
Zápis z 6. jednání Výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP  
(dále jen VLB) 

 
 
Datum a místo konání:  15. června 2011, místnost č. 430, Nová radnice 
     
Přítomni: členové: JUDr. Blažek, Mgr. Kabický, Hodek, Mgr. Trombik, 

Hána, Mgr. Manhart, Ing. Vašíček, JUDr. Ledl 
 

přizvaní: doc. MUDr. Svoboda, CSc., Ing. Beran, JUDr. 
Danielisová, Mgr. Kotrouš, plk. Gosman, plk. Mgr. Vondrášek, 
MUDr. Schwarz  

 
Jednání výboru zahájil v 16:11 místopředseda výboru D. Hodek v počtu 6 členů. Konstatoval 
usnášeníschopnost.  
 
1. Program jednání 
Program jednání byl schválen. 
 
Usnesení: 
VLB schvaluje navržený program šestého jednání. 

                  hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

2. Kontrola zápisu z pátého jednání VLB 
Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu. 
 
Usnesení:  
VLB schvaluje beze změn zápis z pátého jednání. 

                 hlasování: 6 pro – 0 proti –  0 zdržel se 
 

3. Plnění úkolů 
      -      návrh nového znění zákona o regulaci prostituce 
Informaci podal pan primátor v souladu se zaslanými materiály, které členové výboru obdrželi 
před jednáním výboru. 
Vedení výboru se ujal pan předseda Blažek, který se omluvil za pozdější účast a otevřel 
diskusi.  
Manhart: zřejmě došlo k nepochopení, požadoval najít problémové oblasti, které by se mohly 
objevit při aplikaci obec. ustanovení občanského zákoníku. 
Hodek: je důležité prostituci řešit, je potřeba zákon, MČ nemá možnosti, jak řešit prostituci 
Blažek: je zastáncem právní úpravy prostituce.  
 
Usnesení: ukládá MP hl. m. Prahy a KŘ Policie hl. m. Prahy, aby na zářijovém jednání 
VLB vyjádřily stanovisko, zda je potřebná regulace prostituce v Praze. Ukládá předsedovi 
dr. Blažkovi oslovit starostu MČ Praha 1 s dotazem, zda MČ Praha 1 je zastáncem zákonné 
regulace prostituce na území hl. m. Prahy.  

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

5. Tisk č. 4229 – návrh novely zákona o silniční dopravě 
S obsahem tisku seznámil členy výboru pan primátor. Materiál obdrželi členové před 
jednáním výboru. Novým zněním se  vyhovělo požadavkům vlády ČR. 
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Pan předseda otevřel diskusi s dotazem, zda někdo z členů má připomínku k předkládanému 
zákonu.  
Vašíček: navrhuje nehlasovat o předkládaném materiálu, pouze ho vzít na vědomí. 
Hodek: navrhuje neodkládat a hlasovat. 
 
Usnesení: 
VLB souhlasí s navrhovaným zněním novely zákona o silniční dopravě a doporučuje 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy tento materiál ke schválení. 

hlasování: 7 – pro, 0 – proti, 1 – zdržel se 
 
 

Pan předseda požádal pana primátora o informaci ohledně stávky odborových svazů 
v dopravě. 
Pan primátor informoval přítomné o jednání krizového štábu. 
Usnesení: VLB bere na vědomí informaci o opatřeních v souvislosti se stávkou dne 16. 6. 

hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
 

Plnění úkolů – doplnění bodu č. 3 
- systém varování a vyrozumění obyvatelstva 

Zprávu přednesl s odvoláním na předem zaslané materiály ředitel OKŘ Beran. Praha vytváří 
svůj vlastní autonomní systém varování a vyrozumění obyvatelstva. V Praze by se mělo 
dostavět 42 sirén a v r. 2014 by hl. m. Praha mělo být  plně pokryto. Náklady na údržbu 
starých sirén hradí HZS ve výši cca 800 tis. Kč ročně.  
Předseda: základní otázka zní, kdo to bude hradit ? 
Gosman – měla by začít diskuse s MV. 
Pan předseda navrhl odložit problematiku koncepce ASVV. 
Usnesení nebylo učiněno. 
 

