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                       ZÁPIS Č. 26. Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                                      30. 1. 2014
                                               

Přítomni: Bašus Vladimír, Janák Tomáš, Kolářová Iveta, Přívozník Roman, Rychetský Miloslav,   
                 Svatoň Svatopluk

Hosté: Duník Vladimír 

Omluveni: Bohuslav David, Šturma František

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání
3) Projednání poznatků členů BZK a návrhy řešení ke zjištěným poznatkům 
4) Životní prostředí (prodejna Albert, černé skládky)
5) Projekt BZK – dotazníkový výzkum prováděný o.s.Semiramis / příloha č. 1
6) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č. 25/2013
7) Diskuse
8) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

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

1) Zahájení
Předseda komise BZK přivítal členy komise v Novém roce a zároveň uvedl do komise BZK nového 
člena pana Rychetského. Dále přivítal hosta na zasedání pana Duníka, který měl k bodům jednání 
dnešního zasedání poznatky ze svého okolí. Přítomnost hosta na jednání BZK byla jednohlasně 
přijata. Za další byl předložen návrh průběhu jednání.

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

Komise schvaluje program jednání na den 30. 1. 2014

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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3) Projednání poznatků členů BZK a návrhy řešení ke zjištěným poznatkům

Za BZK:

1a – BESIP – nyní vhodné období k většímu řezu křoví u starého nádraží mezi silnicí a chodníkem 
/křižovatka Záluží/, dále u sušičky na Zálužské.

2a – Hrozí škoda na majetku – vlivem rekonstrukce osvětlení v Záluží firmou elektro Rybář, byly 
zaneseny škarpy v ulici Zálužská. Již při malých deštích je zatopena přilehlá silnice. Hrozí poškození 
vozovky, popř. vážná nehoda. Po období než bude dílo předáno, je nutné provést opatření.

3a – Nepovolená zavážka -  v ulici Pátá – Záluží je vyvezena „skrytka“ z výkopů zčásti na veřejném a   
zčásti na soukromém pozemku. Tuto situaci je též nutné vyřešit, než bude dílo firmou Rybář převzato.

4a – Nebezpečné východy z novostaveb -  v ulici Mstětická jsou postaveny 3 novostavby. Východy 
z těchto domů jsou situovány přímo do silnice. Je nutné prověření, zda nedošlo k porušení stavebního 
rozhodnutí, zda odbor výstavby o této situaci ví a schvaluje ji. (v případě úrazu osob by mohla hrozit 
soudní dohra).

5a – Neosvětlená zákoutí Jiřiny – zákoutí ulic od Přívozu k Ferlesové není osvětlené. Jsou poznatky o 
využívání těchto zákoutí negativistickou mládeží. Při řešení osvětlení „ Za dráhy a Jiřiny“ je třeba na 
tyto zákoutí pamatovat. V současné době navrhujeme více kontrol MP.

6a – Křižovatky BESIP – stále více stížností slyšíme na dosud nevyřešenou situaci dopravního 
světelného značení  - křižovatka u starého nádraží – směr Brandýs nad Labem, Masarykova, 
Zálužská. Bylo to slíbeno občanům.

P. Duník:

7a – Předejít problému – ulice Prokopa Holého – po obou stranách parkují auta a hrají si zde děti. 
Řidiči zde jezdí rychle. Nyní při opravě ulice Sokolovská bude do této ulice svedena další doprava. 

Návrh - snížit rychlost dopravním značením a nákladní dopravu odklonit ulicí Tovární. 

8a – Předejít problému – „malý tunýlek“ podchod pro pěší. Za dráhou u starého hřbitova je 
v žalostném stavu. Slabé osvětlení, ze stropu se ulamují kousky omítky, zatéká po celé ploše. Za 
deště se zde drží voda. Objekt patří dráhám. Je nutné začít jednání v této věci a přimět je k nápravě 
stavu tohoto podchodu, než dojde k úrazu občanů.

