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ZÁPIS Č. 4  Z JEDNÁNÍ KOMISE  BEZPEČNOSTNÍ 

24.05.2011

Přítomni: Jakub Choura, Tomáš Janák, Bc. Svatopluk Svatoň, Mgr. František Šturma, 
                    Lenka Tomečková, Martin Rych

Hosté: PČR: L. G., J. D., P. K.
                    
                    Ing. Miloš Sekyra

Omluveni: David Bohuslav, Ing. Vilma Michelčíková, Roman Přívozník

Program jednání:
1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
3) Beseda s vedoucím OO PČR Čelákovice npor. M. G. a zástupci z útvaru KPV PČR na úseku 
drog
  ( spolupráce mezi PČR a MP, drogová problematika v Čelákovicích, efektivnost 
terénního programu a mapování drogové scény, návrh kontrolních bodů, 
   rizikové lokality na katastru Čelákovic, ostatní otázky týkající se bezpečnosti ve městě)
4) Kontrola usnesení z minulého zasedání BZK
5) Navrhovaná bezpečnostní opatření na katastru města ( nové návrhy, současný stav 
stávajících návrhů po projednání RMČ ), usnesení BZK
6) Různé
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
 bod č. 5 byl přesunut do programu příštího zasedání BZK

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 24.05.2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

3) Beseda s vedoucím OO PČR Čelákovice npor. M. G. a zástupci z útvaru KPV  
    PČR na úseku drog ( J. D, P. K.)

- spolupráce mezi PČR a MP ( možnost spolupráce, kombinované hlídky, předávání poznatků,   
   zjištění, informací apod. )
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- drogová problematika v Čelákovicích ( efektivnost terénního programu o.s. Semiramis, výskyt
problematických osob: uživatelé, distributoři, výrobci drog, mapování drogové scény,
návrh kontrolních bodů)

  - rizikové lokality na katastru Čelákovic ( park u městské knihovny, Sady 17. listopadu, 
    ul. Na Nábřeží, před prodejnou Albert ad.)

      4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání BZK 

Návrh usnesení: Komise konstatuje plnění úkolů vyplývajících z usnesení ze zasedání 
BZK dne 19.4. 2011

        Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

5) Navrhovaná bezpečnostní opatření na katastru města ( nové návrhy, současný stav 
stávajících návrhů po projednání RMČ! ), usnesení BZK. (viz. bod 2)

          6) Různé 

            na základě poznatků vyplývajících z předcházející besedy (bod 3) komise odhlasovala
            následující Návrh na usnesení:
     

      - BZK doporučuje RMČ okamžitou kontrolu objektu v Záluží, kde má město ve svém vlastnictví
        "sociální byty", popř. kontrolu ostatních těchto bytů v majetku města ( Masarykova ul. ad.)
       Odůvodnění: podezření z neoprávněného užívání těchto prostor, výskyt nepovolaných osob,
       poškozování majetku, hluk, nepořádek apod.

      - BZK doporučuje RMČ se intenzivněji zabývat předešlým návrhem BZK na zřízení anonymních  
        schránek na katastru města, pro připomínky a poznatky občanů.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

7) Diskuze

Jednání Bezpečnostní Komise bylo ukončeno ve 20:00 hodin.

Termín příštího zasedání BZK  je stanoven na 23.6. 2011 od 19:00

Zapsala: Lenka Tomečková

Ověřil: Tomáš Janák
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