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                       ZÁPIS Č. 19 Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                                        26. 3. 2013

Přítomni: Vladimír Bašus, Tomáš Janák, Iveta Kolářová, Svatopluk Svatoň, František Šturma,
                 Roman Přívozník

Hosté: člen Kontrolního výboru Města Čelákovice p. Bařina

Omluveni: David Bohuslav, Vilma Michelčíková 

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání
3) Parkování vozidel v Čelákovicích, počty parkovacích míst pro tělesně postižené
4) Vystoupení člena Kontrolního výboru Města Čelákovice p. Bařiny
5) Informace k zasedání ze dne 4. 3. 2013 na MěÚ Čelákovice – průběžné hodnocení a  
    o. s. Semiramis - informace
6) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.18/2013
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 členy komise a hosty 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 26. 3. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3) Parkování vozidel v Čelákovicích, počty parkovacích míst pro tělesně postižené
Z poznatků od občanů a z oznámení pana Bařiny 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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4) Vystoupení člena Kontrolního výboru Města Čelákovice p. Bařiny
Pan Bařina při svém vystoupení upozornil na skutečnost nedokonale naplánovaných (samotný projekt)
a chybějících stání pro tělesně postižené a na stížnosti těchto osob. Nastínil strasti těchto občanů 
s parkováním v centru města, kde žádné stání není, před prodejnou zdravotních potřeb, ul.
Masarykova, Rybářská (pouze 1 stání), Sedláčkova, Kostelní, Rumunská a podobně.

5) Informace k zasedání ze dne 4. 3. 2013 na MěÚ Čelákovice – průběžné hodnocení
    o.s. Semiramis – informace
Informace o průběhu prezentace o. s. Semiramis konané na MěÚ Čelákovice dne 4. 3. 2013 v 13.00 
hod. přednesl předseda komise p. Svatoň a p. Janák, kteří se této schůzky zúčastnili. K upřesnění byla 
předložena „Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice“ (průběh práce stejný, 
počet osob závislých stejný – kolísající). Jako důležité bychom označili to, že je nadále věnována 
pozornost studii zadané BZK k získání prvních důležitých poznatků ke skupině uživatelů drog v našem 
městě. Zpráva a informace byla komisí vzata na vědomí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

6) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.18/2013
Přenesené úkoly:
1a) Zajištění spolupráce a akcí MP Čelákovice a Celní správa - průběžně – garant p. Přívozník.
      Navrhuji již úkol neuvádět v usnesení a ponechat jej v rámci plnění p. Přívozníka a velitele MP.
      O akcích podat informaci.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2a) Problematika pejskařů, znečištěné zóny a článek do zpravodaje – do konce května.
     Pan Bašus, předložil koncept článku do Zpravodaje Čelákovic, tento byl schválen a po převedení

     do elektronické podoby a kontrole bude předán redakční radě.

6a) Informace ze ZŠ – průběžně – p. Michelčíková
      Vzhledem k nepřítomnosti pí. Michelčíkové byl tento bod přeložen na příští zasedání komise.

Přenesené úkoly z BZK č. 18/2013
1) Zjištění zabezpečení kulturních akcí v Čelákovicích s MP Čelákovice – příští zasedání – garant p. 
Svatoň – schůzka a jednání s p. Fedačkem. Jednání se uskutečnilo a bylo zjištěno, že seznam 
kulturních akcí je ze strany MěÚ vždy včas předkládán. Opatření jsou prováděna ze strany MP před i po 
akci. Z taktických důvodů do akcí nevstupují (dovnitř), což je pochopitelné, je to věcí pořadatelské 
služby. Bylo by vhodné promluvit s ředitelem kulturního zařízení ze strany MěÚ o zabezpečení akcí 
hlavně při pořádání „diskoték“ pořadatelskou službou.

2) Upozornění na muže „bezdomovce“ – příští zasedání – garant p. Svatoň
Muž v ústroji požární ochrany byl ztotožněn jako hasič jednotky dobrovolných hasičů Čelákovice.

