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                       ZÁPIS Č. 30. Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                        24. 6. 2014 – výjezdní zasedání
                                              
Přítomni:  Janák Tomáš, Rychetský Miloslav, Svatoň Svatopluk, Šturma František

Hosté: -

Program jednání

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání
3) Souhrn poznatků k dalšímu opatření – výjezd po katastru města Čelákovice
4) Schválení prázdnin a úkoly na prázdniny
5) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č. 29/14
6) Diskuse
7) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

Jednání bylo zahájeno v 19. 10. hod. v Čelákovicích, ul. Rooseveltova čp. 1189 po té 19:30 hod. výjezd

1) Zahájení
Předseda BZK přivítal členy BZK na zasedání a zahájil jednání.

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

Komise schvaluje program jednání na den 24. 6. 2014 bez doplnění

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3) Souhrn poznatků k dalšímu opatření – výjezd po katastru města Čelákovice
Černé skládky, místa s výskytem patologických jevů – (Jiřina želez. most, okolí ZŠ, malý podjezd 
za dráhou, okolí TOS, černé skládky – okolí Kovohutí a za školkou, za zastávkou ČD Jiřina, kolonka 
Kovohutě)

Výsledky – zjištění, opatření, fotodokumentace
Výjezd byl uskutečněn soukromým vozidlem v 19.30 hod.

Jiřina – železniční most – násep ke starému přívozu
(poznatky o srocování závadové mládeže, zjištěn výskyt stříkaček)
V době výjezdu – klid, bez nálezu (viz foto), kontrolu zopakovat před dnem volna, oznámeno MP

Okolí ZŠ Kamenka – knihovna
(poznatky o srocování závadové mládeže, zjištěn výskyt stříkaček)
Bez závadového poznatku

Okolí ZŠ park
(shromažďování výrostků, výskyt obtěžování starších žáků vůči mladším žákům, obtěžování 
chodců – bránění v projití)
V době výjezdu klid, oznámeno MP
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Malý podjezd za dráhou – starý hřbitov
(výskyt závadových osob, bezdomovci popíjející alkohol, nepořádek – střepy, za zdí ČD skládka)
V době výjezdu – dvě osoby se psem na lavičce, zanedbaného zevnějšku kolem nedopalky. 
Upozorněni na blízkost košů. Za zdí ČD vysoká tráva skrývající odpad.(již méně) Malý podjezd 
zanedbaný, protéká voda, padá omítka, špatné osvětlení. Na závadové osoby upozorněna MP.

Okolí Kovohutí a za školkou
(nepořádek, skládky, kácení stromů)
Od poslední kontroly – velké skládky odklizeny. V okolí roztroušen odpad – části plastů z aut a domovní 
odpad zarůstá do trávy. U železniční vlečky dvě torza ledniček odklizena. V prostoru k řece Labe 
několik pařezů staršího data o průměru 30 – 70 cm.

ČD zastávka směr Jiřina – kolonka Kovohutě
(kolem krajních domků obývaných cikány, nepořádek – domovní odpad, části nábytku – zábor 
plochy města. Dále vlevo soukromý pozemek, na němž byla černá skládka cca 4 x 5 m)
Od poslední kontroly skládky odstraněny.!! S díky se obracíme na pana Turka a vedení města. Dobrá 
věc se podařila. Z okolí je cítit zápach, ale s tím zatím nic neuděláme. Dále viz fota. 

Okolí TOS 
(z oplocení padají plechy, okolí nepořádek, v okolí V Prokopě černá stavba – bouda ze dřeva,
kde se srocují závadové osoby)
Oplocení odstraněno, v okolí jen drobné nafoukané papírky, černá stavba odstraněna

Nové poznatky budou nahlášeny odpovědným osobám a ke konci roku 2014 bude provedena následná 
prohlídka závadových míst.

4) Schválení prázdnin a úkoly na prázdniny
Vzhledem k nesourodým dovoleným členů BZK bylo rozhodnuto, že další zasedání BZK se bude konat 
až v září 2014.
Členové BZK se budou individuálně zabývat svou problematikou a na prvním zasedání předloží svá 
zjištění včetně poznatků.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

5) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č. 29/14
Vzhledem k zaneprázdnění vedoucího MP na uvedený termín byla s ním problematika probrána 
individuálně a pan Svatoň výsledky tlumočil členům BZK. Osobně se velitel MP dostaví na příští 
zasedání. 

Další úkoly splněny.

6) Diskuse
Všeobecně – konstatována lepší a vstřícnější spolupráce s vedením města. Poděkování TS Čelákovice 
panu Turkovi za likvidace dlouhodobých skládek.

Pan Svatoň – popřál členům BZK příjemné prožití prázdnin a dovolených a načerpání sil do další práce.
Všeobecně – nás mrzí dlouhodobé neúčasti některých členů BZK.

7) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

Členové BZK se budou individuálně zabývat, po dobu prázdnin, svou problematikou a na prvním 
zasedání předloží svá zjištění včetně poznatků.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Jednání Bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 22.00 hod. Příští zasedání BZK se bude konat v 
měsíci září 2014 (přesné datum bude včas upřesněno) v 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ 
Čelákovice.

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň předseda BZK
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