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ÚMČ Praha 10

Ql 42-02-07

Zápis z 29 jednání Komise bezpečnostní RMČ Praha 10, které se
konalo dne 2. 2. 2022, na ÚMČ Praha 10, videokonferenčně
Přítomní členové KB: Jiří Komrska, Karel Duchek, Ondřej Letocha, Martin Švácha, Jaroslav
Štěpánek, MBA, Mgr. Matěj Štěpánek, Bc. Radek Lojda

Omluvení členové KB:
Neomluvení členové KB: 0
Hosté: Ing. Michal Řidl, MP, plk. Mgr. Renáta Havlíková, PČR, npor. Ing. Jan Hanuš, HZS, npor.

Bc. David Horáček, HZS, Mgr. Michal Kočí, radní,

Jednání KB bylo zahájeno v 17 hodin.
Program:
1.
2.

Zahájení jednání KB č. 29, 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. 29, 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. 28 bylo konstatováno, že nejsou žádné

připomínky.

Podkladové

materiály byly zaslány členům elektronicky.

Předseda

poděkoval složkám IZS za zaslání. Ověřovatelem zápisu č. 29 byl ustanoven Matěj
Štěpánek.
Hlasování: schválení programu 29 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 za celý rok 2021 v porovnání s rokem 2020. Klesá stále kriminalita,

což je částečně zapříčiněno jak pandemickou situací, tak změnou Trestního řádu od 1.
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10. 2021 v rámci které došlo k navýšení způsobené škody u trestných činů až od 10 tisíc
Kč výše (dříve bylo 5 tisíc Kč).

Za rok 2021 v rámci celého OŘ PČR Praha IV byl nápad 11053 TČ, objasněno bylo 2307
TČ což je 20,87 %. Proti roku 2020 došlo k poklesu celkem o 1153 TČ.
Na teritorium MČ Praha 10 je MOP Vršovice kde byl zaznamenán pokles o 10.6 % TČ,

MOP Strašnice kde byl pokles o 2.5% TČ a MOP Zahradní Město kde došlo k nárůstu o
7.0% zejména majetkové trestné činnosti. Celkově došlo tedy k poklesu o 4.3% TČ.
Z MČ bylo postoupeno na PČR několik podnětů, zejména na sprejerství, jedná se o

obtěžující trestnou činnost, která hyzdí vzhled MČ a poškozuje majetek. Michal Kočí

poděkoval PČR za aktivní přístup a zdůraznil, že na MČ Praha 10 stále běží program
v rámci kterého, vlastníci nemovitostí mohou žádat o finanční příspěvek MČ na

odstranění nápisů.
Dále byla KB informována o drogové problematice a aktuální situaci na MČ Praha 10
v této oblasti.
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 leden 2022 (bylo zasláno elektronicky)
a zmínil některé zajímavé případy. Stále je nárůst přestupků v dopravě a pokles u
veřejného pořádku.

Strážníci byli v lednu u zajištění místa činu u vloupání do zámečku. Zadrželi dvojici osob,

které se na ulici napadaly. Dále stále kontrolují dodržování bezpečnostních opatření,
hlavně v MHD. Začíná také již fotbalová liga, takže se plánují standartní opatření s PČR
atd.

V současné době je na Praze 10 aktuální stav 96 strážníků.
Dále bylo v této věci diskutováno bez přijmutí konkrétního stanoviska.
4. Aktuální informace k činnosti HZS.

Jan Hanuš, předložil statistiku za leden 2022 (bylo posláno členům KB elektronicky).

Došlo k nárůstů zásahů proti roku 2021, ale vloni to bylo ovlivněno Covidem, takže se
vše vrací do normálu. Dále představil nového velitele Stanice HZS číslo 5 na Průběžné
ulici, jedná se o npor. Bc. Davida Horáčka, který již na březnové KB (2. 3. 2022) bude

předkládat přehled.
5.

Informace, podněty pro KB z oddělení bezpečnostního managementu OKK.
Miloš Jurča informoval členy KB o zaslaných 3 podnětech z Odboru dopravy, které se
týkají problematiky parkování na chodníku v ulici Bečvářova a další také na chodníku

v Ukrajinské, Krymské, Rybalkově, Petrohradské a na zeleni Pod Stupni.
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Třetí podnět se týká častého projíždění jednosměrné Slunečnicové ulice v protisměru,

vysokou rychlostí.
Podněty byly zaslány MP Praha 10 elektronicky k přijmutí opatření.

Dále se nám stále hromadí výskyt osob v opuštěných garážích na Novobohdalecké,
jedná se o osoby často závislé na OPL. Neziskovky a MP tam provádí sběr injekčních

stříkaček. Zdejší oddělení bezpečnostního managementu bude iniciováno další jednání
s majitelem pozemku DP hl. m. Prahy. Bude zaslán dopis na ředitelství DP hl. m. Prahy.

V prostoru karavanů byla dne 31. 1. 2022 provedena kontrola MP a OBM/OKK a bylo
zjištěno, že místo je v relativně slušném stavu. Komunální odpad byl před koncem roku
2021 odvezen. V bezprostředním okolí došlo k vyrovnání pozemku po údajném

předchozím oznámení na MHMP. Na místě nebyla zjištěna žádná hledaná osoba ani
odcizené zboží.
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.

Karel Duchek se zeptal MP, jaké jsou plné neredukované počty strážníků. Celkem je
108 tabulkových míst na Praze 10.
Matěj Štěpánek požádal MP o upřesnění, do kdy bude platit tato redukce, která byla

dočasná. Ano bylo řečeno, že redukce na 108 je od loňska a po zrušení se má stav vrátit
na 122 strážníků ale od kdy není zatím známo.
Miloš Jurča informoval KB o tom, že výstupy na Pocitovou mapu MČ Praha 10 za rok

2019 a 2021 byly zaslány elektronicky vedení OC Eden k seznámení se žádostí o sdělení,
jaká případná opatření plánují zavést v roce 2022 v oblasti zabezpečení OC Eden a

prostoru před a kolem fontány.
Jednání bylo ukončeno v 18 hodin.

Součástí zápisu jsou: Presenční listina
Ověřovatel: Matěj Štěpánek
Předseda KB RMČ Praha 10

...................................................

Jiří Komrska
Tajemník KB RMČ Praha 10

Bc. Miloš Jurča

datum vyhotovení zápisu
2. února 2022
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Prezenční listina z 29 jednání Komise bezpečnostní RMČ Praha 10
konaného dne 2. 2. 2022 od 17 hodin, videokonferenčně.

Jméno

Jiří Komrska, předseda KB
Mgr. Matěj Štěpánek
Karel Duchek
Jaroslav Štěpánek, MBA
Bc. Radek Lojda
Ondřej Letocha
Martin Švácha

Podpis
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Bc. Miloš Jurča,
tajemník KB

HOSTÉ:

Jméno

plk. Mgr. Renáta Havlíková, PČR
Ing. Michal Řidl, MP
npor. Ing. Jan Hanuš, HZS
npor. Bc. David Horáček, HZS
Mgr. Michal Kočí, radní

Podpis
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Členové komise berou na vědomí, že s informacemi získanými při výkonu jejich funkce je třeba nakládat

nanejvýš obezřetně. Jejich další šíření, nebo zveřejňování, je možné pouze v souladu správními
předpisy upravujícími ochranu informací.