3) Nahlédnutí do koordinační dohody s PČR – příští zasedání – garant p. Janák
Bude provedeno při plánované schůzce s panem místostarostou dle jeho programu.

4) BZK navrhuje RM otevřít jednání s vlastníkem pozemku na prostranství před OD Albert k možnosti
vymýcení předmětných křovin – průběžně – garant p. Janák
Taktéž bude řešeno při schůzce s panem místostarostou

5) BZK navrhuje RM Čelákovice po předchozím posouzení právníkem města doplnění Obecně závazné 
vyhlášky E 3/2011 města Čelákovic a to v čl. 3 o bod 4. ve znění: čl. 3 Zákaz manipulace a aplikace 
nelegálních drog a zákaz podávání a konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných 
prostranstvích. Rozšíření o bod - 4. Zakazuje se manipulace a aplikace drog na veřejných 
prostranstvích ve městě Čelákovice, uvedených v Příloze č. 1 této vyhlášky. 
Posouzení RM Čelákovice - pokud dostaneme vyhlášku v elektronické podobě, předložíme ji k 
posouzení již v doplněné podobě – garant – p. Janák   
Věc bude též řešena též na schůzce s panem místostarostou.
Komise konstatuje splnění úkolů a u bodů 3, 4, 5 bude podána informace p. Janákem a p. Svatoněm po 
projednání s p. Sekyrou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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7) Diskuse
p. Svatoň – k parkovacím místům je třeba zpracovat ucelenou studii, podloženou potřebami občanů a 
posouzenou odborníkem a teprve po té tuto problematiku předložit RM k jednání.
p. Svatoň provede k této věci jednání s vedoucím odboru dopravy p. Týčem a pan Bašus osloví klub 
postižených.

p. Přívozník – vysvětlení k zabezpečení akcí v kulturním domě je nedostačující. Akce musí být lépe 
zabezpečeny – uvnitř by měla být kamera. Na poslední akci došlo k rozbití dveří.
p. Janák a p. Svatoň promluví s p. Sekyrou a ředitelem kulturního domu.

p. Přívozník – na zábradlí pod mostem na Mochovské chybí odrazky.

p. Bašus – most do Jiřiny též neoznačen vjezd – v noci je vjezd do tunelu vidět při jízdě velmi pozdě. 

p. Janák, p. Svatoň - parkování ve městě by mělo být od určitého času (1 hodina) zpoplatněno na více 
parkovištích ve městě. Bude tím zamezeno bezúčelnému celodennímu stání vozidel.

Celkově – neutěšený stav pozemních komunikací ve městě i při výjezdech, neutěšená situace před 
ALBERTEM pokračuje – srocování negativistické mládeže. Málo akcí MP a PČR, malá razance 
postupů.

8) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání
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.

6a) Informace ze ZŠ – průběžně – p. Michelčíková – informace bude podána e-mailem.

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.

2) Po plánované schůzce s panem místostarostou p. Sekyrou, podá p. Svatoň a p. Janák výsledky 
jednání k problematice:
Pořádání kulturních akcí ve městě Čelákovice a jejich zabezpečení (jednání s ředitelem kulturního 
domu).

Stav spolupráce s PČR – možnost většího zapojení do akcí na katastru našeho města (ALBERT).

Možnosti jednání se zástupci firmy Albert ohledně vymýcení porostu před prodejnou a tím otevření 
prostoru před prodejnou k lepšímu monitorování mládeže a závadových osob.

Možnost a způsob doplnění Obecně závazné vyhlášky E 3 /2011.

Možnosti označení mostů a zábradlí světlem (odrazovým – finance) dále viz diskuse, osazení –
instalace.
Parkovacími automaty, neutěšený stav komunikací (poškozené po zimním období a vypracování plánu 
dopravního značení).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Jednání bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 21.00 hod.

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

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň předseda BZK
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