PlO-140716/2020

Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 22.10. 2020 od 9:00 hod. formou
videokonference

Přítomni:
Členové Bezpečnostní rady MČ Praha 10: Renata Chmelová (starostka MČ), Ing. Jana Komrsková
(1. místostarostka MČ), JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ), plk. Mgr. Renáta Havlíková
(ředitelka OŘ PČR Praha IV), Ing. Michal Řidl (ředitel OŘ MP Praha 10), 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), Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ), Bc. Linda
Zákorová (odborová organizace), Mgr. Václav Vlček (vedoucí SPS krizového štábu).

Přizvaní hosté:

Mgr. Ilona Mňuková (ředitelka odboru Kontaktní pracoviště Praha 10 ÚP)

Renata Chmelová (starostka MČ)
-

-

-

Přivítala přítomné členy krizového štábu a přizvané hosty.
Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí nebudou muset občané dokládat příjmy při
žádosti o dávky, zejména o příspěvky na bydlení za 3Q. Toto bude nicméně možné až poté, co
změna projde celým legislativním procesem. Zatím prošla pouze vládou.
Včerejší den bylo před ÚP, který sídlí v budově ÚMČ, opět velké množství osob.
Navrhuji apel na ÚP, aby byla posílena bezpečnostní agentura, která bude čekající občany
organizovat za účelem dodržení bezpečné vzdálenosti.
Navrhuji také namalování rozestupů na asfaltovou plochu před vchodem do ÚP a případné
vytvoření koridorů z přenosných hrazení.

plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
U poboček ÚP (na Praze 4 a na Praze 10) se v úřední hodiny shlukuje velké množství osob.
-

V každou celou hodinu máme společně s MP v okolí ÚP kontrolní bod.
Posílení bezpečnostní agentury ze strany ÚP je dle mého názoru to nejnutnější řešení.

Ing. Michal Řidl (MP)
Potvrdil společný kontrolní bod u ÚP s PČR.
Přiklonil se k posílení bezpečnostní agentury ze strany ÚP.

Mgr. Ilona Mňuková (ředitelka odboru Kontaktní pracoviště Praha 10 ÚP)

-

Situace je nejhorší mezi 8:00 -10:00. Poté se množství občanů snižuje.
Pokud projde legislativním procesem možnost nedokládat dokumenty, očekáváme zlepšení.

Bylo přijato následující usnesení: Krizový štáb MČ Praha 10 doporučuje realizovat bezpečnostní
opatření kvůli koordinaci klientů před Úřadem práce ČR - Kontaktní pracoviště Praha 10 (6
přítomných, 6 PRO, 2 nepřítomni).
Renata Chmelová (starostka MČ)
V souvislosti s novými krizovými opatřeními, která vydala Vláda ČR, bych chtěla otevřít diskuzi
k případnému uzavření dětských hřišť.
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Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ)
-

Neprováděla bych uzavření hřišť pomocí označení páskami, ale umístila bych informaci o
dodržování aktuálních opatření.

plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
-

-

Dle mého názoru mohou být na hřišti dvě osoby, případně členové jedné domácnosti.
V případě, že na hřiště přijdou další dvě osoby, případně další skupina členů jedné domácnosti,
musí být vzdáleny dva metry.
Mohlo by se jednat o prostor, kde se mohou shlukovat dospívající osoby.

Ing. Michal Řidl (MP)
Sdílel názor PČR, že by dětská hřiště mohla být možným místem pro shlukování dospívajících
osob.

Renata Chmelová (starostka MČ)
-

Zeptala se, zda je možné opatřit všechna dětská hřiště cedulkami, které by upozorňovaly na
dodržování aktuálních opatření?

Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ)

-

Ano jsme schopni to zajistit, při nouzovém stavu, který platil na jaře, byla dětská hřiště takto
označena.

-

Navrhuji označit všechna dětská hřiště těmito tabulkami a příští týden, podle situace, která
bude na hřištích do té doby, rozhodnout o dalším postupu.

Bc. Jan Hamrník (vedoucí oddělení tiskového)
Tiskové odd. zajistí informační tabulky.

Renata Chmelová (starostka MČ)
Požádala PČR a MP aby monitorovali situaci v okolí dětských hřišť a na příštím zasedání
krizového štábu sdělili stav.
Bylo přijato následující usnesení: Krizový štáb MČ Praha 10 doporučuje označení dětských hřišť s
upozorněním na aktuálně platná krizová opatření (6 přítomných, 6 PRO, 2 nepřítomni).
V 9:30 opustili jednání krizového štábu zástupci složek IZS.
JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ Praha 10)
-

Poslala jsem všem vedoucím odborů příkaz tajemníka, který reflektuje všechna nová krizová
opatření.

Bc. Linda Zákorová (odborová organizace)

-

Zaměstnanci, kteří jsou na „home office" se odborové organizace ptají, zda nemají nárok na
stravenky (paní Hatalová odpověděla, že pro nárok na stravenky, musí být splněna podmínka
odpracované doby na pracovišti, alespoň 3 hodiny za den).

Renata Chmelová (starostka MČ)

-

Sdělila, že každý zaměstnanec bude od dalšího týdne dostávat na každý den jeden respirátor
FFP2.

Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy)
Oslovil jsem dodavatele dezinfekce a respirátorů FFP2.
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-

Dodávku o velikosti 20 000 ks respirátorů FFP2 jsou schopni dodat v řádu dnů, maximálně do
10 dnů.

Předsedkyně krizového štábu poděkovala všem členům za účast. V 10:00 ukončila jednání krizového
štábu.

Přílohy:
Výstup ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10.
-

Usnesení Vlády ČR č. 1 078, 1 079 a 1 080 ze dne 21. 10. 2020.

V Praze dne 22. 10. 2020

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:

předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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