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Zápis ze 7. jednání výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP  
(dále jen VLB) 

 
 
Datum a místo konání:  7. září 2011, místnost Nová rada, Nová radnice 
     
Přítomni: členové: JUDr. Blažek, Mgr. Kabický,  Mgr. Trombik, Hána, 

Slezák, Mgr. Manhart, Vávra, JUDr. Ledl 
  

přizvaní: doc. MUDr. Svoboda, CSc., Ing. Březina, Ing. Beran, 
JUDr. Danielisová, Mgr. Kotrouš, plk. Gosman, plk. Mgr. 
Vondrášek, MUDr. Schwarz, JUDr. Novaková  
 
hosté: JUDr. Vetešník, plk. Pešek, veřejnost 

 
Jednání výboru zahájil v 16:00 předseda výboru JUDr. Blažek v počtu 5 členů. Konstatoval 
usnášeníschopnost.  
 
 
1. Program jednání 
Pan ředitel Beran požádal o odložení  bodu Systém varování a vyrozumění obyvatelstva 
z důvodu neuskutečněného jednání s GŘ HZS ČR gen. mjr. Ing. Štěpánem.  

 
VLB souhlasí s vypuštěním bodu ASVV a schvaluje program 7. jednání výboru pro 
legislativu a bezpečnost. 

Hlasování: 6 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
 
 
2. Kontrola zápisu z šestého jednání VLB 
Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu. 
 
Usnesení:  
VLB schvaluje beze změn zápis z šestého jednání. 
                hlasování: 6 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 

 
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti pana primátora ze začátku jednání  bylo posunuto pořadí 
projednávaných bodů.      
 

 
5. Kamiony na Barrandovském mostě 
Se zprávou seznámil přítomné 1. náměstek primátora Ing. Březina. Informaci doplnili ředitelé 
Vondrášek a Kotrouš. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí informaci k provozu kamionů na Barrandovském mostě.  

hlasování: 7 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
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6. Legislativní plán hl. m. Prahy 
 
Usnesení: 
VLB žádá Radu hl. m. Prahy o předložení legislativního plánu na r. 2012 do 31. 12. 2011. 

hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
 
 
9. Problematika parkování – objektivní odpovědnost 
Materiál bude opětovně předložen na listopadovém jednání VLB. 
Usnesení nebylo učiněno. 
 
 
3. Plnění úkolů 
Pan předseda JUDr. Blažek přivítal pana primátora a požádal ho o stanovisko k regulaci 
prostituce. 
 
Usnesení: 
VLB žádá ředitele Magistrátu hl. m. Prahy o předložení a zpracování podkladových 
materiálů týkajících se regulace prostituce tak, aby výbor mohl dát jasné stanovisko Radě 
hl. m. Prahy, zda v této zákonodárné iniciativě dále pokračovat. 
Termín pro předložení podkladů: říjen 2011 

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

4. Statut hl. m. Prahy – náplň činnosti pracovní skupiny 
Zprávu v souladu se zaslanými podklady přednesl pan primátor. Říjnové jednání výboru pro 
legislativu a bezpečnost bude věnováno problematice Statutu hl. m. Prahy a Zákonu o hl. m. 
Praze. V souvislosti s tím požádal předseda výboru ředitelku odboru legislativy JUDr. 
Danielisovou o předložení aktuálního znění Zákona o hl m. Praze a Statutu hl. m. Prahy. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí předložený časový harmonogram postupu ve věci legislativní úpravy 
Statutu a Zákona o hl . m. Praze s cílem zjednodušení a zefektivnění správy v hl. m. Praze. 

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

7. Tisk  R – 3403 k návrhu OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy , 
kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
Předložený materiál se týká změny hranic MČ. 
 
Usnesení: VLB souhlasí s návrhem tisku R–3403. 

