Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 26. 3. 2020 od 14:00 hod. formou

videokonference
Přítomni:

Renata Chmelová

(starostka

MČ),

Ing. Jana

Komrsková

(1.

místostarostka

MČ),

Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ), Bc. Pavel Petřík (vedoucí odboru sociálního), Bc. Karolina
Gotzová (pověřena zastupováním vedoucí odboru hospodářské správy), Bc. Tomáš Kuběna (referent
BOZP), Bc. Linda Zákorová (odborová organizace), JUDr. Jana Hatalová MBA (pověřena výkonem
činností tajemníka ÚMČ), Bc. Miloš Jurča (vedoucí oddělení bezpečnostního managementu), Mgr.
Martin Bahenský (vedoucí oddělení sekretariátu starostky), Mgr. Michal Kočí (uvolněný člen rady MČ),
Bc. Jan Hamrník (vedoucí oddělení tiskového), Ing. Marek Šuran (tajemník krizového štábu), Ing. Michal
Řidl (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).

plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
- K dnešnímu dni bylo provedeno 1 588 kontrol a bylo zjištěno 13 správních deliktů (porušení
krizového zákona).

-

Pomáháme ZZS u dvou domovů pro seniory, ve kterých byla zjištěna nákaza.

-

Od dnešního dne se zaměřujeme na kontrolu dodržování mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví (lidé se smí pohybovat mimo domov, pracoviště a dále vymezené prostory pouze
ve dvou).
Aktuálně máme 16 policistů v karanténě a od včerejšího dne je jeden policista nakažen.
Paní ředitelka poděkovala MČ za vytvoření informačního materiálu pro seniory. Také vedoucí
oddělení tiskového poděkoval za spolupráci s PČR při tvorbě těchto materiálů a poznamenal,

-

-

-

že dokonce policejní prezidium požádalo o využití těchto materiálů.
Paní starostka také poděkovala všem, kteří se účastnili a účastní na tvorbě desater a
informačních letáků pro občany.
Paní starostka dále poznamenala, že při včerejším jednání v senátu se dozvěděla o snížené
kriminalitě, dopravních nehodách aj. Paní ředitelka toto potvrdila a dodala, že se množí
překračování rychlosti.

Ing. Michal Řidl (MP)
- Denně kontrolujeme vnitřní i venkovní prostory OC Eden.
- V restauraci „U Pštrosa" byla provedena kontrola a bylo shledáno porušení zákona, bude
řešeno jako přestupek.
-

Aktuálně není žádný strážník v karanténě, ani pozitivně testovaný.

-

Paní starostka požádala pana ředitele, zda by strážníci mohli lidem bez domova rozdávat (při
své činnosti) roušky, které dostanou od MČ Praha 10. Pan ředitel potvrdil, že stím nemá
problém a budou roušky těmto lidem rozdávat.

npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
- U HZS nejsou od posledního jednání krizového štábu žádné podstatné změny.
Budova ÚMČ
-

-

Pan Jurča zhodnotil včerejší situaci u vstupů do budovy. Sdělil, že při otevření bylo lidí více, ale
poté se situace uklidnila. Podstatnější problém byl s vydáváním občanských průkazů, protože
některé okolní městské části vydávání občanských průkazů zavřelo, a proto si sem ve větší míře
chodí vyřizovat občanské průkazy lidé z těchto městských částí.
Paní tajemnice k tomuto dodala, že byla písemně ve styku s tajemníky MČ, které tak učinily
(Praha 8, 11 a 15) a bylo učiněno opatření: Budou vpouštěni pouze lidé, kteří mají již propadlý
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-

-

-

průkaz nebo těsně před propadnutím. Lidé, kterým končí průkaz např. v červnu budou
požádání, aby přišli později.
Další problém může nastat 1. dubna, kdy lidé dodávají na ÚP podklady k výpočtu různých
dávek. Paní starostka včera interpelovala v senátu ministryni práce a sociálních věcí a ta jí
sdělila, že ÚP budou zavřeny.
Dále paní starostka sdělila, že budou zpřísněny bezpečnostní opatření- kontakt s občany bude
možný pouze za skleněnými přepážky a bude uzavřena informační kancelář.
Paní tajemnice k tomuto dodala, že u živnostenského odboru a u matriky budou ve vybraných
kancelářích dodatečně instalovány skleněné přepážky.
Vedoucí odboru sociálního vymyslí, jakým způsobem bude postupováno u jeho klientů (dodal,
že musí být zachována mlčenlivost a při jednání nesmí být přítomen nikdo jiný).

Ochranné prostředky
- Vedoucí OHS zajistí vybavení pracovníků IT ochrannými rukavicemi (dostávají se do styku
s klávesnicemi zaměstnanců).
- Dále vedoucí OHS sdělila, že látkové roušky jsou objednány, dnes bude pan radní Kočí jednat
s dodavatelskou firmou, aby dodávka přicházela postupně.
- Dnes pracovníci OHS přivezli 1 000 I dezinfekce ze skladů MHMP. Dojde k rozdělení mezi ÚMČ,
Sociální zařízení zřizované MČ Praha 10, Školní jídelnu.
-

-

Na MČ přišla žádost Medicínského centra Skalka (Nedvězská 2223/29, Praha 10):
„Potřebujeme 60 roušek, 200 párů rukavic a 51 desinfekce na ruce. Pokud byj ste nám mohli s
čímkoliv vypomoci, budeme rádi. Pro úplnost uvádím, že žádost o poskytnutí ochranných
pomůcek jsme na Magistrát řádně odeslali a po dnešním telefonátu mi sdělili, že naši žádost
mají, nedostalo se na nás a mám poslat žádost novou. To jsem udělala, ale obávám se, že opět
nic nedostaneme a bez těchto ochranných pomůcek prostě ordinovat nejde." OHS zařídí, aby
byla tomuto centru poskytnuta materiální pomoc, kterou žádají.
O pomoc požádal také Domov pro seniory Zahradní město (zřizován MHMP), aktuálně mají
malé zásoby dezinfekce. Vedoucí OHS uvolní pro tento domov 10 litrů dezinfekce z dodávky
od MHMP.

Ostatní
- Paní starostka zřídila novou odbornou skupinu krizového štábu, která se bude jmenovat:
podpora podnikatelů. Předsedou této skupiny bude pan místostarosta Valovič. Paní
místostarostka Komrsková navrhla, aby členem této skupiny byla také Ing. Lucie Sedmihradská
(uvolněný člen rady MČ).

Zasedání Krizového štábu MČ Praha 10 bylo ukončeno v 14:45.
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V Praze dne 26. 3. 2020

Zapsal:

ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:

předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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