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                       ZÁPIS Č. 18.  Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                                        21. 2. 2013

Přítomni: David Bohuslav, Tomáš Janák, Iveta Kolářová, Roman Přívozník, Svatopluk Svatoň, 
František Šturma    
                    
Hosté:  Velitel JSDHO Čelákovice – J. H.

Omluveni: Vladimír Bašus, Vilma Michelčíková 

Program jednání:
1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání

          3) Vystoupení velitele HZS pana J. H. a dotazy k uvedené problematice
          4) Spolupráce a vzájemná pomoc s HZS 
          5) Seznámení komise se Zprávou o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za rok 2012

6) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.17/2013
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 21. 2. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3) Vystoupení a dotazy k veliteli hasičů Čelákovice, panu J. H.
Pan H. vysvětlil postavení a zařazení čelákovických hasičů a odpovídal na dotazy členů komise, které 
byly zaměřeny na vybavenost, zapojení mládeže, přijímání nových členů, prevence u občanů, využití a 
funkčnost hydrantů, nejlepší způsob přivolání hasičů při požáru, dojezdové časy, posloupnost výjezdů 
jednotek, dobrovolní a profesionální hasiči apod. 
Co se týká techniky, tak z vybavení chybí výšková technika (žebřík, plošina). Členové BZK se pokusí 
starší finančně dostupnou techniku zajistit dotazy na ministerstvech vnitra a obrany popř. možností 
oslovení některého z hasičských útvarů v rámci EU, každý dle svých možností. 

4) Spolupráce a vzájemná pomoc s HZS 
Spolupráce bude prozatím zaměřena na vzájemnou účast na pořádaných akcích.

5) Seznámení komise se Zprávou o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za r. 2012
Zpráva o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za rok 2012 byla přečtena a vzata komisí na vědomí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

6) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.17/2013
1) Zůstává průběžně - zajištění spolupráce MP Čelákovice a Celní správy  - garant - p. Přívozník
2) Článek pejskaři a tato problematika – odloženo vhledem k nepřízni počasí (lokality zasněženy) –
    garant p. Bašus 
3) Současné vyhlášky k problematice pejskařů v našem městě zajištění p. Kolářová -  splněno
4) Otázka bezdomovců, rozhovor s velitelem MP Čelákovice – p. Svatoň  - splněno
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5) Zajistit schůzku s našimi hasiči – p. Svatoň – splněno
6) Informace k problematice škol v současném období – p. Šturma – splněno
6a) Úkol zůstává paní Michelčíkové, ZŠ

Komise bere na vědomí s tím, že odložené a průběžné úkoly č. 1,2 a 6a budou přesunuty na další 
zasedání.
Hlasování: pro 5, proti, 0 zdržel se 0

7) Diskuse
p. Přívozník – vznesl otázku zabezpečení akcí pořádaných v Kulturním domě v Čelákovicích, co se týče
dozoru pořadatelů, MP, popř. JSHDO. Toto zabezpečení z jeho zkušeností není adekvátní. Převážně u 
akcí organizovaných pro mládež (diskotéky, zábavy).

p. Bohuslav – osobně viděl v centru Čelákovic (prostor před OD Albert) osobu aplikující si nitrožilně 
drogu. Byl vznesen dotaz na Vyhlášku města o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti. 
Po kontrole Obecně závazné vyhlášky města Čelákovice E 3/2011 se ve článku čl. 3 hovoří pouze o 
alkoholu, i když v záhlaví se hovoří též o návykových látkách.

obecně – bylo hovořeno – zeleň (keře) před obchodem Albert. Tyto keře slouží jako záštita negativním 
„partičkám“ obtěžujícím občany. Dále – výskyt osoby „bezdomovce“ pohybujícím se v oficiálních 
součástech hasičského záchranného stejnokroje.

p. Svatoň – ve zprávě o činnosti MP Čelákovice se hovoří o Koordinační dohodě mezi městem 
Čelákovice a Policií PČR. Vzhledem k tomu, že tato dohoda upravuje i zaměření komise bylo by 
vhodné se s obsahem této dohody seznámit.

8) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání
Přenesené úkoly:
1a) Zajištění spolupráce a akcí MP Čelákovice a Celní správa  - průběžně – garant p. Přívozník
2a) Problematika pejskařů, znečištěné zóny a článek do zpravodaje – do konce května – garant p. 
Bašus
6a) Informace o ZŠ – průběžně – p. Michelčíková

Nové úkoly:
1) Zjištění zabezpečení kulturních akcí v Čelákovicích s MP Čelákovice – příští zasedání – garant p. 
Svatoň 
2) Upozornění na muže „bezdomovce“ – příští zasedání – garant p. Svatoň
3) Nahlédnutí do koordinační dohody s PČR – příští zasedání – garant p. Janák
4) BZK navrhuje RM otevřít jednání s vlastníkem pozemku na prostranství před OD Albert k možnosti  
   smýcení předmětných křovin – průběžně – garant p. Janák
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 – garant – p. Janák 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Jednání Bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 20.45. hod. Termín březnového zasedání 
komise BZK bude oznámen členům SMS zprávou nebo e-mailem.

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň
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