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

8. Tisk R – 4741 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 
Pan předseda vyzval přítomné, zda má někdo připomínky k navrženým přísedícím a požaduje 
někoho z navržených přizvat na jednání ZHMP. Pan náměstek Kabický navrhl, aby při 
projednávání přísedících Městského soudu v Praze ve výboru pro legislativu a bezpečnost byl 
na jednání přizván pan zastupitel Liška ze strany TOP 09. 
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Pan předseda uložil tajemnici výboru, v případě projednávání přísedících Městského soudu  
v Praze ve výboru, přizvat na toto jednání  pana Lišku ze strany TOP 09. Usnesení nebylo 
učiněno. 
 
 
13. Různé 
Pan předseda byl  jménem pana primátora vyzván sl. Kučerovou k předložení stanoviska na 
upgrade MRS, které OKŘ navrhuje zařadit do rozpočtu na r. 2012. Pan předseda požádal 
ředitele Berana o předložení stanoviska a analýzy na příští jednání VLB a hledání jiných 
možností financování než formou rozpočtu v rámci kapitoly 07. 
 
Tisk R – 4904 k návrhu na zpětvzetí návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí tisk R – 4904 a žádá ředitelku Stachovou o předložení materiálu, který 
bude obsahovat: co znamená zpětvzetí návrhu zákona, přijetí pozměňujících návrhů Senátu 
PS PČR, stávající návrh zákona, dopady rozhodnutí Ústavního soudu. Výbor požaduje 
zaslání materiálu v termínu 14 dní před jednáním  říjnového VLB, tj. do 28. 9. tajemnici 
výboru. 

Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
 
 
10.Informace o novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. 
Zprávu podal v souladu se zaslanými materiály pan ředitel Kotrouš. Novela mění podmínky 
pro měření rychlosti MP. MP hl. m. Prahy měří rychlost standardně na 100 místech. 
 
O slovo se přihlásila paní Šejnarová s problematikou měření rychlosti v oblasti Holešoviček. 
Pan předseda požádal pana ředitele Kotrouše a Vondráška, aby na příští jednání VLB 
zpracovali přehled o četnosti měření rychlosti v oblasti Holešoviček. 
 
 
11. Zpráva o využití MKS 
Zprávu přednesl ředitel OKŘ Beran v souladu se zaslanými podklady.  
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí informaci o MKS v hl. m. Praze. 

Hlasování: 8 –  pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
 
 
 
12. Zpráva o bezpečnostní situaci v hl. m. Praze za duben 2011 
12a./ KŘ Policie hl. m. Prahy 
Informaci přednesl plk. Mgr. Vondrášek. V meziročním srovnání klesl nápad trestné činnosti 
o 8%. Struktura kriminality se však nemění.  
Rovněž poklesla dopravní nehodovost. Přibývají však počty usmrcených, převážně nehody 
s prostředky MHD. 
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12b./ MP hl. m. Prahy – písemnou zprávu doplnil ředitel MP Kotrouš. Výsledky nevybočují 
z běžného rámce činnosti.  
 
 
12c./ HZS hl. m. Prahy  
Předloženou písemnou zprávu doplnil plk. Pešek. Statistika požárů se pohybuje v mezích 
normálu. Závažný výjezd – hořící střecha panelového domu. Na podzim očekává zvýšený 
odchod hasičů.  
 
12d./ ZZS hl. m. Prahy 
Písemnou zprávu doplnil  ředitel ZZS Schwarz. Informoval o stoupajícím počtu sebevražd. 
Problém vidí ve financování ZZS v loňském roce.  
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí zprávy bezpečnostních složek (KŘ Policie, MP, HZS, ZZS  a MP hl. m. 
Prahy) za měsíc červen, červenec, srpen v hl. m. Praze.  

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

 
 
 
V 17:19 pan předseda poděkoval přítomným za účast a jednání výboru ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: I. Němcová 
 
 
 
 
 
 
Ověřil:    JUDr. Rudolf Blažek – předseda výboru    
                  
 
 
 
     
    Petr Hána – ověřovatel zápisu 
 
 
                
 




