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                       ZÁPIS Č. 20 Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                                        23. 4. 2013

Přítomni: Vladimír Bašus, David Bohuslav, Tomáš Janák, Iveta Kolářová, Vilma Michelčíková, 
Svatopluk Svatoň

Hosté: 0

Omluveni: Roman Přívozník, František Šturma

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání
3) Parkování vozidel v Čelákovicích, počty parkovacích míst pro tělesně postižené,

           příprava podkladů pro RM Čelákovice
4) Příprava článku „Pejskaři“ do Zpravodaje Čelákovice
5) Informace ze schůzky s místostarostou panem Ing. Sekyrou
6) Vozidlo, žebřík pro naše hasiče 
7) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.19/2013
8) Diskuse
9) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

Jednání se uskutečnilo od 19.00 hodin v budově MěÚ Čelákovice.

1) Zahájení
předseda komise přivítal členy komise na zasedání a zároveň nastínil průběh jednání.

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

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 23. 4. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3) Parkování vozidel v Čelákovicích, počty parkovacích míst pro tělesně postižené
Připomenutí z minulého zasedání: z poznatků od občanů a z oznámení pana B. bylo zjištěno, že 
v našem městě neodpovídá počet míst pro postižené osoby počtům míst k parkování. Toto je upraveno
“ zák. ustanovením“ 369/2001 Sb., Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001, kde 
se hovoří, že na všech vyznačených parkovištích musí být vyhrazena stání pro tělesně postižené a to 
nejméně v počtu:
1x stání při celkovém počtu do 20 stání
2x stání při celkovém počtu 20 – 40 stání
5% stání při celkovém počtu přesahujícím 40 stání – procentní podíl se vždy zaokrouhluje nahoru.
Šířka stání musí být 3,5 m a délka při podélném stání (u chodníku) 7 m, sklon max. 1 : 20 (5%).
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K této otázce byl veden dialog s panem Týčem, panem Sekyrou a Klubem tělesně postižených 
v Brandýse nad Labem. Tato problematika je v řešení (pokud nebude možno vybudovat parkovací 
místo přímo v požadovaném úseku, vesměs z technických důvodů, bude využito bočních komunikací).
Bylo dohodnuto, že BZK může celé věci napomoci nejvíce, že předloží panu místostarostovi 
požadovaná místa k parkování dle poznatků od občanů a tělesně postižených, vyznačená na mapě 
Čelákovic, což bylo provedeno. Na závěr je zarážející, že jak vyplývá z informace pana Bašuse, který 
jednal s předsedou klubu tělesně postižených p. S., tento o tuto problematiku nejeví zájem.

4) Příprava článku „Pejskaři“ do Zpravodaje Čelákovic
Článek zpracovaný panem Bašusem byl BZK upraven, schválen a předán odpovědné osobě ke 
schválení Redakční radě Zpravodaje Čelákovice ke zpracování. Ke článku bude příloha „míst k venčení 
psů“.
Schválení článku k předání. Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

5) Informace ze schůzky s místostarostou panem Ing. Sekyrou
Informaci ze schůzky s panem místostarostou podal p. Janák a p. Svatoň. Schůzka proběhla ve složení 
p. Sekyra, p. Janák a p. Svatoň ve vstřícné a konstruktivní atmosféře. K bodům:

- Parkování vozíčkářů: předat ucelenou představu o parkovacích místech s vyznačením na 
mapce Čelákovic. Mapka byla předána.

- Zabezpečení kulturních akcí v Čelákovicích: zabezpečení ze strany MěÚ i MP je dostatečné, 
problémem byla pořadatelská služba při Kulturním domě v Čelákovicích. K věci byla provedena 
schůzka s ředitelem KD, který problémy potvrdil, a na základě tohoto došlo k výměně celé 
pořadatelské služby za profesionální, čímž by tato problematika dle jeho sdělení měla být 
omezena na minimum. Za BZK byl panu řediteli KD doporučen i kamerový systém.

- Odrazky na mostech a zábradlích BESIP: není kompetencí MěÚ, pan místostarosta povede 
jednání s SŽDC o nápravě.

- Vymýcení porostu u prodejny ALBERT (lepší sledovanost závadových skupinek, 
skupinky výrostků obtěžujících občany města): jednání je jako s každým soukromým 
subjektem zdlouhavé, situace bude řešena ve spolupráci s PČR, MP, škola, sociální odbor.

