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                       ZÁPIS Č. 17 Z JEDNÁNÍ KOMISE  BEZPEČNOSTNÍ

                                                        29. 1. 2013

Přítomni: Vladimír Bašus, Iveta Kolářová, Svatopluk Svatoň, František Šturma, Vilma Michelčíková

Hosté:

Omluveni: David Bohuslav, Tomáš Janák, Roman Přívozník

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání

          3) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.16/2012
          4) Informace ze schůzky BZK v Technických službách Čelákovice
          5) Hodnocení roku 2012

6) Rozdělení úkolů a odpovědností členů BZK na nastávající období roku 2013
7) Diskuse

          8) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

Jednání se uskutečnilo od 19.00 hodin v budově MěÚ Čelákovice

1) Zahájení
předseda komise přivítal účastníky v novém období roku 2013, poděkoval jim za práci a nastínil 
průběh jednání.

2) Schválení předloženého programu jednání
předseda vybídl členy k doplnění programu 

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 29. 1. 2013

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.16/2012

Komise konstatuje: po provedené kontrole zápisu č.16/2012 přetrvávají průběžné úkoly a to:

2a) zajištění spolupráce na akcích MP Čelákovice a Celní správy – zajistí p. Přívozník přímo s velitelem    
     MP Čelákovice

3a) předávání poznatků z BZK přímo odpovědným osobám – všichni členové BZK

Všechny ostatní úkoly byly splněny v určených termínech.
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4) Informace ze schůzky BZK v Technických službách Čelákovice
Informace z plánované výjezdní schůzky konané dne 4. 12. 2012 v Technických službách Čelákovice a 
besedy s ředitelem panem Turkem podali zúčastnivší se členové: Svatoň, Bašus a Šturma. Bylo 
konstatováno, že schůzka byla velmi zajímavá a poučná a mohlo se jí zúčastnit více členů. Dále viz 
zápis z výjezdní schůzky.

5) Hodnocení roku 2012
Zaměření jednotlivých členů BZK k vybraným činnostem v roce 2012 ( garant - monitoring )
- školství – patologické jevy- záškoláctví, šikana, domácí násilí, vandalství- „grafitů“ –sprejeři“, drogová 
problematika a prevence
- veřejný pořádek a čistota – pejskaři, koše, odvoz odpadků, skládky, chodníky, zeleň, černý výlep 
plakátů
- veřejný pořádek, soc. klima – skupinky výrostků, otevírací doba restaurací, podávání alkoholu 
mladistvým, alkohol na veřejnosti (vyhláška iniciace), vandalství- grafity, drogy, rok 2013 bezdomovci
negativní jevy v rodinách a na veřejnosti
- BESIP - nepřehledné – špatné – nesmyslné, křižovatky, cesty, přejezdy, bránící zeleň

Institucionální spolupráce - PČR, MP, HASIČI, komise, výbory, orgány MěÚ a jiné.
Členové BZK se dohodli, že se každý individuálně blíže zaměří na oblasti jemu profesně či vědomostně 
nejbližší. Následně budou všechny tyto poznatky projednány v BZK kolektivně.

Strukturální přehled rokem 2012
- projednání požadavků občanů předložené RM Čelákovice
- beseda se zástupci DI PČR Praha – venkov
- počty a řešení bezdomovců
- upozornění na porosty bránící bezpečnosti (Albert, křižovatky)
- získali jsme tajemnici naší komise Ivetu Kolářovou
- projednali jsme objízdné trasy při rekonstrukci silnic
- provedli jsme výjezdní zasedání k čistotě města (4x nepov. skládka, Tesco)
- zdokumentovali jsme bytový dům Záluží
- došlo k odchodu člena BZK Lenky Tomečkové na vlastní žádost (vytíženost)
- museli jsme přijmout rezignaci předsedy komise p. Tomáše Janáka
- byl jmenován a schválen nový předseda p. Svatopluk Svatoň
- byl vypracován plán protidrogové politiky města Čelákovice
- BZK doplnilo nového člena p. Vladislava Bašuse
- cestou odpovědných pracovníků bylo podáno spousta podnětných poznatků 

k BESIP, veřejný pořádek a čistota města
- na popud BZK byl zahájen základní výzkumný 11 měsíční projekt ve spolupráci 

s o.s.Semiramis
- bylo provedeno výjezdní zasedání (zima a město, Technické služby Čelákovice)

Rok byl tedy naplněný a zasahoval do každé kategorie vytýčených cílů. Spolupráce s odpovědnými 
pracovníky města a služeb se ustálila na velmi dobré úrovni. V rámci institucionální spolupráce je ještě 
třeba rozšířit jednání s komisemi s podobným zaměřením a uspořádat schůzku se zástupci HZS -
hasiči.
V rámci BESIPU si vzít za své bránící zeleň v bezpečnosti do patronátu a sami zajišťovat nápravu,
k odstranění této překážky bez byrokratických průtahů.
V rámci čistoty města vzít v potaz problematiku pískařů.
A v oblasti školství se zaměřit na problematiku“ sprejerů“ a vandalství.

6) Rozdělení úkolů a odpovědností členů BZK na nastávající období roku 2013

Komise se usnesla na ponechání systému zaměření komise BZK z roku 2012 na další období.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
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7) Diskuse
p. Bašus – informoval o předání poznatků komp. osobám MP: nebezpečná výpusť u Kovohutí, možnost 
úrazu dětí, obnažené elektrické dráty v prostoru železničního mostu

Společná diskuse k problematice „pejskařů“: po tání sněhu se ukazují znečištěné lokality, ztrácí se 
cedulky se zákazem vstupu psů.
Z diskuse vzešel společný úkol – zjistit nejhorší části města znečištěné od výkalů (v okolí bydlišť 
občanů) provést dokumentaci a napsat „evokující“ článek do našeho zpravodaje. Paní Iveta Kolářová
zajistí seznam dosud vydaných Vyhlášek města k uvedené problematice. Dle závažnosti iniciovat 
úpravu či novu Vyhlášku. 

Problematika bezdomovců na našem katastru. Zaznamenán jeden. Ve spolupráci s p. Fedáčkem k 
jednání pověřen p. Svatoň a p. Bašus.

V rámci spolupráce s HZS pozvat na příští zasedání vedoucího hasičů v našem městě. Úkol p. Svatoň.

Předseda komise dále seznámil přítomné s poděkováním za práci komise v roce 2012 a s přáním 
zdraví, osobních úspěchů a další spolupráce do roku 2013, od pana starosty Josefa Pátka. 
Poděkování bylo komisí přijato velmi pozitivně a iniciovalo k další dobré práci.

8) Úkoly komise na příští zasedání – komise se usnesla
- úkol 2a – z minulého zasedání akce MP Čelákovice a Celní správa -  zajistí: p. 

Přívozník
- připravit článek tematikou „pejskařů a znečišťování města“ zajistí: p. Bašus, p.

Svatoň
- zajistit výklad současných Vyhlášek města k problematice „pejskařů“ zajistí: pí

Kolářová
- rozhovor s velitelem MP Čelákovice k problematice bezdomovců zajistí: p Svatoň, 

p. Bašus
- zajistit schůzku a pozvání zástupce čelákovických dobrovolných hasičů, zřejmě p. 

Hanzl zajistí: p. Svatoň 
- zástupci BZK z našich škol se zaměří na určenou problematiku „ školství“ a na 

příštím zasedání podají informaci, zodpovídá p. Šturma, pí Michelčíková

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Jednání Bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 20.00 hod. Termín únorového zasedání komise BZK 
byl určen na 19. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice v 19.00 hod.

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň
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