9a – Dětské hřiště Na Stráni -  zvážit, zda by nebylo vhodné (vzhledem k negativním jevům, srocování 
neg. osob apod.) umístit na sledování hřiště jednu kameru. 

10a – BESIP – křižovatka Dukelská – Jiřinská  - Technické služby města zde umisťují kontejner na 
láhve, ale většinou tak nešťastně, že kontejnery zabraňují ve výhledových podmínkách účastníků 
dopravy.
Náprava -  všeobecně upozornit naše TS, aby při rozmísťování kontejnerů postupovaly v rámci 
BESIPu, mnohdy stačí zasunout kontejner více do ulice.

11a – BESIP – taktéž křižovatka Rumunská – Sokolovská, zrcadlo od TOSu je zbytečné a nefunkční -
pokud jsou špatné viditelné podmínky (zamlžuje se), navíc po pravé straně parkují auta –
nepřehledné.
Řešení - posunout parkování dále za přechod. 

Otázky BESIPu v Čelákovicích jsou jistě na řadě již mnoho let. Je jasné, že se jedná o otázku hlavně 
finanční. Situace by se, ale měla nějak řešit a zabývat se jí.
Navrhujeme postupné řešení s hlavním bodem, což určitě je nechat vypracovat skutečně koncepční 
studii dopravy v celých Čelákovicích a tu postupně řešit. Zatím se BZK bude zabývat situacemi, které 
lze bez velkých nákladů vyřešit, nebo kde by hrozilo bezprostřední nebezpečí pro občany.
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4) Životní prostředí (prodejna Albert, černé skládky)

Otázkám životního prostředí v našem městě věnujeme neustálou pozornost a snažíme se je řešit. 
V loňském roce jsme navázali spolupráci s komisí pro životní prostředí a společně se v současné 
době s jejím předsedou, panem Petříkem snažíme zabránit všem zjištěným nešvarům a udělat naše 
město čisté. Členové BZK provedli tři výjezdové akce v teritoriu Čelákovic a poznatky byly předány 
zástupcům města a MP. Zúčastnili jsme se též úklidové akce Čelákovic, pořádanou komisí pro životní 
prostředí.
Jednali jsme se zástupci DI Policie ČR (řešení stromů u silnic – násilné odstranění apod.) 
V současné době, po zmapování situace jsme se jako členové BZK dohodli na postupném řešení 
problematiky jednotlivých problémů až do jejich vyřešení. 

Prodejna ALBERT:
Předseda BZK seznámil členy BZK s dosavadním postupem a jednáním p. Petříka s manažerkou 
prodejny AHOLD pí H. (s negativním výsledkem) a dále s jednáním s pí K. a MP Čelákovice. 
V této věci je třeba ještě zpětně projednat minulá opatření, jež byla dohodnuta s vedoucím MP 
Čelákovice, a to o zmapování osob pohybujících se před prodejnou a pokusit se u nezletilců toto řešit 
cestou školy, rodičů nebo sociálním odborem.

Největším dosavadním „pomníkem“ je dosud neodstraněná skládka za kolonkou u Kovohutí, jež 
vévodí přímo pod vlakovou zastávkou Jiřina, odkud je skutečně nevábný nucený pohled občanů, jež 
odtud cestují. V současné době členové komise BZK zjišťují přesné katastrální umístění a tedy přímou 
odpovědnost majitelů a vzhledem k tomu, že skládka pohoršuje občany města, musí dojít k jejímu 
odstranění i na náklady města Čelákovice, přičemž tyto náklady budou zpětně vymáhány na majitelích 
pozemků. Jinou cestu již nelze volit. 

