Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 27. 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 Hatalová MBA (tajemnice
ÚMČ), Ing. Michal Ridl (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 Götzová (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), Mgr. Martin Bahenský (vedoucí oddělení sekretariátu starostky), Bc.
Pavel Petřík (vedoucí odboru sociálního), Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství), doc. Ing.
Lucie Sedmihradská, Ph.D. (uvolněná členka rady MČ), Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ),
MgA. David Kašpar (místostarosta MČ).
plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
 Probíhají kontroly dodržování mimořádných opatření (300 – 400 kontrol denně).
 Aktuálně není žádný z policistů pozitivně testovaný ani v karanténě.
npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
 Postupně dochází k uzdravování hasičů na území hl. m. Prahy. Aktuálně je pozitivní pouze
jeden příslušník hasičského záchranného sboru.
Ing. Michal Ridl (MP)
 Aktuálně nemáme žádného strážníka pozitivně testovaného ani v karanténě.
 Za měsíc duben evidujeme 823 přestupků spojených s nedodržováním mimořádných opatření.
 Situace v okolí registru vozidel na Bohdalci se zlepšila. Netvoří se významnější fronty, jako tomu
bylo dříve.
 Stále probíhá distribuce jednorázových roušek lidem bez domova, které jsme obdrželi od MČ
Praha 10.
Budova ÚMČ
 Pan Jurča sdělil, že na filtrech u vstupů do budovy se nehromadí velké množství osob.
 Tajemnice ÚMČ poznamenala, že jediný problém se objevil na Czech pointu, kde systém
nedovolí odbavit občany s prošlými občanskými průkazy.
 Vedoucí odboru hospodářské správy informoval o nainstalování dávkovačů na dezinfekci
v prostorách ÚMČ. V prostorách, kde prochází větší množství lidí bude po pracovní době
rozprašovači plošně aplikována dezinfekce.
 Vedoucí odboru hospodářské správy dále poznamenal, že nedorazily objednané rychlotesty.
Firma, u které byly objednány nekomunikuje.
 Zástupkyně odborové organizace konstatovala, že úzce komunikuje a spolupracuje s tajemnicí
ÚMČ. Aktuálně neřeší žádný problém v souvislosti se zaměstnanci.
Ochranné prostředky
 Paní tajemnice popsala nestandardní a zcela nekoordinovaný postup distribuce ochranných
prostředků pro praktické lékaře, kteří mají ordinace na území MČ Praha 10. Tato distribuce
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probíhala prostřednictvím odboru zdravotnictví MHMP. Nikdo nebyl předem informován,
ochranné prostředky dorazily po pracovní době a byly přebrány sekretariátem tajemnice ÚMČ.
Tajemník KŠ potvrdil zcela zmatečnou distribuci, na kterou si stěžovaly všechny MČ. Ani odbor
bezpečnosti MHMP nebyl informován o této distribuci ochranných prostředků.
Vedoucí odboru hospodářské správy informoval o vyzvednutí ochranných prostředků ze skladů
MHMP. Objevily se nesrovnalosti v počtech prostředků, chybělo 700 jednorázových ústenek a
3 respirátory. O těchto nesrovnalostech byl MHMP ihned vyrozuměn.
Tajemník KŠ zjistí, zda bude distribuce ochranných prostředků ze strany MHMP probíhat i
v případě prodloužení nouzového stavu.

Sport a dětská hřiště
 Po konzultaci s MUDr. Vítkovou-Veselou z Hygienické stanice hl. m Prahy byla od 24. 4. 2020
otevřena dětská hřiště. Při vstupech na hřiště jsou občané informováni o pravidlech, která musí
dodržovat.
 Paní místostarostka Komrsková dodala, že sportovní areál Gutovka zůstává stále uzavřen.
 Vedoucí odboru školství se dotázala, zda mohou ředitelé základních škol otevřít venkovní
sportoviště k využití pro tréninky sportovních oddílů. Paní starostka požádala, aby detaily
otevření byly projednány ve skupině školské.
Ostatní
 Tajemník KŠ zjistí, zda MHMP plánuje vyhlásit „dobu zvýšeného nebezpečí požáru“. S ohledem
na aktuální situaci spojenou se suchem.
 Vedoucí odboru školství informovala, že ze strany MŠMT zatím není vytvořeno žádné
upřesnění k případnému otevření základních škol.
 Pan místostarosta Beneš sdělil, že moratorium, které zakazuje zvyšování nájmů je platné od
data jeho vydání. Nevztahuje se na dřívější zvýšení.
 Pan Kočí informoval, že proběhla druhá vlna testování pracovníku v sociálních zařízeních
(stěry). Ve všech případech byly výsledky testů negativní.
Zasedání Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno v 13:40.
Přílohy:
 Výstup ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10.
V Praze dne 27. 4. 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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