Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 12.10. 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: Bc. Jan Hamrník (vedoucí oddělení
tiskového), 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), MgA. David Kašpar (místostarosta MČ), Ing. Petr Beneš
(místostarosta MČ), Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ), Bc. Linda Zákorová (odborová

organizace).

Přizvaní hosté:
MUDr. Václav Ptáček (ředitel LDN Vršovice), Eva Lexová (ředitelka CSOP).
Renata Chmelová (starostka MČ)

-

-

Přivítala přítomné členy krizového štábu a přizvané hosty.
Navrhla posunout platnost zón placeného stání v Malešicích o měsíc, tak aby měli občané
dostatek času s pořízením parkovacích oprávnění.
Dále navrhla plošné testování v sociálních zařízeních zřizovaných MČ Praha 10.
Na základě platného Usnesení vlády je úřad otevřen pro veřejnost pouze v pondělí dopoledne
a ve středu odpoledne.
Bude zaveden směnný provoz a měření teploty na vstupech do budovy ÚMČ.

Bylo přijato následující usnesení: Krizový štáb MČ Praha 10 doporučuje posunout zavedení zón
placeného stání v Malešicích (7 přítomných, 7 PRO, 1 nepřítomen).
Ing. Michal Řidl (MP)
Za měsíc říjen evidujeme 106 přestupků souvisejících s porušováním vydaných nařízení.
Aktuálně evidujeme nárůst přestupků spojených s nedodržováním otevírací doby.
K dnešnímu dni nemáme žádného pozitivního strážníka.
Posílena hlídková služba v okolí ÚP.
-

S eventuálním posunutím zón placeného stání v Malešicích nemáme problém.

plk. Ing. Tomáš Kouba (PČR)
-

Aktuálně je 14 policistů pozitivních a dalších 11 v karanténě.
Zhoršuje se situace v okolí restaurací a hospod. Po ukončení otevírací doby se velké množství
občanů hromadí v jejich okolí a popíjejí alkohol. Stejný problém je v okolí obchodních center.
Nadále jsme rozděleni na směnu A a B.

npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
Sloužíme v minimálních stavech, podpora od dobrovolných hasičů.

V 10:17 opustili jednání krizového štábu zástupci složek IZS.
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JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ Praha 10)
Aktuálně jsou na ÚMČ 3 pozitivní osoby.

-

Vysvětlila, jakým způsobem bude fungovat směnný provoz.

Bylo přijato následující usnesení: Krizový štáb MČ Praha 10 bere na vědomí informaci o zajištění
směnného provozu, za účelem větší bezpečnosti zaměstnanců ÚMČ Praha 10 (5 přítomných, 5 PRO,
3 nepřítomni).
Renata Chmelová (starostka MČ)
-

Sdělila, že bude znovuzavedena linka pomoci (nákupy pro seniory, dodání ochranných
prostředků aj.).

-

Od tohoto týdne jsou opět aktivní odborné skupiny krizového štábu. Požádala všechny vedoucí
těchto skupin, aby se začali scházet a řešit potřebné záležitosti a výstupy a požadavky
prezentovali na jednání Krizového štábu.

Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství)
Ve školách nebudou realizovány kroužky a jsou uzavřeny sportoviště.

MUDr. Václav Ptáček (ředitel LDN Vršovice)
V září byly pozitivní pouze dvě zdravotní sestry.
-

Pokud má někdo příznaky onemocnění, tak je přesunut na jednolůžkový pokoj.
Ochranných prostředků máme dostatečné množství.

Eva Lexová (ředitelka CSOP)
V celém CSOP je aktuálně 6 pozitivních zaměstnanců.
Existují laboratoře, které jsou schopny provézt hromadné testy v CSOP.
Bylo přijato následující usnesení: Krizový štáb MČ Praha 10 doporučuje zavedení plošného testování
v provozech péče o seniory (5 přítomných, 5 PRO, 3 nepřítomni).
Bc. Pavel Petřík (vedoucí odboru sociálního)
Mám informace o tom, že by mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, byl zájem o
dezinfekci.
Starostka MČ požádala, aby pan Petřík vytvořil seznam organizací, které budou mít zájem.

-

Pan Urbánek dodal, aby se tyto organizace obracely přímo na něj.

Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy)
Na vstupech do budov je posílena ostraha (na každé vrátnici o jednoho pracovníka).
Od dnešního dne bude v budově ÚMČ prováděna dezinfekce prostor pomocí mlhového
rozprašovače.
-

-

Sdělil, že je stále ve skladech k dispozici dezinfekce v malých lahvičkách. Paní starostka navrhla,
aby tyto lahvičky byly předány osobám v sociálních službách, terénním pracovníkům,
popřípadě listonoškám. Pan místostarosta Kašpar navrhl distribuci těchto lahviček lidem bez
domova.
Na základě této diskuze požádala paní starostka předsedu odborné skupiny ochranných
prostředků, aby bylo rozvrženo, komu všemu bude tato dezinfekce distribuována.

Bc. Jan Hamrník (vedoucí oddělení tiskového)
-

V první řadě bude veřejnost informována o posunutí platnosti zón placeného stání
v Malešicích a znovuzavedení linky pomoci.

2

Bc. Linda Zákorová (odborová organizace)
- Poděkovala za všechna přijatá opatření směrem k zaměstnancům ÚMČ.
-

Je připravena spolupracovat.

Předsedkyně krizového štábu poděkovala všem členům za účast. V 11:00 ukončila jednání krizového

štábu.

Přílohy:
-

Výstup ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10.

V Praze dne 12. 10. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:

starostka MČ Praha 10
předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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