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ZÁPIS Z VÝJEZDNÍ SCHŮZKY KOMISE BEZPEČNOSTNÍ DNE 4. 12. 2012

Jednání se uskutečnilo od 19.00 hodin v zasedací místnosti za přítomnosti ředitele Technických služeb 
Čelákovice 

Přítomni: Vladimír Bašus, Svatopluk Svatoň, František Šturma

Program jednání:
1) Zahájení
2) Vystoupení ředitele TS Čelákovice k údržbě města v zimním období
3) Přednesení otázek členů BZK
4) Prohlídka strojového parku
5) Diskuze a závěr

K bodu 1) Zahájení
předseda komise přivítal účastníky, nastínil průběh schůzky a poděkoval za přijetí v areálu Čelákovice 
jeho řediteli 

K bodu 2) Vystoupení ředitele TS Čelákovice
ředitel TS detailně seznámil členy komise s procesem zimní údržby města Čelákovic, posypovými 
materiály, harmonogramem kontrol a spoluprací se všemi složkami, které se na údržbě města podílí.

K bodu 3) Otázky členů BZK
otázky členů BZK se především týkaly:
údržby zeleně v dosahu dopravního značení, řešení úrazů občanů na komunikacích v zimním období, 
dostatečnost strojního vybavení pro činnost TS, problematika a údržba náměstí v Čelákovicích 
vzhledem k jeho nosnosti, možnosti ozelenění města, problematika vlastníků pozemků v souvislosti s 
údržbou a též činnost a problematika sběrného dvora odpadů v Čelákovicích. Dopravní značení 
v katastru města jako takové, inertní zimní posyp, černé skládky a podobně.
Veškeré otázky byly ředitele TS zodpovězeny.

K bodu 4) Strojový park TS
strojový park TS je dle sdělení ředitele TS zatím vyhovující, i když zastaralý, ale pro potřeby města je 
dostačující. Vesměs všechny stroje jsou v ulicích města vidět a daří se je udržet v provozuschopném 
stavu.

K bodu 5) Diskuze a závěr
Závěrem členové BZK toto jednání zhodnotili velmi pozitivně a bylo dohodnuto, že zjištění a závěry této 
schůzky budou zařazeny jako samostatný bod jednání na příštím zasedání BZK, tak aby s nimi byli 
seznámeni všichni členové BZK Čelákovice.

Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hod. 
Lednový termín 2013 zasedání BZK bude upřesněn po zjištění volné kapacity zasedací. místnosti. 
Bude zaslán členům BZK e-mailem a SMS.
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