- Neutěšený stav komunikací (po zimě - nerovnosti, díry ve vozovce) a dopravní značení: 
tento stav je řešen TS Čelákovice (nedostatek peněz na velké rekonstrukce, část silnic nepatří 
městu). Dopravní značení bude řešeno etapově. 

- Možnost doplnění Obecně závazné vyhlášky E 3/2011 (alkoholismus a drogy): současná 
vyhláška splňuje škálu postihu za toto jednání. „Přímá aplikace drog na veřejnosti“ nelze 
z právního hlediska doplnit.

- Zpoplatněné parkovací automaty (zabránění 24 hod. stání vozidel na park. místě) Tato 
problematika je již v jednání.

      
6) Vozidlo, žebřík pro naše hasiče 
K uvedené problematice, kdy se snažíme pro naše hasiče zajistit tuto techniku, pokud možno kvalitní a 
co nejlevněji, byl podán návrh – prostřednictvím pana Janáka, k posouzení nabídky vozů ze zahraničí 
s cílem zjištění finančních možností MěÚ k nákupu této techniky.

7) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.19/2013
Přenesené úkoly:
2a) Problematika pejskařů, znečištěné zóny a článek do zpravodaje – do konce května – garant p. 
Bašus – komise konstatovala plnění úkolů. Rozpracovanost dle harmonogramu a zadání. V úkolu bude 
pokračováno dle zadání. Hodnocení plnění na dalším zasedání komise. Předání článku zajistí p. Janák.
Splněno.
6a) Informace ze ZŠ – průběžně – pí Michelčíková – informace bude podána e-mailem.
Informace byla podána pí Michelčíkovou. Byla konstatována agresivita žáků a nemožnost řešení mimo 
školní prostory. BZK bude tyto negativní jevy sledovat a zjišťovat možnosti řešení, nyní jde hlavně o 
předávání informací kompetentním osobám a vyvozování závěrů vůči agresivním jedincům.
Splněno.
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Nové úkoly
1) K problematice parkování zdravotně postižených osob zajistí podklady p. Svatoň na odboru dopravy 
MěÚ Čelákovice a p. Bašus v klubu postižených. Termín – příští zasedání komise BZK.
Splněno.
2) Po plánované schůzce s panem místostarostou p. Sekyrou, podá p. Svatoň a p. Janák výsledky 
jednání k problematice:
Splněno.
Pořádání kulturních akcí ve městě Čelákovice a jejich zabezpečení (jednání s ředitelem kulturního 
domu).
Splněno.
Stav spolupráce s PČR – možnost většího zapojení do akcí na katastru našeho města (ALBERT)
Splněno.
Možnosti jednání se zástupci firmy Albert ohledně vymýcení porostu před prodejnou a tím otevření 
prostoru před prodejnou k lepšímu monitorování mládeže a závadových osob.
Splněno.
Možnost a způsob doplnění Obecně závazné vyhlášky E 3 /2011.
Splněno.
Možnosti označení mostů a zábradlí světlem (odrazovým) dále viz diskuse, osazení – instalace.
Parkovacími automaty, jejich rozšíření a upravení 1 hod. zdarma (zabránění celodenního stání)
neutěšený stav komunikací (poškozené po zimním období). Stav - vypracování plánu dopravního 
značení ve městě.
Splněno.
BZK konstatuje splnění všech úkolů ze zasedání č. 19 ze dne 26. 3. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

7) Diskuse
Všeobecné: je vhodné podporovat naše hasiče už jen pro to, že vychovávají a vedou mladé lidi a svou 
práci dělají bezplatně. Bylo by vhodné vygenerovat nějakou částku též na jejich potřebnou techniku.

- Konstatován negativní stav v našich školách i mimo ni, co se týče agresivity mladých – dětí. 
Pokud by se agresivita stupňovala, je třeba ji okamžitě řešit.

- Byla positivně hodnocena schůzka s panem místostarostou. Věci se řeší bez zbytečných 
průtahů a „papírování“.

8) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

1. Předání plánu parkovacích míst (pan Sekera) a článku „Pejskaři“ red. radě -  předá tajemnice BZK pí 
Kolářová

2. Předložení návrhů členů BZK, (viz udaných problematik) o situaci ve svých zadaných problematikách 
k půlročnímu hodnocení. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Jednání bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Termín květnového zasedání komise BZK bude oznámen členům SMS zprávou nebo e- mailem.

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň předseda BZK
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