PlO-032731/2020
Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 20. 3. 2020 od 13:00 hod. formou

videokonference
Přítomni: Renata Chmelová, Mgr. Martin Bahenský, Ing. Petr Beneš, npor. Mgr. Pavel Vojtík, MgA.
David Kašpar, JUDr. Jana Hatalová MBA, Bc. Pavel Petřík, Bc. Karolina Gôtzová, Bc. Linda Zákorová, Bc.
Miloš Jurča, Bc. Jan Hamrník, Bc. Tomáš Kuběna, Mgr. Michal Kočí, Ing. Jana Komrsková, Ing. Michal
Řidl, plk. Mgr. Renáta Havlíková, Ing. Marek Šuran

plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
- PČR reaguje na různá oznámení, správní delikty. K porušení krizového zákona došlo ve dvanácti
případech.
- Paní starostka sdělila, že největší problém dělá shlukování osob u OC Eden.
- paní Havlíková na tento dotaz odpověděla, že u OC EDEN řešili v pondělí loupežné přepadení.
Nemá kapacitu, aby zde mohla umístit statickou hlídku.
- Paní starostka upozornila paní Havlíkovou, že mohou nastat problémy při uzavření ÚP. Ta řekla,
že v případě problému má ÚMČ Praha 10 PČR kontaktovat a ti se do pěti minut dostaví k ÚP.
V pondělí a středu zde bude zaměřena hlídková činnost.
Ing. Michal Řidl (MP)
- V pondělí a ve středu se bude v okolí ÚMČ pohybovat hlídka. Do odvolání bude hlídka MP
procházet a provádět kontrolu vně i uvnitř OC EDEN (každé tři hodiny).
- Kontrolují MHD, do dnešního dne řešili 49 osob, které jely vMHD bez roušek, 4 porušení
otevření restaurací.
npor. Mgr. Pavel Vojtík
- Slouží se v minimálních stavech a jsou zakázány dovolené. Počet výjezdů není snížen.
Využíváme také JSDH.

Budova ÚMČ
- Paní tajemnice ÚMČ - zajištěny licence od ASPII na práci z domova. Bude informovat
zaměstnance o omezeních v jídelně a bufetu.
- Vedoucí školní jídelny pan Vrtiška - byla provedena a bude pravidelně prováděna sanitace
provozovny.
Ochranné prostředky
- Člen rady MČ pan Kočí sdělil, že CSOP má zásobu roušek pouze na jeden den. Paní starostka
pověřila vedoucí OHS aby přesunula 600 roušek na CSOP.
- Pan Beneš navrhl jednat rychle a objednat respirátory. I za cenu, že nepřijdou.
- Paní starostka požádala paní tajemnici ÚMČ, aby spočítala, kolik respirátorů je potřeba na chod
úřadu při otevřených hodinách PO a ST (vstupy, vydávání občanských průkazů aj.).
Ostatní
- Tajemník KŠ informoval o aktuální situaci.
- Paní starostka napíše dopis na MHMP - žádáme o sdělení plánu dalšího vývoje a také
rozdělování ochranných
pomůcek
by
mělo
reflektovat velikost
MČ /počet

-

zaměstnanců/velikost sociálních služeb.
Paní starostka požádala členy KŠ aby se vybavili dostatečnou IT technikou pro práci z domova.
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Zasedání Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno v 14:30.

V Praze dne 20. 3. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:

předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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