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                       ZÁPIS Č. 28. Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                                      3. 4. 2014
                                               

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

Hosté: -

Omluveni: Bohuslav David, Janák Tomáš, Přívozník Roman

Přílohy:   1 / bod 4

Program jednání:
1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání
3) Projednání poznatků členů BZK - bod 1.4/ 26-2014 přeložen na další zasedání BZK 
4) Přehledy primárních činností k potlačení patologických jevů na ZŠ – Příloha č. 1
5) Likvidace skládek na katastru města Čelákovice
6) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č. 27/2014
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 BZK přivítal členy na zasedání a zahájil jednání.

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

Komise schvaluje program jednání na den 3. 4. 2014 bez doplnění

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Přeloženo

3) Projednání poznatků členů BZK a návrhy řešení ke zjištěným poznatkům – zpětná vazba MěÚ
Bod bude projednán na příštím zasedání vzhledem k nepřítomnosti pana Janáka, který má informace 
k problematice z rady města.

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.
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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 -  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 jí. (V případě úrazu osob, by mohla hrozit 
soudní dohra).

5a – Neosvětlená zákoutí Jiřiny – zákoutí ulic od Přívozu k Ferlesově ulici není osvětlené. Jsou 
poznatky o využívání těchto zákoutí negativistickou mládeží. Při řešení osvětlení „ Zadráhy 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 – 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, nefunkční 
špatné viditelné podmínky a po pravé straně parkují auta.
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.

4) Přehledy primárních činností k potlačení patologických jevů na ZŠ – Příloha č. 1
Výstupy z našich ZŠ škol
Každá škola má zpracovaný svůj preventivní program, který se vytváří vždy na začátku školního roku.
Program je rozdělen do všech problémových kategorií, např. kriminalita, šikana, zdravý životní styl, 
negativa drog, včetně kouření a alkoholismu, problematika nechtěného těhotenství a podobně. 

Dosavadní průběh metodiky primární prevence předložil pan Rychetský, člen BZK a též zástupce této 
problematiky na ZŠ Čelákovice, Komenského 414. Písemná zpráva je přílohou zápisu ze zasedání BZK 
a bude výchozím materiálem k dalšímu postupu v této problematice na příští období.

Problematiku metodiky primární prevence ZŠ Kamenka bude BZK projednávat na dalším zasedání.
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5) Likvidace skládek na katastru města Čelákovice
V problematice likvidování a odstranění černých skládek na katastru našeho města se již podařilo začít 
likvidovat skládku u Kovohutí „kolonka“ za Jiřinkou vlakovou zastávkou a to na majetcích města. Zatím 
ještě zbývá dohodnout způsob likvidace skládek soukromých majitelů, s nimiž se již jedná.

6)Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č. 7/2014
Úkol  1.4.26/2014 – Ve věci projednání poznatků a jejich řešení bod 3 programu jednání s RM, kde byl 
garantem p. Janák byl přeložen na příští zasedání. Ostatní úkoly - splněny

7) Diskuse
p. Bašus – positivně hodnotil průklest, který provádí Povodí Labe podél břehu řeky.

p. Svatoň – tlumočil možnost umístění stránek „Záchranný kruh“ na web Čelákovice. Tyto stránky mají 
vesměs všechna města v okolí. Jedná se o poradnu odborníků v zábavné a srozumitelné formě 
k různým životním situacím a nástrahám. Pokud by po dohodě s vedením města Brandýs nad Labem 
se tyto stránky daly umístit také na náš web, občané by toto jistě přivítali. 

BZK – je nutné více komunikovat s RM a hlavně verbální cestou s cílem co nejvíce a nejlépe pomoci. 

-  dále byla kritizována častá neúčast některých členů BZK na zasedáních.   

8) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

Projednat přeložený 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. Šturma

1.2 Sejít se s velitelem MP Čelákovice a zjistit stav na inkriminovaných místech (lavičky u školního 
hřiště směr od plaveckého bazénu a železniční most Jiřina) – p. Svatoň

1.3 Tlumočit umístění stránek „ Záchranný kruh“ na webu města RM – p. Janák

1.4 Dohodnout další postup s majiteli, na jejichž pozemcích jsou černé skládky ve spolupráci 
s pracovníky MěÚ Čelákovice a vedením města – p. Janák, p. Svatoň

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Jednání Bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 21.00 hod. Příští zasedání BZK se bude konat 15. 5.
2014 v 18.00 hod. Zasedání bude výjezdní a místo bude s předstihem upřesněno. 

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň, předseda BZK
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