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                       ZÁPIS Č. 23. Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                                      17. 9. 2013
                                               

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

Hosté: 0

Omluveni:  Vilma Michelčíková, Roman Přívozník, Iveta Kolářová

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání
3) Problematika hracích automatů ve městě Čelákovice
4) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.22/2013
5) Diskuse
6) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

Jednání bylo zahájeno v 19.00 hodin v Čelákovicích v Salonku IMP, Rybářská 154, vzhledem 
k obsazenosti zasedací místnosti na MěÚ.

1) Zahájení
předseda komise přivítal členy komise na prvním jednání po prázdninách a zároveň nastínil průběh
jednání.

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

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 17.9.2013

Hlasování: pro 5 ,proti 0, zdržel se 0

3)Problematika hracích automatů ve městě Čelákovice

Předseda komise informoval členy o schůzce a jednání s panem Dr. Petříkem ve věci regulace hazardu 
na území města. Dále předložil k prostudování a k posouzení současné zákony a podklady s žádostí 
o vyjádření se členů komise k této problematice. 
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Komise BZK po posouzení stavu a následné diskusi - dospěla k následujícím závěrům:

Předseda uvedl problematiku „gamblerství“ a VHP. Nedodržování alespoň základních principů
odpovědného hraní je negativním patologickým jevem, probíhajícím na veřejnosti, ničící samotné aktéry 
hráčství a svádí i další přihlížející (mládež) k nápodobě a k možnosti vzniku dalších „rekrutů“ závislosti. 
Jako takové je „gamblerství“ negativní záležitostí a město, potažmo zastupitelé, mají již v tuto chvíli
k dispozici možnosti a prostředky, jež vedou k potlačování těchto negativních závislostí a patologických 
jevů. Tato problematika se dá řešit několika způsoby, a to buďto různým omezením VHP na katastru 
města, nebo i úplným zákazem provozování těchto činností.

BZK navrhuje v otázce VHP prozatím kompromisní cestu, „zmrazení“ stávajícího stavu, bez nového 
povolování, navyšování míst a počtů, přičemž např. omezit počet automatů na jednu provozovnu na 
max. 5 kusů, vč. s omezením provozní doby VHP do 02.00 hod. 

Hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 0

4) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.22/13

1. Se zjištěními jež mohou vyvolat negativní jevy pro město a to:  neukotvení branek na hřišti u kurtů, 
odpad jež teče do rybníka do Záluží, značení a špatný stav mostu, seznámí p. Svatoň velitele MP a p. 
Janák RM Čelákovice. Splněno – řešeno na RM . p. místostarosta slíbil řešení. 

5) Diskuse      

Svatoň – seznámil přítomné s připravovanou úklidovou akcí města, jejímž zprostředkovatelem je 
Dr. Petřík. Všichni přítomní jsou pro a akce se zúčastní.
Bašus – u starého nádraží by byla vhodná světelná signalizace – přechod. Nebezpečné přecházení.
Všichni členové – opět bránící zeleň v křižovatkách, hlavně směr Záluží. 
Svatoň – je nutné, aby všichni členové BZK směřovali svou činnost dle daných problematik a tuto 
dotahovali do vyřešení i vlastní iniciativou.

                            
7) Návrh usnesení – úkoly na příští zasedání

a)  Všichni členové dle vlastních možností, zjistit a zadokumentovat zeleň bránící BESIP.
Zúčastnit se na akcích pořádaných p. Petříkem a navázat bližší spolupráci u totožných cílů a 
problematik. 
b)  Předložit problematiku Záluží a světelné signalizace RM. – Janák, Svatoň

Hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 0

Jednání bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 20.30 hod. Příští zasedání BZK bude oznámeno SMS 
a e-mail. 

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň předseda BZK
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