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ZÁPIS Č. 3  Z JEDNÁNÍ KOMISE  BEZPEČNOSTNÍ 

19.04.2011

Přítomni: David Bohuslav, Jakub Choura, Tomáš Janák, Ing. Vilma Michelčíková, 
                    Roman Přívozník, Martin Rych, Bc. Svatopluk Svatoň, Lenka Tomečková

Hosté: por. Bc. Lucie Hanousková, npor. Lukáš Krátký, Ing. Miloš Sekyra

Omluveni: Mgr. František Šturma

Program jednání:
1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
3) Beseda se zástupem vedoucího DI PČR Praha-východ npor. Lukášem Krátkým 
a por. Bc. Lucií Hanouskovou - bezpečnost silniční dopravy na katastru města, digitální 
informační tabule pro měření rychlosti, reklamní a informační tabule „Méně je někdy více“
4) Kontrola usnesení z minulého zasedání BZK
5) Projednání písemných námětů členů BZK pana M. Rycha a D. Bohuslava
6) Navržení bezpečnostních opatření RMČ- usnesení BZK         
7) Diskuze

Jednání se uskutečnilo od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích

1) Zahájení
   předseda komise přivítal účastníky a nastínil průběh jednání

2) Schválení předloženého programu jednání

 předseda vybídl členy k doplnění programu
 žádný bod nebyl přidán ani stávající upraven

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 19.04.2011
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

  
          3) Beseda se zástupci DI PČR Praha-východ 

 npor. Lukáš Krátký ( zástupce vedoucího DI PČR Praha-východ )
      a por. Bc. Lucie Hanousková vyjádřili svůj postoj k orientačním měřičům rychlosti,  
     reklamním a informačním tabulím „Méně je někdy více“ a zodpověděli dotazy  
     týkajících se radarů, dopravního značení ve městě, testování řidičů na alkohol 
    a drogy při dopravních akcích apod.
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4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání BZK 

Návrh usnesení: Komise konstatuje plnění úkolů vyplývajících z usnesení ze zasedání 
BZK dne 24.3.2011

        Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

5) Projednání písemných námětů členů BZK pana M. Rycha a D. Bohuslava
 p. Rych a p. Bohuslav seznámili ostatní členy komise s jejich postřehy z dění 
   ve městě, zvláště na základních školách a v jejich bezprostředním okolí, 
   s problematikou městských bytů, vandalismu apod.

6) Navržení bezpečnostních opatření RMČ- usnesení BZK    
     

 navrhujeme RMČ, aby zvážila systém zamykání veřejných prostor jako jsou 
hřbitov a dětská hřiště v nočních hodinách a doporučila dodržování zamykání 
prostor mateřských a základních škol i v denních hodinách.

 navrhujeme RMČ, aby prostřednictvím MP nechala zmapovat pohyb osob 
   v níže uvedených lokalitách ve městě ( na základě kritiky od obyvatel Čelákovic,   
   týkající se výskytu problematických skupinek občanů): 

- Albert a bezprostřední okolí
- ulice Na Nábřeží
- park u městské knihovny
- sady 17. listopadu

 navrhujeme RMČ kontaktovat firmu Ahold Czech Republic a.s. ve věci instalace 
kamer v prostorách prodejny a před prodejnou Albert a užší spolupráce 

  s MP v otázkách bezpečnosti v této lokalitě.

 navrhujeme RMČ aby pověřila vedoucího MP tak aby na uvedených kritických 
místech  byla denně alespoň jednou hlídka MP spatřena, například stanovením a 
vytyčením kontrolních bodů. 

 konstatujeme, že digitální tabule pro orientační měření rychlosti mají bezesporu 
psychologický význam a přispívají ke snížení rychlosti " slušných řidičů " v obci. 
Vzhledem k vysokým pořizovacích nákladům navrhujeme RMČ zvážit,   

   v případě úvah o jejich pořízení, max. počet 2 kusů tohoto zařízení, která by byla 
mobilní v rámci celého katastru města. ( V tomto případě taktéž doporučujeme  
RMČ oslovit větší počet výrobců/dodavatelů tohoto zařízení v rámci poptávkového 
či výběrového řízení ).
Zároveň však nadále doporučujeme RMČ průběžně vyhodnocovat priority
vynakládání finančních prostředků města do veškerých oblastí týkajících 
se bezpečnosti ve městě všeobecně.

 doporučujeme RMČ neinstalovat reklamní tabule „Méně je někdy více“, 
  a to z důvodu odvádění pozornosti řidičů.
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 navrhujeme RMČ, aby kamera instalovaná na náměstí byla umístěna tak, 
  aby důkladně mapovala bezprostřední okolí prodejny Albert (pokud z jednání

s firmou Ahold Czech Republic a.s. nevzejde výhodnější řešení).

 navrhujeme RMČ iniciovat součinnost městské policie a Technických služeb 
  ve věci čistoty a pořádku ve městě ( např. pohotovost pracovníka TS 
  o víkendech apod.)

Návrh usnesení: Komise schvaluje přednesené návrhy a náměty pro jednání RMČ
                             Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

7) Diskuze

Jednání Bezpečnostní Komise bylo ukončeno ve 20:55 hodin.

Termín příštího zasedání BZK je stanoven na 24.5. 2011 od 18:00 
v zasedací místnosti MěÚ (stará radnice).




