
Zápis z 1. jednání Výboru pro legislativu a 
bezpečnost ZHMP, ze dne 12.1. 2011 

  

  

Datum konání:    12. 1. 2011 

Přítomni:    dle prezenční listiny 

  

  

JUDr. Blažek, předseda VLB ZHMP, přivítal na jednání 1. náměstka  Ing. Březinu, 
který provede krátký úvod k bodu 4. Návrh úprav Jednacího řádu ZHMP. 

  

1. Kontrola zápisu   

Zápis byl odsouhlasen bez připomínek /7-0-0/. 

  

  

2. Program 1. jednání 

Program byl schválen všemi přítomnými členy /7-0-0/.  

JUDr. Blažek požádal o návrh jmen na místopředsedy výboru – čl.  TOP ´09 
nominovali Mgr. P. Trombika, ČSSD D. Hodka.  

Dále JUDr. Blažek informoval o záměru projednat s ředitelem MHMP a  řed. LEG 
jmenování I. Němcové tajemníkem výboru pro legislativu a bezpečnost. Dočasně 
bude pořizovat zápisy z jednání R. Procházková. 

Ověřovateli zápisů navrhl  P. Hánu a jako náhradníka v případě jeho neúčasti J. 
Slezáka. 

usnesení: 

VLB ZHMP bere na vědomí jmenování Mgr. Trombika a D. Hodka  
místopředsedy výboru. 

VLB ZHMP bere na vědomí jmenování P. Hány a J. Slezáka ověřovateli zápisů. 



hlasování 7-0-0 

  

  

3. Plán termínů jednání VLB ZHMP na 1. pol. 2011 

JUDr. Blažek sdělil, že rozeslaný plán jednání na 1. pololetí je orientační, bude 
průběžně aktualizován a dle potřeby budou zařazována témata do programu. Navrhl 
doplnit program 2. jednání výboru o novelu zákona č. 111/1994 Sb.,o silniční 
dopravě (taxislužba), ve znění pozdějších předpisů a zákona o regulaci prostituce. 
Na 3. jednání provést prezentaci Správy služeb HMP za účasti Ing. Juránka, ředitele 
SS HMP. Další body k zařazení do plánu vyplynou z následujícího jednání. 

diskuze: 

D. Hodek – požádal o zařazení vyhlášky o místním poplatku 

JUDr. Blažek – podobu normy je možné projednat, ale věcně přísluší na výbor 
životního prostředí  a výbor finanční. 

usnesení: 

VLB ZHMP schvaluje prozatímní plán termínů na l. pol. 2011 s tím, že po 
doplnění bude členům zaslán aktualizovaný plán termínů. 

hlasování 7-0-0 

  

  

  

  

4. Návrh úprav Jednacího řádu ZHMP 

Ing. Březina krátce seznámil s důvody předkladu nového JŘ ZHMP do Rady HMP 
(usn. Rady č. 18 ze dne 11. 1. 2011) a s důležitými změnami: organizační řešení pro 
vystupování veřejnosti, úprava omezení příspěvků z důvodů časových či počtu, 
časově pevné stanovení interpelací od 12,30 do 14,00 hodin,   právo přednostního 
vystoupení pro členy Rady a předsedy klubů polit. stran. 

JUDr. Blažek - zmínil mírné obavy při vystupování veřejnosti, pokud by příspěvek 
nesouvisel s projednávaným tématem. 

Mgr. Manhart – požádal o prodloužení doby k vyjádření k Jednacímu řádu, neboť 
materiál členové výboru obdrželi až v odpoledních hodinách 11. ledna. 



JUDr. Blažek – materiál byl rozeslán v den, kdy ho Rada HMP schválila. 

Ing. Březina – požádal, aby mu k JŘ před projednáním v Zastupitelstvu HMP byly 
předkládány pouze závažné a zásadní připomínky.  

P. Hána – doporučil přijmout  JŘ schválený Radou HMP, principielně jsou změny ve 
prospěch občanů, nejde o formální, ale o demokratické a kvalitativně přínosné 
změny. 

JUDr. Lédr – změna JŘ je krok správným směrem, naše návrhy byly částečně 
zapracovány, pouze mírné výhrady vyjádřil k časovému prostoru určeného pro 
interpelace, aby nedocházelo k podobnému jevu jako v Poslanecké sněmovně, že při 
interpelacích není nikdo přítomen v sále. 

Ing. Březina – motivem pro interpelaci je obdržení odpovědi a na důležitá témata si 
rády počkají i sdělovací prostředky. 

usnesení: 

nebylo provedeno 

  

  

5. Organizace krizového řízení HMP, vč. složení jednotlivých orgánů 

JUDr. Blažek vyzval Ing. Berana, aby provedl prezentaci k předloženému 
písemnému materiálu a sdělil členům VLB, že v případě dotazů nebo upřesnění je 
možné se k tématu vrátit na některém příštím jednání výboru. 

