
                                                                                     Komise Bezpečnostní 

Zapsal/a: Bc. Svatopluk Svatoň                                  Strana 1 (celkem 3)

                       ZÁPIS Č. 21. Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                                        15. 6. 2013

Přítomni: Vladimír Bašus, Tomáš Janák, Svatopluk Svatoň, František Šturma      

Hosté: 0

Omluveni: Roman Přívozník, Vilma Michelčíková, David Bohuslav

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání
3) Kontrolní výjezd – černé skládky, čistota města
4) Vozidlo, žebřík pro naše hasiče 
5) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.19/2013
6) Diskuse
7) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

Jednání bylo zahájeno v 11.00 hodin v Jiřině na pozemku člena BZK p. V. B., po té byl proveden výjezd 
členů po katastru Čelákovic.

1) Zahájení
předseda komise přivítal členy komise na výjezdním zasedání a zároveň nastínil průběh jednání
a harmonogram výjezdu po městě Čelákovice.

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

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání a výjezdu na den 15.6 2013
Hlasování: pro 4,proti 0, zdržel se 0

3) Kontrolní výjezd – černé skládky, čistota města
Kontrolní výjezd byl posunut z plánovaného harmonogramu výjezdů z měsíce května 2013 na tento 
termín se souhlasem většiny členů BZK vzhledem ke značné nepřízni počasí.
Zaměření :  Pátrání v lokalitách města Čelákovic za účelem zjištění stavu čistoty města, černých 
skládek a dalších nešvarů znepříjemňujících život našich občanů.
Trasa-  Čelákovice – Jiřina :  za školkou, kolem Kovohutí, „kolonka“, vlaková zastávka Jiřina, starý 
hřbitov , bytový dům Záluží, tenisové kurty u Stadionu.
Stav : ve všech lokalitách byl učiněn nález „černé skládky“ pouze pod tenis.kurty byla skládka 
vyčištěna. Velice nepříjemný je pohled ze zastávky vlaku v Jiřině. Domky pod zastávkou a jejich okolí je 
slušně řečeno odpudivé a nevkusné. K rozebírání šrotu a odpadu slouží vesměs cikánským občanům i 
značná část veřejného prostranství v okolí. Další viz foto.
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4 Vozidlo, žebřík pro naše hasiče 
K uvedené problematice, kdy se snažíme pro naše hasiče zajistit tuto techniku, pokud možno kvalitní a 
co nejlevněji uskutečnil náš člen BZK pan Janák jednání se starostou města, který přislíbil v této věci 
pomoc a plnou podporu.

5 Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.20/13
1. Předání plánu parkovacích míst panu místostarostovi a redakční radě článek p. B. – Pejskaři –předá 
paní K. - splněno

2. Předložení návrhů členů BZK o situaci ve svých zadaných problematikách, hodnocení a návrhy na 
další postup bude provedeno na následném zasedání dne 21. 6. 2013

6 Diskuse                                  
Všeobecně : konstatován neutěšený stav v „kolonce“ u Kovohutí, dále by bylo vhodné prodat bytový 
dům v Záluží nebo jej rekonstruovat. Jedná se o pěkný majetek, který zatím zbytečně chátrá a budí 
špatný dojem.

7) Návrh usnesení – úkoly na příští zasedání
1. Projednat bod. 2 – předložit návrhy členů BZK na další období v zadaných problematikách.
    Všichni členové BZK- 21. 6. 2013
2. Seznámit se zjištěným stavem a s dokumentací z výjezdu velitele MP
    Pan Svatoň – do konce měsíce

Hlasování : pro 4, proti, 0 , zdržel se 0.

Jednání bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 13.00 hod.

Termín příštího zasedání komise je 21. 6. 2013 v 18.00 hod. v Čelákovicích, Rooseveltova, čp.1189

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň předseda BZK
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