Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 14. 4. 2020 od 13:00 hod. formou

videokonference
Přítomni:
Členové Bezpečnostní rady MČ Praha 10: Renata Chmelová (starostka MČ), Ing. Jana Komrsková (1.
místostarostka MČ), Mgr. Michal Kočí (uvolněný člen rady MČ), JUDr. Jana Hatalova MBA (pověřena
výkonem činností tajemníka ÚMČ), Ing. Michal Řidl (ředitel OŘ MP Praha 10), plk. Mgr. Renáta
Havlíková (ředitelka OŘ PČR Praha IV), npor. Mgr. Pavel Vojtík (velitel HS č. 5 - Strašnice, HZS hl. m.
Prahy), Ing. Marek Šuran (tajemník krizového štábu).
Členové stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10: Bc. Karolina Gčtzová (vedoucí oddělení
provozně - ekonomického OHS), Bc. Tomáš Kuběna (referent BOZP), Bc. Linda Zákorová (odborová
organizace), Bc. Miloš Jurča (vedoucí oddělení bezpečnostního managementu), Bc. Jan Hamrník
(vedoucí oddělení tiskového), Ing. Petr Beneš (místostarosta MČ), Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí
odboru hospodářské správy).

plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
-

Přes velikonoční víkend bylo zvýšené množství přestupků v souvislosti s nedodržováním

-

mimořádných opatření.
Aktuálně máme 25 policistů na ošetřování člena rodiny a jednoho pozitivně testovaného.

Ing. Michal Řidl (MP)
- Za měsíc duben jsme řešili cca 350 přestupků.
- Aktuálně nemáme ani jednoho strážníka pozitivně testovaného.
- Soustředíme hlídkovou činnost na území s potenciálně zvýšeným pohybem osob (OC Eden,
Hamerský rybník, metro Skalka, registr vozidel na Bohdalci).
- Paní starostka se dotázala na restauraci „U Pštrosa", na kterou se množí stížnosti. Na to ji pan
ředitel odpověděl, že tuto restauraci opakovaně řešili. Nemohou uložit pokutu na místě a
předávají k řešení správním orgánům. Paní starostka požádala o zvýšenou kontrolu tohoto
zařízení, kterou pan ředitel potvrdil.
npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
- Zvýšil se počet výjezdu, jezdí se hlavně k otevírání bytů (asistence PČR).
- Aktuálně nemáme žádné nové nakažené hasiče. Do služeb se vrací vyléčení.
- Paní starostka poděkovala za darování dezinfekce povrchů.
Budova ÚMČ
-

-

-

Paní starostka zmínila mimořádné opatření MZ, které od 20. dubna zavádí standartní úřední
hodiny, které byly v platnosti před vyhlášením nouzového stavu. V pracovní skupině provozu
úřadu a v pracovní skupině péče o zaměstnance budou upřesněna opatření, které budou
muset být v této souvislosti přijata.
Pan Kuběna dodal, že budou učiněny všechny kroky k naplnění mimořádného opatření.
Pan Jurča zhodnotil situaci na vchodech za minulý týden. Nedocházelo k problémům. Zlepšila
se situace s Úřadem práce, byly k dispozici předtisky.
Pan místostarosta Beneš se zeptal, zda došlo k nákupu další termokamery na vstup. Tímto se
bude zabývat pracovní skupina provozu úřadu. Pan Jurča dodal, že měření teploty probíhá na
obou vchodech, na jednom vchodu termokamerou a následným doměřením ručním
teploměrem, na druhém vchodu ručním teploměrem.
Tajemnice ÚMČ - všem vedoucím odborů šla informace aby si rozdělili zaměstnance, kteří
mohou pracovat z domova a kteří budou na překážce ze strany zaměstnavatele.
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Sociální zařízení
- Od 9. dubna je v platnosti nařízení MZ, které nařizuje testování pracovníků sociálních zařízení
rychlotesty. MHMP poskytl 160 testů přímo sociálním zařízením.
- Aktuálně nejsou v žádných sociálních zařízeních zřizovaných MČ Praha 10 evidovány nakažené
osoby.

Ostatní
- Paní místostarostka Komrsková sdělila, že dětská hřiště zůstávají stále uzavřena. Mimořádné
opatření MZ uvádí, že se mají otevřít pouze venkovní sportoviště. Dle názoru oddělení
právního toto vymezení dětská hřiště nesplňují.
- Paní starostka sdělila, že počet telefonátu na „krizovou linku" se snižuje. Většina otázek se týká
distribuce dezinfekce a roušek.
- V pátek byly opět rozdávány roušky a dezinfekce seniorům, před velkými obchody
s potravinami.
- Paní starostka sdělila, že bude navýšen počet roušek a dezinfekce k distribuci pro občany
(navýšení počtu těchto ochranných prostředků od MHMP).
- Tajemník krizového štábu informoval, že 20. dubna proběhne videokonferenční schůzka
pracovníků krizového řízení s ředitelkou odboru bezpečnosti MHMP. Pokud bude mít kdokoliv
otázky, které mohou být na tomto setkání zodpovězeny, pošlete je na jeho e-mail.

Zasedání Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno ve 13:30.
Přílohy:
- Výstup ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10.

V Praze dne 14. 4. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10
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