Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 26.10. 2020 od 10:00 hod.
formou videokonference

Přítomni:
Členové Bezpečnostní rady MČ Praha 10: Renata Chmelová (starostka MČ), Ing. Jana Komrsková
(1. místostarostka MČ), Mgr. Michal Kočí (člen rady MČ), JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ),
plk. Mgr. Renáta Havlíková (ředitelka OŘ PČR Praha IV) zastoupená plk. Ing. Tomášem Koubou,
Ing. Michal Řidl (ředitel OŘ MP Praha 10), 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: PhDr. Marcel Pencák Ph.D. (referent
oddělení tiskového), Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy), Mgr. Martin
Bahenský (vedoucí oddělení sekretariátu starostky), Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ),
Bc. Linda Zákorová (odborová organizace), Mgr. Václav Vlček (vedoucí SPS krizového štábu), Bc. Pavel
Petřík (vedoucí odboru sociálního), Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství), MgA. David
Kašpar (místostarosta MČ).
Přizvaní hosté:
MUDr. Václav Ptáček (ředitel LDN Vršovice), Eva Lexová (ředitelka CSOP), Mgr. Jaroslav Vrtiška (ředitel
Školní jídelna Praha 10).

Renata Chmelová (starostka MČ)
-

Přivítala přítomné členy krizového štábu a přizvané hosty.
Dnes vypadá situace na ÚP o poznání klidněji. Zafungovala bezpečnostní opatření.

plk. Ing. Tomáš Kouba (PČR)
Situace u ÚP je dle našeho názoru klidnější. Stále zde máme zvýšený dohled.
Přes víkend jsme prováděli dohled na dětskými hřišti, situace je taktéž klidná.
Aktuálně máme 24 nakažených policistů, 37 v karanténě. Výkon služby není ohrožen.

Ing. Michal Řidl (MP)
Situace u ÚP je z našeho pohledu klidnější.
Během víkendu jsme prováděli dohled nad dětskými hřišti - situace je klidná, provedli jsme
velké množství kontrol a pouze v jednom případě došlo k nedodržení opatření.
Riziko spatřujeme ve farmářských trzích na Kubánském náměstí. Dochází zde k velké kumulaci
osob.
Aktuálně máme 1 pozitivního strážníka, další 4 v karanténě. Činnost není taktéž ohrožena.

-

Od 28. října do 2. listopadu budeme provádět zvýšený dohled nad všemi hřbitovy.

Renata Chmelová (starostka MČ)
-

V sobotu jsem osobně na farmářských trzích byla, pouze jsem nakoupila a ihned opustila
prostor. Je pravdou, že se zde kumuluje větší množství lidí.

Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ)
-

Zásadní problém spatřuji vtom, že jsou zde i stánkaři, kteří prodávají kávu, jídlo, které se dá
konzumovat ihned. Proto zde někteří občané zůstávají delší dobu než pouze na nákup.

Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ)
-

Dle platných krizových opatření se nesmí jídlo konzumovat tam, kde bylo zakoupeno.

1

Bylo přijato následující usnesení: Krizový štáb MČ Praha 10 doporučuje MČ Praha 10 přijmout
opatření, vedoucí k dodržování krizových opatření přijatých Vládou ČR, na farmářských trzích na
Kubánském náměstí (7 přítomných, 7 PRO, 1 nepřítomen).

npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS hl. m. Prahy)
Aktuálně máme 6 pozitivních hasičů, 2 vyléčené.
-

Provádíme standardní činnost.
Nově provádíme dekontaminaci ve vojenské nemocnici v Letňanech.
V hasičské stanici ve Strašnicích probíhá přesun dekontaminačníjednotky do vnitřních prostor.

JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ Praha 10)

-

K dnešnímu dni evidujeme 5 pozitivních zaměstnanců a další 2 v karanténě.

Renata Chmelová (starostka MČ)
Apelovala na to, aby zaměstnanci ÚMČ nosili přidělené respirátory.
V 10:20 opustili jednání krizového štábu zástupci složek IZS.
Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy)
Dnes dorazilo 20 tisíc respirátorů.
Máme vyjádření ČVÚT o tom, že dezinfekce je účinná i po datu spotřeby.
-

Máme objednány dezinfekční gely a rukavice.

Renata Chmelová (starostka MČ)

-

U výdeje občanských průkazů se hromadí větší množství lidí, je potřeba přijmout nějaké
opatření. Zajistí vedoucí OHS a vedoucí OBM.

MUDr. Václav Ptáček (ředitel LDN Vršovice)

-

Nakažení pacienti jsou stabilizováni. Všichni jsou ve speciálních „Covidových" prostorách LDN,
které jsou odděleny od ostatních prostor.

-

U personálu máme pouze 2 negativní osoby.
Ochranné prostředky máme, průběžně dokupujeme.

Eva Lexová (ředitelka CSOP)
Dorazily analyzátory, nejdříve provedeme zaškolení a poté budeme provádět testování.
MgA. David Kašpar (místostarosta MČ)
-

MHMP nabídl modemy pro připojení k internetu pro žáky - procesně by to bylo náročné.

Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství)
-

Pokud děti nemají možnost připojení k internetu, tak se jim předává učivo jinou formou.
Počítače od MČ budou školám darovány, nikoliv zapůjčeny.
Od dnešního dne jsou zavřeny dvě MŠ (Dvouletky a Bajkalská). MŠ Zvonková je taktéž zavřená,
hygienická stanice bude rozhodovat o dalším postupu.

Mgr. Jaroslav Vrtiška (ředitel Školní jídelna Praha 10)
-

Aktuálně máme 4 zaměstnance pozitivní a dalších 15 v karanténě.
Provozovny Kodaňská a Nad vodovodem jsou k dnešnímu dni uzavřeny.
Nabídl pomoc CSOP, v případě, že budou mít vlastní jídelnu uzavřenu.
Paní starostka a paní tajemnice ÚMČ poděkovaly za rychlé vyřešení hygienické situace v jídelně
budovy ÚMČ.
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Předsedkyně krizového štábu poděkovala všem členům za účast. V 10:45 ukončila jednání krizového
štábu.

Přílohy:
Výstup ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10.

V Praze dne 26.10. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:

Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10
předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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