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Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 5. 10. 2020 od 9:00 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), 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. Michal Řidl (MP)
-

K dnešnímu dni nemáme žádného pozitivního strážníka.
Máme dostatečné množství ochranných prostředků.
Provádíme dohled nad opatřeními, v září jsme evidovali 391 přestupků (drtivá většina vyřešena
domluvou).

plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
-

Aktuálně jsou 3 policisté pozitivní a dalších 10 v karanténě.
Provádíme kontroly nad plněním mimořádných opatření.
O víkendu jsme prováděli dohled nad průběhem voleb, nevyskytly se žádné problémy.

npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
-

Aktuálně 8 pozitivních hasičů, dalších 12 v karanténě.

Renata Chmelová (starostka MČ)
Zmínila problém, který vzniká na Úřadu práce, který sídlí v budově ÚMČ. Vzhledem
k opatřením, která jsou nově na všech ÚP, se tvoří v jeho blízkosti fronty. Z tohoto důvodu bych
ráda požádala MP a PČR, zda mohou dohlížet nad veřejným pořádkem v jeho okolí.
MP i PČR přislíbili, že bude v blízkosti ÚP posílena hlídková činnost.

JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ Praha 10)

-

Během víkendu se objevili další 2 pozitivní osoby. Provedli jsme trasování, z kterého již vzešlo
5 negativních testů, u dalších dvou osob se čeká na výsledek.

Mgr. Michal Kočí (člen rady MČ)

-

-

Situace v CSOP je následující: Stále jsou pozitivní 2 klienti. Nikdo z dalších klientů nevykazuje
známky jakéhokoliv respiračního onemocnění a všichni jsou bez teploty. Nadále je
poskytována péče o tyto klientky v karanténní zóně. Ochranných pomůcek mají dostatečné
množství.
Situace v LDN Vršovice: Žádný z pacientů není pozitivní.
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Mgr. Bc. Jana Vinterová (vedoucí odboru školství)
Všechny školy se vypořádávají s karanténními opatřeními. Čísla nakažených a dalších osob
v karanténě se neustále mění (vzhledem k množství dětí, učitelů i personálu).
Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy)
Zakoupili jsme parní generátor, pomocí kterého bude probíhat dezinfekce prostor (2x denně).

Předsedkyně krizového štábu poděkovala všem členům za účast. V 9:20 ukončila jednání krizového
štábu.

V Praze dne 5. 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

/