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

Na konci loňského roku byl ukončen projekt BZK ve spolupráci s o. s. Semiramis a to studie – anketa,
jejímiž respondenty byli samotní uživatelé drog v našem městě. Dotazníková akce byla zaměřena na 
získání základních poznatků o samotných respondentech, zda jsou trvale žijící v Čelákovicích, jejich 
základní sociální rozvrstvení, muž, žena, věková kategorie, postavení ve společnosti, nezaměstnaný, 
zaměstnaný, dosažené vzdělání, student apod. Dále byla studie zaměřena na rodinné prostředí od 
výchozí až po současnou rodinu a na způsob, délku a druh užívané drogy. Zvláštní důraz byl kladen
na zlomový bod konzumenta drog, důvody a první získání drogy. V poslední části studie byl odkaz, 
zda by něco dokázalo zabránit, aby se do podobné situace nedostal (zda mu nechybělo nějaké využití 
volného času, které není v našem městě dostupné). 
Hlavním cílem bylo zjištění důvodů jejich současného života jako konzumentů drog se zaměřením na 
příčiny vzniku tohoto jednání a možnostech jak tomuto jednání předcházet a tím se zaměřit i na další 
cílenou prevenci.
Jedná se vlastně o první zjištění validních dat v komunikaci s touto skupinou, žijící na teritoriu 
našeho města. Dává nám první představu pohledu z druhé strany a utvrzení v tom, jak dál 
v prevenci pokračovat a na co se zaměřit hlavně v primární prevenci našich dětí. 
Vyhodnocení dotazníkového šetření viz. Příloha č. 1 tohoto zápisu bylo komisí BZK probráno a 
prodiskutováno se závěrem, že očekávaný cíl byl splněn, přičemž byly potvrzeny 
předpokládané teze o nejdůležitější prevenci, která je primární. Doufejme tedy, že jí naše 
základní školy opravdu věnují takovou důležitost, jakou si zaslouží. Tato problematika bude 
sledovanou součástí našich zástupců BZK v našich školách. Jinak jsme též zajedno se 
závěrem, jež provedl o. s. Semiramis. 
Závěrem bych chtěl hodnotitelům a terénním pracovníkům o. s. Semiramis též touto cestou 
poděkovat za jejich práci a zájem a RM Čelákovice za její vstřícnost a pochopení při vyhlášení 
této akce. 

Komise BZK schvaluje vyhodnocený průzkum s uvedeným závěrem viz vyhodnocení 
dotazníkového šetření, příloha č 1 a předává jej RM Čelákovice k posouzení či informaci se 
zvážením, zda by mohl být předán ředitelům našich ZŠ.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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6) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č. 25/2013

Úkoly z minulého zasedání -  splněny

7) Diskuse

Diskuse přítomných byla vesměs vedena k bodům č. 4 a 5.

p. Janák – uvedl nutnost uzavírání oplocených hřišť

p. Svatoň – vytvořené ghetto na levé straně kolonky u Kovohutí, kde cikáni rozebírají věci, je zřejmě 
záborem městského pozemku.

8) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

1.1 – Ve věci nepořádku u obchodního domu Albert – učinit dotaz na velitele MP Čelákovice, jak 
dopadlo vyhodnocení perlustrovaných osob opakovaně se nacházejících – bezdůvodně před 
obchodním domem Albert a společně promyslet zákonný postup vůči těmto osobám. 
Zajistí – p. Svatoň, p. Janák, p. Bašus

1.2 – Ve věci zjištění majitele pozemků, na nichž se nachází odpad - vyhledat v katastru tyto majitele 
a domluvit další opatření k odstranění skládky.
Zajistí: p. Svatoň, p. Janák, p. Bašus

1.3 – Zástupci škol – členové BZK připraví zprávu o průběhu primární protidrogové prevence a jejím 
dopadu na žáky a poznatky k patologickým jevům na školách.

1.4 – Ve věci projednání poznatků a jejich řešení bod 3 programu jednání s RM byl určen p. Janák

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Jednání Bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 21.15 hod. Příští zasedání BZK se bude konat 6. 3.
2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice.

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň předseda BZK
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