
                                                                                     Komise Bezpečnostní 

Zapsal/a: Svatopluk Svatoň Strana 1 (celkem 3)

ZÁPIS Č. 6  Z JEDNÁNÍ KOMISE  BEZPEČNOSTNÍ 

22.09.2011

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

Omluven: David Bohuslav

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
3)Kontrola usnesení, revize usnesení BZK od zahájení činnosti, kontrola naplňování 
předložených návrhů
4) Vyjádření BZK k návrhům občanů na ZMČ č.9 dne 7.9. 2011 ( dopravní obslužnost, dopravní 
značení )
5)  Řešení připomínek členů komise k otázkám bezpečnosti na katastru Čelákovic
6) Diskuze   

Jednání se uskutečnilo od 19 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 22.09.2011
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

3) Kontrola usnesení, revize usnesení BZK od zahájení činnosti, kontrola naplňování 
předložených návrhů

Členové komise se dohodli na dále uvedeném postupu při naplňování již vydaných usnesení 
BZK, a to v důsledku dosavadního postoje RMČ, kde zápisy z jednání BZK, 
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včetně dílčích usnesení,byly doposud brány pouze na vědomí, tudíž se dále nikdo řadou těchto 
výstupů a návrhů nezabýval.

- jednotlivá usnesení BZK budou postupně přeformulována do podkladových materiálů 
  pro jednání RMČ, kde jako první bude znovu samostatně předložen bod
" zřízení anonymních schránek " , viz. usnesení BZK z 2 jednání dne 24.3. 2011, kde
komise schválila tento návrh v balíčku návrhů: občané mají mít možnost vyjádřit se s čím 
ne/jsou ve městě spokojeni.

Návrh usnesení: Komise pověřuje předsedu Tomáše Janáka a místopředsedu Svatopluka 
Svatoně ke zpracování podkladového materiálu pro jednání RMČ 
"návrh zřízení anonymních schránek na katastru města " 

        Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Další přepracovaná usnesení BZK budou postupně předkládána RMČ v podobě 
samostatných podkladových materiálů.

4) Vyjádření BZK k návrhům občanů na ZMČ č. 9 dne 7. 9. 2011 (dopravní obslužnost, 
dopravní značení)

Na základě připomínek občanů vzešlých z diskuze na zasedání ZMČ č. 9 dne 7. 9. 2011
zaujala komise níže uvedená stanoviska.

-petice občanů "Změna organizace dopravy v oblasti pod nádražím ", kde předkladatelem je 
za petiční výbor uveden Ing. Pavel Chalupa.

              Usnesení BZK:
K této problematice se BZK již vyjadřovala s odkazem na Usnesení z jednání č. 5, ze dne 23.

6. 2011. Stanovisko komise k této problematice zůstává neměnné. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

- dopis Ing. Jakuba Procházky ze dne 22. 7. 2011 adresovaný RMČ a ZMČ, týkající se 
revize dopravního značení na katastru města a již následných návrhů řešení.
Usnesení BZK:

BZK konstatuje, že celou problematiku dopravního značení na katastru města je třeba řešit 
koncepčně.BZK navrhuje provedení revize DZ svépomocí, v režii hospodářského odboru 
ve spolupráci s DI PČR Praha- východ, kde byla tato pomoc již přislíbena. Na základě takto 
načerpaných poznatků bude následně možno navrhovat nápravná opatření.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

       
5)  Řešení připomínek členů komise k otázkám bezpečnosti na katastru Čelákovic

BZK byl předložen materiál zpracovaný členy komise Jakubem Chourou a Martinem Rychem
" Okolí drážních domků a viaduktu " (viz. příloha), který je výstupem z jejich pravidelných 
pochůzek v rámci katastru města. 

Návrh usnesení: Komise pověřuje zpracovatele materiálu " Okolí drážních domků a viaduktu "
za účasti předsedy Tomáše Janáka k  projednání s místostarostou Ing. Sekyrou, kde bude 
dohodnut další postup řešení této problematiky.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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6) Diskuze

Jednání Bezpečnostní Komise bylo ukončeno ve 21:00 hodin.

Termín příštího (mimořádně výjezdního) zasedání BZK  je stanoven na 30. 9. 2011 od 20:00

Zapsal: Bc. Svatopluk Svatoň

Ověřil: Tomáš Janák




