemku MHMP.
OST připravuje připiš oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby a pozvání na místní
šetřeni.
Během místního šetření musí překontrolovat rozsah nepovolených staveb, aby pak měli
správně vydefinováno v následném rozhodnutí ve věci.
Termínově to bude vycházet asi na polovinu ledna místní šetření, poté je možné psát
rozhodnutí ve věci.

Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

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

8. Diskuze, různé.
Michal Kočí zmínil, že na příští rok je připravován Den IZS s termínem 11. června 2022.
Rekapituloval rok 2021, přípravu připomínkování protialkoholní vyhlášky MHMP, řešení kolem
ubytovny Nad Slávií, Covid opatření, testování atd. Popřál všem členům a hostům KB pěkné a
veselé vánoce a šťastný Nový rok 2022.
Miloš Jurča připomněl složkám IZS, že na lednové jednání KB je potřeba poslat žádosti na dary
a u MP na motivační odměny pro rok 2022.

Jiří Komrska popřál všem členům a hostům KB pěkné a veselé vánoce a šťastný Nový rok 2022.
Součástí zápisu jsou: Presenční listina
Ověřovatel: Mgr. Matěj Štěpánek
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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