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                       ZÁPIS Č. 25. Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                                      28. 11. 2013
                                               

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

Hosté: - PhDr. R. M., Radek Fedaček vel. MP

Omluveni:  Vilma Michelčíková, David Bohuslav, Roman Přívozník

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání
3) Otázky chodu MP reference p. Fedaček 
4) Dozor na nádraží ČD podnět p. Petřík 
5) Projekt BZK – dotazníkový výzkum prováděný o.s.Semiramis
6) Personální otázky obsazení BZK
7) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.24/2013
8) Diskuse

      9) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

Jednání bylo zahájeno v 19.00 hodin v Čelákovicích v zasedací místnosti MěÚ.

1) Zahájení
předseda komise přivítal členy komise a hosty, zároveň nastínil průběh jednání.

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

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 28. 11. 2013

Hlasování: pro:  4 ,proti: 0, zdržel se: 0
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3) Otázky chodu MP, reference p. Fedaček

Velitel MP pan Fedaček nastínil současný stav a nasazení MP v našem městě, včetně problematik 
a závadové činnosti. Na otázky zvládnutí a pokrytí města službou při výjezdech do okolních vesnic 
Mochov,Toušeň a v současné době i do Přerova  nad Labem konstatoval, že tato činnost v žádném 
případě neoslabí bezpečnost v našem městě. K otázce místní příslušnosti jednotlivých strážníků, jejich 
okrsků a jejich spolupráce v těchto částech města s občany byla konstatována pozitivní tendence. 
Současný stav je 13 zaměstnanců MP + 2 vozidla. Dále pan Fedaček podal vyjádření ke kontrolám na 
nádraží ČD Čelákovice a ke kouření v zakázaných prostorech. Tuto problematiku musí řešit hlavně 
pracovníci drah.

4) Dozor na nádraží ČD – podnět p. Petřík

Podnět pana doktora Petříka, byl předsedou BZK přečten v plném znění a byl s tímto podnětem 
seznámen i přítomný vedoucí MP Čelákovice jenž uvedl : cituji

„MP na nádraží provádí jednu z nejčastějších kontrolních činností ve městě a to i na 
Vámi popsané protiprávní jednání. Uvedené samozřejmě řešíme blokovou pokutou. 
Dlužno podotknout, že kontrola zákazu kouření je prvotně na provozovateli a jeho 
oprávněných osobách (výpravčích) a pokud toto není možno, nastupuje na řadu 
Policie a to MP nebo státní. Jde spíš o pohodlnost pracovníka drah. I přesto o 
uvedeném promluvím s p Hrachovcem, nadřízený přednostovi stanice. V kontrolách 
budeme samozřejmě pokračovat i nadále, neboť nádraží chápeme jako vstupní 
bránu do města a je to i jeho vizitka.“

Vyjádření vedoucího MP bere BZK jako dostačující. K věci by bylo vhodné prostor pro kuřáky 
a nekuřáky lépe vyznačit tabulkami, které jsou dle zjištění BZK nedostačující. 

5) Projekt BZK – dotazníkový výzkum prováděný o.s.Semiramis

Výsledky dotazníkového šetření byly zaslány dne 27.11.2013 o.s. Semiramis. Písemná forma šetření 
byla rozdána členům BZK k hodnocení do příštího zasedání komise kde bude jedním z bodů 
vyhodnocení a anamnestikování výsledků této akce. 

6) Personální otázky  BZK

Dne 31. 10. 2013 podala členka BZK paní Ing. Vilma Michelčíková z vážných rodinných důvodů svou 
rezignaci na své místo v komisi a jako zástupkyně ZŠ Čelákovice za sebe poskytla náhradu z téže 
oblasti a to pana PhDr. M. R., který se zúčastnil již dnešního zasedání. Vzhledem k těmto okolnostem 
doporučujeme uvolnit paní Ing. Michelčíkovou a ustanovit členem BZK pana PhDr. R. Věc předložit RM 
ke schválení.

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



Komise Bezpečnostní 

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

7) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.24/13

Úkoly z minulého zasedání – splněny

8) Diskuse     

p. Svatoň- je třeba prostudovat předložené materiály – Výsledky ankety o.s.Semiramis- do příštího 
zasedání a vypracovat zprávu pro RM Čelákovice.
- apelace na členy BZK k docházce a činnosti                                                                                           
Všeobecně – problematika parkovacích míst ve městě. Je třeba dořešit otázku parkovacích hodin    
před obchody – situaci s parkovacími hodinami a jejich rozmístění zjistí p. Kolářová
Všeobecně – měsíc prosinec 2013 věnovat přípravě závěrečné zprávy o.s.Semiramis a zjišťování 
poznatků k bezpečnosti. Sejít se až v lednu 2014. Vánoční svátky, nákupy.

9) Návrh usnesení – úkoly na příští zasedání

1. prostudovat zprávu o.s. Semiramis – Anketa BZK  -dotazník  a na příštím zasedání předložit návrhy 
k závěrečné zprávě. Termín: příští zasedání komise  -  všichni členové komise

2. další zasedání komise uskutečnit v lednu 2014, v měsíci prosinec 2013 zjišťovat poznatky 
k bezpečnostní tematice – trhovci, BESIP, pejskaři, patologické jevy (drogy), provoz restaurací 
a obchodů.  Výsledky – závažné hlásit ihned osobám: Fedaček, Janák, Svatoň – ostatní předložit na 
příštím zasedání komise -  všichni členové komise

3. p. Kolářová zjistí stav s umístěním parkovacích hodin před obchody v Čelákovicích 

Hlasování : pro 4, proti 0, zdržel se 0

Jednání bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 20.30 hod. Příští zasedání BZK bude oznámeno SMS 
a e-mail. Předběžný termín zasedání BZK je 30. 1. 2014

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň předseda BZK
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