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ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ 

23. 06. 2011

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

Hosté: ---

Omluveni:  Lenka Tomečková

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání BZK
4) Navrhovaná bezpečnostní opatření na katastru města

         4.1.) kontrola naplnění dosavadních návrhů a doporučení předložených RMČ, 
      přijatých usnesením BZK

         4.2.) nové návrhy bezpečnostních opatření, usnesení BZK
          5) Prohlídka bytového domu v Záluží, návrh opatření

6) Různé
7) 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
 bod č. 4.1. byl přesunut na další jednání BZK
 doplnění bodu jednání 6.1.: řešení dopravy v Kostelní ulici ( petice občanů )
 doplnění bodu jednání 6.2.: řešení dopravy v lokalitě "pod nádražím ČD"
( návrh petičního výboru " Za zklidnění dopravy a větší bezpečnost chodců 
v Čelákovicích")
 doplnění bodu jednání 6.3.:  projednání požadavku "zeď na grafity pro sprejery"

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 23.06.2011
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání BZK 

Návrh usnesení: Komise konstatuje plnění úkolů vyplývajících z usnesení ze zasedání 
BZK dne 24.5. 2011

        Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

4) Navrhovaná bezpečnostní opatření na katastru města

4.1.) Bod přesunut na další jednání BZK

4.2.) BZK jednala o některých rizikových lokalitách z hlediska BESIP na katastru města,
       zjištěné poznatky níže formulovala Návrh na usnesení:

Usnesení BZK:
BZK navrhuje RMČ prověřit stávající stav a zajistit uvedené úpravy v souladu s BESIP 
(zeleň a objekty znemožňující výhled do vozovky):

- křižovatka směr Záluží naproti "Hadrárně" : odstranění planých hrušní

- ve směru na Záluží vpravo před přejezdem: odstranění křoví

- křižovatka Rybářská, Nám. 5. května: úprava živého plotu před bodovou MěÚ II

- křižovatka Dukelská, Husova: odstranění, popř. úprava thují

- křižovatka Jiřinská, Dukelská: posunutí kontejnerů na tříděný odpad 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

5) Prohlídka bytového domu v Záluží, návrh opatření

   Členové BZK se seznámili s neutěšeným stavem nemovitosti "bytový dům v Záluží".
Na základě této prohlídky BZK odhlasovala níže uvedený Návrh na usnesení:

Usnesení BZK:
BZK konstatuje, že za současného stavu není nemovitost po technické stránce způsobilá 
k dalšímu provozování pro daný účel.
V případě, že nebude možné zajistit finanční prostředky na opravu a rekonstrukci výše uvedené 
nemovitosti BZK navrhuje RMČ zvážit vypsání nabídkového řízení- nabídka prodeje nepotřebného 
nemovitého majetku, s kritériem prodeje pro město nejvýhodnější nabídce.

            Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

6) Různé

6.1.) Členové BZK se seznámili s peticí občanů (zákon 85/1990 Sb.), 
        "Nesouhlas se stávajícím dopravním značením v ul. Kostelní".

Na základě hlasování BZK bylo vypracován Návrh na usnesení:

Usnesení BZK:
BZK doporučuje RMČ z dopravně bezpečnostních důvodů zachovat stávající DZ s jednosměrným 
provozem ve směru od ulice Husova.

Hlasování: pro 4( Choura, Šturma, Svatoň, Přívozník), proti 3,(Michelčíková, Rych, Bohuslav )
                zdržel se 1 ( Janák )
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6.2.) Členové BZK se seznámili s " Návrhem dopravního značení v ulicích pod nádražím"
       (vč. projektové dokumentace a vyjádření DI PČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje)

Návrh na usnesení (Usnesení BZK ):

BZK předkládá RMČ k posouzení následující změny k návrhu řešení pro odlehčení dopravy 
v těchto lokalitách:

- ul. Jiráskova: obousměrný provoz s parkováním pouze na pravé straně vozovky směrem 
      od ul.Masarykova, s případným omezením vjezdu vozidel nad 3,5t

- ul. Palackého: obousměrný provoz s parkováním pouze na pravé straně vozovky směrem 
      od ul.Masarykova (popř. zákaz zastavení s výjimkou dopravní obsluhy),
      s případným omezením vjezdu vozidel nad 3,5t

- úsek ul. Sv. Čecha mezi ul. Jilemnického a Palackého: obousměrný provoz se zákazem zastavení

Ve všech diskutovaných lokalitách dále navrhujeme případné umístění zpomalovacích prahů.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

6.3.) BZK projednala podnět k vybudování stěny pro sprejery s možností vytváření grafitů

Návrh na usnesení (Usnesení BZK ):

BZK navrhuje RMČ zahrnout alternativní umístění této stěny jako součást případného záměru 
vybudování skateparku na katastru města (v podobě např. dotazníkového průzkumu či ankety 
obyvatelům Čelákovic, jelikož tento druh sportoviště byl ze strany několika občanů již poptáván)

BZK však zastává názor, že z bezpečnostního hlediska vybudováním výše uvedené stěny nebude 
plně dosaženo požadovaného výsledku, jelikož hlavním "sprejerským problémem" jsou na katastru 
města tkzv. tegy (podpisy sprejerů).

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

7) Diskuze

Jednání Bezpečnostní Komise bylo ukončeno ve 21:10 hodin.

Termín příštího zasedání BZK  je stanoven na 22.9. 2011 od 19:00

Zapsal: Bc. Svatopluk Svatoň

Ověřil: Tomáš Janák




