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ÚMČ Praha 10
Ql 42-02-07

Zápis z 28 jednání Komise bezpečnostní RMČ Praha 10, které se
konalo dne 5. 1. 2022, na ÚMČ Praha 10, videokonferenčné
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, Mgr. Michal Kočí, radní,

Jednání KB bylo zahájeno v 17 hodin.

Program:
1. Zahájení jednání KB č. 28, 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. 28, 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. 27 bylo konstatováno, že nejsou žádné připomínky.
Podkladové materiály byly zaslány členům elektronicky. Ověřovatelem zápisu č. 28 byl
ustanoven Ondřej Letocha.
Hlasování: schválení programu 28 jednání KB:
PRO - 6; PROTI - 0; ZDRŽEL SE - 0
Program byl přijat.

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 rok 2021 po 21. 1. 2022. Průběžně dochází kočkování
příslušníků PČR. Nenaočkovaní příslušníci v případě platnosti vyhlášky o povinném
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očkování budou potrestáni v kázeňském řízení, nelze očekávat z tohoto důvodu
ukončení služebního poměru. Rovněž jsou prováděny kontroly dodržování platných
opatření v restauračních provozovnách atd. Vraky vozidel lze lépe odtahovat i z veřejně
přístupné účelové komunikace. Do 10. 1. 2022 odešlou žádost na MČ k pořízení
materiálně technického dovybavení PČR pro potřebu přímého výkonu služby. Krátce
také pohovořila o problematice užívání respirátorů, při úředních jednání v rámci
přestupkového řízení na ÚMČ Praha 10.
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 prosinec 2021 (bylo zasláno
elektronicky) a zmínil některé zajímavé případy. Stále je pokles přestupků, aleje nárůst
přestupků v dopravě. V jednom případě byl zadržen řidič pod vlivem návykové látky.
Pokračuje dohled MP v MHD, správnímu orgánu bylo oznámeno 218 přestupků
spočívající v nedodržování proti-epidemiologických opatření. Silvestr proběhl v klidu,
řešeno 5 přestupků v blokovém řízení na místě. Rovněž vánoční svátky byly v klidu.
Očkováno je zatím 65% strážníků. Odtahování vraků funguje a proces běží dobře.
Žádost na MČ ve věci motivačních odměn strážníků MP na rok 2022 byla již poslána.
Ondřej Letocha se zeptal, zda se případná povinnost očkování vztahuje také na MP,
ano vztahuje, zatím nemá informace o případném způsobu řešení strážníka odmítající
očkování.

Jiří Komrska poděkoval za přehled a zprávu MP.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.

4. Aktuální informace k činnosti HZS.
Jan Hanuš, byl z jednání omluven. Předložil statistiku emailem za prosinec 2021 (bylo posláno
členům KB elektronicky).

5.

Pocitová mapa MČ Praha 10, 2021.

Jiří Komrska zmínil, že pocitová mapa jak nová tak stará (r. 2019) byla rozeslána členům a
hostům KB. Můžou tedy posoudit zjištěné poznatky od obyvatel a specifikovat místa které jsou
vnímána jako nebezpečná a kde se naopak cítí dobře. Zejména lze přihlédnout k tomuto při
plánování hlídkové služby PČR a MP a věří, že výstupy z této mapy budou takto využity.
Miloš Jurča dále uvedl, že se jedná o určité shrnutí míst a to v přímé časové návaznosti, lze
jednotlivá místa porovnat. Jedná se o místa s největší kumulací obyvatel u Metra Strašnická,
Skalka a u OC Eden. Jak již na minulém jednání KB uvedl p. Letocha, jde hlavně o okolí OC Tesco
Eden, které je vnímáno dlouhodobě jako přirozené centrum Prahy 10 a na druhou stranu je
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uváděno, jako nebezpečná oblast. Pro zlepšení situace bylo a je spolupracováno s vedením OC
a taktéž zde byly zřízeny v různých hodinách kontrolní body jak MP tak PČR. Ze strany OC byla
v určitých měsících zajištěna bezpečnost cestou soukromé BA. Veškerá tato opatření
eliminovala částečně pohyb osob závislých na alkoholu a OPL. Na druhou stranu zamezit
úplnému výskytu a pohybu těchto osob nelze, vzhledem k platné legislativě.
Nadále bude postupováno na základě operativní situace s využitím poznatků jak od občanů,
tak na základě vlastního šetření pracovníků ÚMČ, PČR a MP.

Ondřej Letocha se zeptal, zda byla pocitová mapa také zaslaná na OC Eden a zda neplánují
bezpečnostní služky nějaké změny v bezpečnostním zajištění oblasti. Stav na místě hodnotí
jako špatný.