- návrh odpovědi panu O. Noskovi – pan předseda odpoví panu Noskovi a odpověď 
obdrží členové výboru na vědomí.  

Usnesení nebylo učiněno. 
 
Vzhledem k neodkladným pracovním záležitostem požádal plk. Vondrášek o přednesení 
zprávy KŘ Policie hl. m. Prahy o bezpečnostní situaci za měsíc květen 2011. Jeho požadavku 
bylo vyhověno. 
Plk. Vondrášek seznámil členy výboru se zprávou, kterou členové obdrželi elektronicky před 
jednáním výboru. Hovořil o pokračujícím trendu poklesu TČ v meziročním srovnání. Dále se 
pozitivně projevila preventivní akce na  počtu vloupání za měsíc květen. 
Nehodovost: pokles o 14,2%.  
Očekávána jsou bezpečnost. opatření v souvislosti s prvoligovými zápasy.  
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí informaci KŘ Policie hl. m. Prahy o bezpečnostní situaci v hl. m. 
Praze v měsíci květnu 2011. 

hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
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4. Tisk Z – 221 – volba přísedících městského soudu 
S dostatečným časovým předstihem obdrželi členové výboru návrh tohoto materiálu. Nikdo 
z členů nevyjádřil výhradu ke kandidátům. 
Manhart: je špatně nastavena justice – 1 soudce + 2 přísedící 
 
Usnesení:  
VLB bere na vědomí návrh kandidátů na přísedící Městského soudu v Praze a nemá 
výhrady k seznamu navržených kandidátů. 

Hlasování: 8 – pro, 0 –  proti, 0 – zdržel se 
 
 
6. Objektivní odpovědnost 
Zprávu podal ředitel MP Kotrouš. Ve zpracovaném materiálu není akcentován nový návrh 
PSP ČR.  
Manhart: věcně s návrhem souhlasí, vadí mu pojem – poplatek 
Materiál bude opětovně předložen na zářijovém jednání VLB. 
Usnesení nebylo učiněno. 
 
 
7. Městský kamerový systém 
Zprávu přednesl ředitel OKŘ Beran v souladu se zaslanými podklady. VLB budou 
předkládány pravidelně informace o využití MKS. První zpráva bude podána na zářijovém 
jednání. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí informaci o MKS v hl. m. Praze. 
Jednání opustil p. Hodek. 

Hlasování: 7 –  pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
 
 
8. Zpráva o bezpečnostní situaci v hl. m. Praze za duben 2011 
8a/ ZZS hl. m. Prahy 
Písemnou zprávu doplnil  ředitel ZZS Schwarz. Informoval o tíživější situaci v Praze 8 a 9 
(uzavření polikliniky Vysočany). Informaci doplnil náměstek Kabický. 
 
8b/ HZS hl. m. Prahy  
Předloženou písemnou zprávu doplnil D. Gosman. Zhodnotil měsíc květen jako relativně 
klidný, mírný nárůst zraněných z důvodu úniku zplodin. Informoval o přípravě na stávku. 
V tomto roce se chystá do důchodu, jako svého nástupce vidí Mgr. plk. Peška. 
 
Jednání opustil pan zastupitel Slezák. 
 
8c./ MP hl. m. Prahy – písemnou zprávu doplnil ředitel MP Kotrouš. Výsledky nevybočují 
z běžného rámce činnosti. Členům výboru představil nového ředitele OŘ MP Praha 7 pana 
Mgr. Lišku.  
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí zprávy bezpečnostních složek (ZZS, HZS a MP hl. m. Prahy) za měsíc 
květen v hl. m. Praze.  
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hlasování: 6 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
 
 
 
9. Různé 
V bodě Různé se nikdo nepřihlásil a pan předseda JUDr.Blažek jednání VLB v 17:30 hod. 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: I. Němcová 
 
 
 
 
 
 
Ověřil:    JUDr. Rudolf Blažek – předseda výboru    
                  
 
 
 
     
    Petr Hána – ověřovatel zápisu 
 
 
                
 


