Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 1. 3. 2021 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), Ing. Michal Ridl (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: Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta
MČ), Bc. Linda Zákorová (odborová organizace), Mgr. Václav Vlček (vedoucí SPS krizového štábu),
Bc. Pavel Petřík (vedoucí odboru sociálního), Ing. Hana Fojtíková (vedoucí ekonomického oddělení
odboru školství), MgA. David Kašpar (místostarosta MČ), Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru
hospodářské správy), Mgr. Martin Bahenský (vedoucí oddělení sekretariátu starostky), Bc. Jan Hamrník
(vedoucí oddělení tiskového).
Renata Chmelová (starostka MČ)
 Přivítala přítomné členy krizového štábu a přizvané hosty.
MgA. David Kašpar (místostarosta MČ)
 Popsal postup, jakým mohou vybraní zaměstnanci (např. složky IZS, zdravotníci) přihlašovat
své děti do vybraných školských zařízení k tomu určených.
Renata Chmelová (starostka MČ)
 Mimořádné opatření důrazně doporučuje uzavřít dětská hřiště. Navrhuji dětská hřiště uzavřít.
 Rozumím tomu, že jsou jarní prázdniny a děti mají omezenou možnost pohybu, nicméně
kumulaci osob na malých prostorech hřišť spatřuji jako riziko.
Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ)
 Rešerše o uzavření hřišť na území hl. m. Prahy: Praha 1 – otevřeno, Praha 2 – otevřeno, pouze
seniorská a fitness budou opáskována, Praha 3 – otevřeny, Praha 4 – zatím neuzavírají,
doporučení v lehčí formě, Praha 5 – otevřeno, doporučení ohledně chování na hřištích,
Praha 8 – zatím neuzavřeli, dnes bude krizový štáb, Praha 9 – otevřeno, Praha 12 – otevřeno,
MHMP – otevřeno.
 Informace o stavu dětských hřišť na jednotlivých MČ jsou přímo z odborů, které mají dětská
hřiště na starosti nebo od tajemníků krizových štábů.
 Za mne bych dětská hřiště neuzavírala, opatřila bych je informačními cedulemi o dodržování
opatření. Vedoucí odboru životního prostředí má stejný názor.
 Pokud budou hřiště uzavřena spatřuji riziko ve shlukování dětí a osob na jiných místech (např.
parky).
Ing. Michal Ridl (MP)
 Já bych dětská hřiště uzavřel.
 Možností by bylo nechat na několik dní dětská hřiště otevřená, opatřit cedulemi s informacemi
o dodržování platných mimořádných opatřeních, kontrolovat situaci a po několika dnech
vyhodnotit stav.
plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
 Dětská hřiště jsou malý prostor, z epidemiologického pohledu v nich spatřuji riziko.
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Doporučuji dětská hřiště uzavřít.

Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ)
 Návrh pana ředitele Ridla vidím jako smysluplný.
 Ani při uzavření nejsem pro zapáskování hřišť. Starostka s tímto souhlasila, že v případě
uzavření také není pro zapáskování.
Mgr. Michal Kočí (člen rady MČ)
 Na jaře při zapáskování hřišť občané přesto na hřiště chodili. Přijímat opatření, které není
reálné efektivně vymáhat, je k smíchu. Občané budou opětovně volat na radnici, ať radnice
opatření vymáhá. Policie bude jako loni opět tímto vytěžována k svým dalším povinnostem.
 Přikláním se proto k návrhu pana ředitele Ridla.
MgA. David Kašpar (místostarosta MČ)
 Citoval biochemika p. Konvalinku: Vše je otázka pravděpodobnosti, každá rouška, každý metr
navíc vzdálenosti, každé omezení kontaktu snižuje pravděpodobnost nákazy.
 Také si nemyslím, že by se měla zapáskovat hřiště, ale jestli někdy máme zpřísnit pravidla na
maximum, tak je to právě teď.
Renata Chmelová (starostka MČ)
 Existují studie, které říkají, že se viru drží na površích při nízkých teplotách.
 Myslím si, že lidé nebudou dodržovat rozestupy a nošení roušek na dětských hřištích.
Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ)
 Pokud lidé nebudou dodržovat rozestupy a nošení roušek na dětských hřištích, tak je nebudou
dodržovat ani na jiných místech.
 Zopakovala svůj názor tzn. nechat otevřená hřiště, opatřit je informačními cedulemi o
dodržování opatření a případně svolat operativní krizový štáb.
 Navrhla hlasování krizového štábu k věci otevření dětských hřišť.
Bylo přijato následující usnesení: Krizový štáb MČ Praha 10 doporučuje MČ Praha 10, dle aktuálně
platného mimořádného opatření Vlády ČR, uzavřít dětská hřiště (8 přítomných, 6 PRO, 2 PROTI – Ing.
Jana Komrsková, Mgr. Michal Kočí).
plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
 Aktuálně máme 13 nakažených policistů a 2 v karanténě.
 Tento týden máme první termín na vakcinaci policistů.
 Máme určená konkrétní stanoviště, na kterých budeme dohlížet na mobilitu osob (před
obchodními centry, na nádraží, dopravní uzly aj.).
 Posily obdržíme od Armády ČR a Celní správy ČR.
Ing. Michal Ridl (MP)
 K dnešnímu dni máme 2 pozitivní strážníky a 6 strážníků v karanténě.
 Za měsíc únor bylo zjištěno a celkem řešeno 655 přestupků.
 Žádný strážník zatím není naočkován.
npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
 Aktuálně máme 1 pozitivního hasiče.
 Dostali jsme dva kontejnery pro dekontaminaci osob od SSHR.
 Polovina hasičů na stanici je naočkována první dávkou vakcíny.
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JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ)
 Aktuálně máme 11 pozitivních zaměstnanců a 10 zaměstnanců v karanténě.
 Úřední hodiny ÚMČ se nemění.
 Zaměstnancům ÚMČ, kteří bydlí mimo hl. m. Prahu, bude vystaveno potvrzení.
V 10:30 opustili jednání krizového štábu zástupci složek IZS.
Renata Chmelová (starostka MČ)
 Minulý týden MČ rozdala občanům přes 9 000 ks respirátorů.
 V EUC Klinice Malešice bude zřízeno distribuční a očkovací centrum.
Mgr. Václav Vlček (vedoucí odborné skupiny očkování)
 Od dnešního dne se mohou na očkování registrovat osoby nad 70 let věku.
Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru hospodářské správy)
 Zeptal se, zda má, s ohledem na třítýdenní zavření školských zařízení, nadále probíhat
distribuce respirátorů od MŠMT do škol. Starostka odpověděla, že ano, ve spolupráci
s odborem školství.
JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ)
 Bude potřeba dokoupit 2 000 ks testů pro testování zaměstnanců.
Bc. Jan Hamrník (vedoucí oddělení tiskového)
 Zeptal se, zda výdejna parkovacích oprávnění již funguje. Paní tajemnice odpověděla, že ano.
Předsedkyně krizového štábu poděkovala všem členům za účast. V 10:55 ukončila jednání krizového
štábu.
Přílohy:
 Výstup ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10.
V Praze dne 1. 3. 2021

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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