Ing. Beran, ředitel odboru krizového řízení MHMP, podrobně seznámil členy výboru 
se strukturou záchranného bezpečnostního systému HMP, jeho složkami, organizací 
krizového řízení, složením Krizového štábu a Bezpečnostní rady HMP, s činností 
operačního střediska KŠ HMP. Dále informoval o provozu a uživatelích Městského 
kamerového systému, Městského rádiového systému a systému varování a 
vyrozumění obyvatel pomocí elektronických sirén. 

JUDr. Blažek zmínil některé body, které vyplynuly z provedené prezentace, a to: 

MRS – jedinečnost systému v HMP je unikátní, ale finanční náklady jsou pro hl.město 
neúnosné. Prioritně vidí vklad fin. prostředků např.do zdravotnictví. Doporučil se 
k tématu vrátit na 4. jednání; 

MKS – projednat v 1. pololetí; 

Systém varování a vyrozumění obyvatel – výhodou tzv. „mluvící sirény“ je distribuce 
informace k občanům - např. při úniku chemické látky v Letňanech nebo nějaké 
události v určité městské části nejsou poplachem a varováním zneklidněni občané 
v ostatních MČ; téma bude projednáno na 3. jednání VLB. 



Do budoucna je nutné najít koncepční řešení problémů spojených s těmito systémy, 
určit vize výboru pro legislativu a bezpečnost, ZHMP a obyvatel Prahy, ale především 
nalézt finanční prostředky. 

  

  

diskuze: 

P. Hána – požádal, aby v koncepčním materiálu byly řešeny prioritní lokality pro 
výstavbu nových sirén 

usnesení: 

VLB ZHMP bere na vědomí prezentaci organizace krizového řízení HMP. 

hlasování 7-0-0 

  

  

  

6a) Zpráva Policie ČR KŘ HMP k bezpečnostní situaci za prosinec 2010 

Písemnou zprávu krátce okomentoval plk. Bezouška, náměstek ředitele. Nejprve 
omluvil ředitele PČR z dnešního jednání výboru a poté krátce doplnil písemnou 
zprávu.  

V souvislosti s předkládanými zprávami o bezpečnostní situaci za prosinec požádal 
předseda výboru JUDr. Blažek ředitele jednotlivých složek ZBS o zhodnocení 
průběhu oslav Silvestr 2010. 

Plk. Bezouška sdělil, že na Prezidiu právě probíhá uzávěrka statistických dat za rok 
2010, a proto aktualizovanou zprávu Policie ČR za uplynulý rok předloží na příštím 
jednání. Silvestrovské oslavy proběhly  z pohledu nastavení systému pořádku, 
bezpečnosti a užití pyrotechniky v normálu. 

usnesení: 

VLB ZHMP bere na vědomí Zprávu Policie ČR KŘ HMP k bezpečnostní situaci 
za prosinec 2010. 

hlasování 6-0-0 

(odešel p. Manhart) 

  



6b) Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci za prosinec 2010 

Mgr. Kotrouš zmínil nižší výsledky v dopravě, a to v souvislosti s nadměrným spadem 
sněhu, kdy strážníci prvořadě poskytovali rozsáhlejší pomoc občanům. Silvestr 
nevybočoval z běžných rozměrů, zajištění bylo i jednodušší z důvodu nekonání 
novoročního ohňostroje. 

usnesení: 

VLB ZHMP bere na vědomí Zprávu MP HMP k bezpečnostní situaci za prosinec 
2010. 

hlasování 6-0-0 

  

  

6c) Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci za prosinec 2010 

Bc. Gosman zmínil mírný nárůst zásahů, díky klimatickým podmínkám byl prosinec 
pro HZS náročnější, Silvestr proběhl relativně klidně a standardně. 

usnesení: 

VLB ZHMP bere na vědomí Zprávu HZS HMP k bezpečnostní situaci za 
prosinec 2010. 

hlasování 6-0-0 

  

  

  

6d) Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci za prosinec 2010 

Ředitel ZZS HMP MUDr. Schwarz vyzdvihl ze zprávy nárůst výjezdů, počet těžce 
zraněných u doprav. nehod,  zvýšení nehod sanitních vozů, počet nehod na 
komunikacích a zvýšení úmrtí spojených s podchlazením osob mimo obydlí. 
Silvestrovské oslavy z pohledu záchranářů byly spíše pod standardem, ale kladně 
hodnotil spolupráci při příjmu  

  

  

pacientů do Nemocnice Na Františku. 



usnesení: 

VLB ZHMP bere na vědomí Zprávu ZZS HMP k bezpečnostní situaci za prosinec 
2010. 

hlasování 6-0-0 

  

  

  

Další jednání výboru pro legislativu a bezpečnost se uskuteční dne 9. 2. 2011 
od 16,00 hodin. 

Zapsala:    R. Procházková 

  

Ověřili:     

JUDr. R. Blažek 

 P. Hána 

 Ing. P. Beran 
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