Renáta Havlíkova za PČR upřesnila, že budou nadále zaměřovat výkon hlídkové služby
s využitím poznatků z PM. Zdůraznila, že poznatky PČR se shodují s výstupem PM.
Michal Řidl za MP rovněž uvedl, že využívají PM a u OC Eden je každý den řešeno několik
přestupků na požívání alkoholických nápojů na místě se zákazem dle platné OZV hl. m. Prahy.
Je to nekonečný příběh, po vykázání se osoby často zase vrací na místo.
Miloš Jurča uvedl, že odkaz na PM bude vedení OC Tesco zaslán pro informace a k přijmutí
případných vlastních opatření.

Jiří Komrska poděkoval za prováděná opatření.

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

6. Informace, podněty pro KB z oddělení bezpečnostního managementu OKK.
Miloš Jurča informoval členy, že přetrvávající problém jsou garáže Novobohdalecká, je to dále
v řešení. Večerky na Vršovické ul. jsou vzhledem ke klimatickým podmínkám zklidněny.
Zbořeniště a okolí pod Vršovickým hřbitovem se uklidnilo, Správa železnice odstranila po
našich urgencích poslední objekt, v kterém se osoby bez domova zdržovaly.

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

Bez konkrétního návrhu.

8. Diskuze, různé.
Karel Duchek zmínil problematiku výjezdu techniky ze stanice HZS č. 5 v Průběžné, kde často
dochází k dopravním kolapsům a technika hasičů nemůže rychle vyjíždět ve směru na ZM. Dle
jeho názoru je špatně nastaven semafor. Je to velice důležité a určitě se je ktomu potřeba
vrátit na příštím jednání KB až zde bude přítomen také velitel stanice.

Jaroslav Štěpánek navrhuje situaci vyřešit tím, že se zruší zatravnění kolejového tělesa a toto
se vybetonuje, aby technika HZS po tomto mohla opět jezdit.
Také se dále zeptal na aktuální stav situace „karavanů" u Jižní spojky. Zde je stav od prosince
stále stejný viz vyjádření k tématu z OBM/OKK.

V lokalitě byl dále proveden velký „vánoční" úklid, byly přistaveny a komunitou naplněny 3
velké kontejnery na komunální odpad.

Michal Kočí zmínil, že na tuto problematiku se stále dotazuje OST a je rád, že se podařilo zatím
alespoň uklidit nepořádek.
Dále také zmínil, že učinil dotaz jaké plány má letos Správa železnice s ubytovnou Nad Slávií,
kde má současný nájemce smlouvu jen do června 2022 a v případě neprodloužení by bylo
nutné zajistit pravděpodobně ubytování pro sociálně slabé občany.
Od 10. 1. 2022 do 2. 2. 2022 bude otevřeno očkovací centrum na stadionu Slávie. Otvírací
doba všední den od 14 do 20 a víkend od 8 do 20 hodin. Stejné centrum bude také otevřeno
na stadionu Sparty na Letné.
Jiří Komrska následně informoval, členy KB o incidentu který se měl stát 21.10. 2021 a spočíval
vtom, že reklamní panel tzv. „forex" se působením větru pokácel a zranil naštěstí jen lehce
jednu ženu u zastávky MHD.
Michal Kočí k věci dále uvedl, že to bylo při orkánu „Ignác" a došlo ktomu v Hostýnské ulici.
Byla zraněna jedna studentka. Matka poškozené dne 12. 12. 2021 požádala MČ o provedení

příslušných opatření, aby nemohlo dojít k opakování této situace v budoucnosti. Vzhledem
k tomu navrhuje cestou předsedy KB k záležitosti přijmout stanovisko KB.
Jiří Komrska otevřel diskuzi ktéto problematice a navrhuje případně přijmout jednoduché
usnesení KB k této věci.
Karel Duchek uvedl, že o této situaci nemá žádné další relevantní informace a ÚMČ má nějaké
svoje postupy. Je na to určitě nějaká smlouva, někdo to má na starosti. Proto nechce hned
přijímat usnesení KB, ale je potřeba to řešit nejdřív v rámci ÚMČ.
Michal Kočí tímto KB o situaci informuje a žádá o konzultaci.
Matěj Štěpánek navrhuje přizvat k jednání STA pro vysvětlení situace.

Ondřej Letocha navrhuje zabezpečit lépe cedule ale nerušit je. Popřípadě ale souhlasí cedule
odstranit pouze dočasně.
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Jiří Komrska nesouhlasí s rozmístěním nezajištěných cedulí, zvlášť v tomto větrném zimním
období roku.

Návrh stanoviska KB:

„KB z důvodu mimořádné události ze dne 21. 10. 2021 doporučuje RMČ dát pokyn
k odstranění mobilních forexových panelů rozmístěných na území MČ P10 a to do vyřešení
jejich bezpečného ukotvení. Tyto komunikační prostředky v době zhoršených povětrnostních
podmínek nevyužívat".

Hlasování:
PRO - 2 ; PROTI - 0; ZDRŽEL SE - 4
Stanovisko nebylo přijato.

Jednání bylo ukončeno v 18 hodin.
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
5. ledna 2022
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