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ZÁPIS Č. 10 Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ 

31. 1. 2012

Přítomni: Tomáš Janák, Roman Přívozník, Bc. Svatopluk Svatoň, Mgr. František Šturma
                    
                    
Hosté: Iveta Kolářová
                    
                    
Omluveni:  Ing. Vilma Michelčíková, Lenka Tomečková, David Bohuslav

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
3) Kontrola usnesení
4) Projednání požadavku občanů ( Petice )
5) Zaměření jednotlivých členů BZK k vybraným činnostem ( garant - monitoring )
6) Řešení funkce tajemníka/ce BZK

         7) Diskuze

Jednání se uskutečnilo od 19:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

1) Zahájení

            předseda komise přivítal účastníky a nastínil průběh jednání 

2) Schválení předloženého programu jednání

 předseda vybídl členy k doplnění programu

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 31.1.2012
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3) Kontrola usnesení
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Návrh usnesení: Komise konstatuje průběžné plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
ze zasedání BZK 9/2011

        Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

4) Projednání požadavku občanů obsaženého v Petici za znovuotevření průchodu mezi ulicemi
  Na Výsluní a Ferlesovou

Na základě výpisu z Usnesení RM Čelákovic č.1/2012/ 7.1.3. ze dne 12. 1. 2012 projednala
BZK výše uvedený požadavek občanů obsažený v Petici.

Návrh usnesení: Komise doporučuje RM znovuotevření průchodu mezi ulicemi
Na Výsluní a Ferlesova za předpokladu splnění níže navržených podmínek 
a bezpečnostních kritérií v souladu s platnou legislativou:

- průchod pouze pro pěší

- zajištění řádného osvětlení 

- zajištění pochozího ( zpevněného ) povrchu

- zajištění pravidelné údržby a kontroly průchodu ( především zimní údržba a úklid )

        Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

5) Zaměření jednotlivých členů BZK k vybraným činnostem ( garant - monitoring )

- školství – patologické jevy- záškoláctví, šikana, domácí násilí, 
                     vandalství- grafity, 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, 
                                                     negativní jevy v rodinách a na veřejnosti

- BESIP -  nepřehledné – špatné – nesmyslné , křižovatky, cesty, přejezdy
                                                                                   bránící zeleň
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- 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. 

6) Řešení funkce tajemníka/ce BZK

BZK je doposud jedinou komisí RM, která nemá tajemníka z řad zaměstnanců MěÚ.
Jmenováním tajemníka z řad zaměstnanců MěÚ se vyřeší především bezproblémový vstup 
do zasedací místnosti a zároveň bude mít komise k dispozici poradní hlas úředníka,
který se blízkou problematikou profesně zabývá.
Na dnešní jednání komise přijala pozvání paní Iveta Kolářová z Odboru starosty města, která 
je ochotna funkci tajemnice BZK vykonávat.

Návrh usnesení: Komise navrhuje RM jmenovat tajemnicí BZK paní Ivetu Kolářovou,
za předpokladu, že dosavadní tajemnice Lenka Tomečková tímto nadále zůstane  
plnohodnotnou členkou komise

        Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

7) Diskuze 

Otázky k řešení:

- kontrola dopravního značení na katastru města ve spoluprácí s DI PČR Praha-východ 
( por. Bc. L.H., která tuto možnost na jednání BZK č.3, dne 19.4. 2011 zmínila )

- iniciování schůzky se zástupci majitele objektu prodejny Albert ve věci úpravy, obměny či likvidace
keřů před provozovnou 

- iniciování kontroly a zmapování počtu občanů bez domova na katastru města v návaznosti na   
  současné mrazivé počasí

Jednání Bezpečnostní Komise bylo ukončeno ve 20:20 hodin.

Termín příštího zasedání BZK  je stanoven na 28. 2. 2012 od 19:00

Zapsal: Bc. Svatopluk Svatoň

Ověřil: Tomáš Janák                     
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