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                       ZÁPIS Č. 27. Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                                      6. 3. 2014
                                               

Přítomni: Bašus Vladimír, Kolářová Iveta, Rychetský Miloslav, Svatoň Svatopluk, Šturma František

Hosté: -

Omluveni: Janák Tomáš, Bohuslav David

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání
3) Projednání poznatků členů BZK a návrhy řešení ke zjištěným poznatkům – zpětná vazba MěÚ
4) Výstupy z našich ZŠ – škol 
5) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č. 26/2013
6) Diskuse
7) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

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

1) Zahájení

2) Schválení předloženého programu jednání
předseda vybídl členy k doplnění programu. Vzhledem k omluvené nepřítomnosti pana Janáka, který se 
měl vyjádřit k bodu programu č. 3 zasedání ze dne 6. 3. 2014. Bude bod 3 přeložen na zasedání
3. 4. 2014.

Komise schvaluje program jednání na den 6.3.2014 s doplněním

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
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3) Projednání poznatků členů BZK a návrhy řešení ke zjištěným poznatkům – zpětná vazba MěÚ
    Bod bude projednán 3. 4. 2014

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 z části na veřejném a   
z části na soukromém pozemku. Tuto situaci je též nutné vyřešit, než bude dílo firmou Rybář převzato.

4a – Nebezpečné východy z novostaveb – 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.

Za: pan zastupitel 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 – Jiřiňská  – 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, nefunkční 
pokud špatné viditelné podmínky a po pravé straně parkují auta.
Řešení – posunout parkování dále za přechod. 



Komise Bezpečnostní 

Zapsal/a: Bc. Svatopluk Svatoň                                  Strana 3 (celkem 4)

Za: pan Svatoň – děkuje MP a TS Čelákovice, v kalamitních dnech minulých měsíců, které připravilo 
počasí, došlo k několika nebezpečným  problémům  v našem městě. (ledová hladina na stopce přes 
koleje u stavebnin, poš. značky, nesjízdnost. atd.) Po mém upozornění byla vždy rychle provedena 
náprava.
          
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.

4. Výstupy z našich ZŠ škol

Vzhledem k výsledkům šetření a akce ve spolupráci s o. s. Semiramis, kdy bylo potvrzeno, že pokud 
chceme bojovat proti drogám v našem městě, nelze se spoléhat na institucionální pokrok v této 
problematice v oblasti sekundárního řešení, ale veškeré síly je nutné zaměřit na část primární 
prevence, která se týká hlavně základních škol.
K této problematice se vyjádřil pan Rychetský, který konstatoval, že na ZŠ J. A. Komenského, probíhá 
program k této problematice a to na všech stupních, zatím v rozsahu 56 hodin do jednoho školního 
roku. Program je rozpracován a provádí se zde i besedy s HIV pozitivním člověkem. Dále konstatoval, 
že prořezávka stromů v parku před školou je velmi pozitivně hodnocena.
Zástupce naší druhé školy ZŠ Kostelní, Kamenka pan Šturma též informoval členy komise o probíhající 
primární prevence s tím, že největší zásluhu mají manželé K., jejich přednášky zasahují i do právní 
sféry patologických jevů. S povděkem, dále konstatoval velké zlepšení situace v parku u knihovny, kde 
pomohla i prořezávka porostu. Jevy jako srocování závadových osob, nálezy stříkaček, záškoláctví a 
podobně jsou velmi omezeny. 
Zjištěná problémová místa okolo škol:
Lavičky u školního hřiště směr od plaveckého bazénu v době 12.00 – 15.00 hod. Srocování dětí – starší 
děti brání procházet mladším, problém i se seniory chodci (mají strach). Vzhledem k možnosti šikany 
nebo omezování doporučujeme v tento čas místo kontrolovat MP.

Bylo dohodnuto, že naši členové vypracují písemný přehled primární prevence na školách a pokusí se 
jej ještě zkvalitnit, tak aby byl zřejmý pokrok v této problematice.

5) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č. 26/2013

Úkol  1.4. – Ve věci projednání poznatků a jejich řešení bod 3 programu jednání s RM kde byl 
garantem p. Janák byl přeložen na příští zasedání dne 3. 4. 2014. Ostatní úkoly – splněny.

6) Diskuse

p.Svatoň – účast na zasedáních komise BZK  je u některých členů nedostačující.  

p. Šturma, p. Rychetský -  prořezávka dřevin v parcích u škol, bylo velmi dobrým počinem.

p. Bašus – MP by se měla zaměřit i na část města Jiřina u železničního mostu, kde se též srocují 
závadové osoby (nalezeny stříkačky)
Dále kritizoval vystoupení bývalých členů BZK na posledním zasedání zastupitelstva. Jejich kritiku na 
činnost BZK považuje za neoprávněnou.

Všichni členové BZK – s vystoupením p. Bašuse k neoprávněné kritice BZK jejími bývalými členy na 
zastupitelstvu města, souhlasí všichni členové BZK. 
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Vzhledem k prokazatelným výsledkům o činnosti BZK a prokazatelným „ nevýsledkům“ kritizujících tří
občanů, nechť si obrázek udělá každý sám.

p. Svatoň -  pokud někdo z občanů má zájem pomoci v mezích zákona BZK v její práci, je vítán v jejich 
řadách. Navrhuji dále se věcí nezabývat.

p. Rychetský -  občané též kladně hodnotí odbourání nevzhledného plotu u TOSu. Objížďka P. Holého 
a Tovární ulice je občany hodnocena podle obtíží jak komu působí. (parkování vozidel v přilehlých 
ulicích) Otevření Tovární ulice, jak bylo námi navrhováno je pozitivně hodnoceno. 

p. Bašus – podél silnice, která vede Císařskou Kuchyní, jsou odtokové žlaby. Vzhledem ke sklonu 
silnice jsou při dešti tyto žlaby zanášeny a voda teče občanům do domů. Zda by nešlo se správcem 
silnice dojednat jejich čištění. Odstraněním měřícího zařízení rychlosti vozidel v Císařské Kuchyni řidiči 
jezdí mnohem rychleji – možnost omezení dopravní značkou na 40 Km /hod.
Dále, by bylo vhodné, aby RM města dávala BZK nějaký výstup k jejich poznatkům a jak bylo 
s udávanými problémy naloženo, ještě mimo informace pana Janáka, nebo jeho cestou. Je třeba dát 
občanům informaci a předejít kritice. Je třeba vědět, co se dá či nedá řešit a z jakých důvodů.

p. Svatoň – je třeba domluvit jakým způsobem a jak můžeme pomoci při odstranění skládky u Kovohutí
– kolonka – tuto věc je nutné dotáhnout do konce. Majitele pozemků jsou zjištěni.

7) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

Projednat úkol 1.4 z bodu programu č. 3 ze zasedání č. 26/14 BZK -  p. Janák

1.1.- Vypracovat přehled primární činnosti v rámci patologických jevů na našich školách a posoudit 
možnosti jeho zdokonalení  -  p. Rychetský, p. Šturma

1.2.- Sejít se s velitelem MP Čelákovice a projednat možnost zabezpečení hlídek v inkriminovaných 
místech a času. (lavičky u školního hřiště směr od plaveckého bazénu a železniční most Jiřina) --          
p. Svatoň

1.3.- Projednat problematiku čištění odtoků u silnice v Císařské Kuchyni (Středočeské silnice) – p. 
Janák

1.4.- Vznést dotaz u (p. Mutínské, MěÚ), jak řešit skládku u Kovohutí – kolonka. Majitelé pozemků jsou 
zjištěni.  – pí Kolářová

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

Jednání Bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 21.20 hod. Příští zasedání BZK se bude konat 3. 4.
2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice.

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň předseda BZK
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