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Zápis z 8. jednání výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP  
(dále jen VLB) 

 
 
Datum a místo konání:  26. října 2011, místnost č. 430, Nová radnice 
     
Přítomni: členové: JUDr. Blažek, Mgr. Kabický,  JUDr. Ledl, Mgr. 

Trombik, Hána, Slezák, Mgr. Manhart, Hodek 
  

přizvaní: JUDr. Děvěrová, MPA, JUDr. Koláček, Ing. Beran, 
JUDr. Žáčková, Mgr. Kotrouš, Ing. Juránek, plk. Gosman, plk. 
Mgr. Vondrášek, MUDr. Schwarz, RSDr. Fedorko, Ing. P. 
Blažek  
 
hosté: JUDr. Novaková, Ing. Stachová 

 
Jednání výboru zahájil v 16:00 předseda výboru JUDr. Blažek v počtu 8 členů. Konstatoval 
usnášeníschopnost.  
 
 
1. Program jednání 
Pan předseda seznámil přítomné s navrženým programem 8. jednání. Nikdo neměl 
připomínek a  navržený program byl tímto schválen . 

hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
 
 
2. Kontrola zápisu ze sedmého jednání VLB 
Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu. 
 
Usnesení:  
VLB schvaluje beze změn zápis ze sedmého jednání. 
                hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 

 
 

3a. Analýza MRS v souvislosti s jeho modernizací 
Ředitelem odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy ing. Beranem byl předložen 
materiál „Zpráva o současném stavu Městského rádiového systému hl. m. Prahy a jeho dalším 
rozvoji“. Odbor krizového řízení oslovil mobilní operátory a nikdo z nich není schopen 
technicky zajistit požadované služby. Dle sdělení ing. Berana byly vyčerpány všechny 
možnosti, jak finančně zajistit modernizaci MRS. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí stávající stav MRS a podporuje jeho další rozvoj.  

hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
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3b.Četnost měření rychlosti v oblasti Holešoviček 
Vzhledem k nepřítomnosti zástupců veřejnosti, ing. Šenarové byl tento bod odložen na další 
jednání. 
 
Usnesení nebylo učiněno. 

 
 
4. Informace o aktuálním stavu regulace hazardních her na území hl. m. Prahy 
V zastoupení pana primátora přednesla zprávu ředitelka odboru Kancelář primátora JUDr. 
Děvěrová, MPA, a Ing. Stachová, ředitelka odboru DPC. Konstatovala, že v současné době 
jsou v připomínkovém řízení dva návrhy OZV. Připomínkové řízení uplyne 14. listopadu 
2011. 
Blažek: chce hl. m. Praha regulovat hazard, snižovat počet míst?  
Ing. Stachová: problémem jsou videoloterijní terminály. Dle nálezu Ústavního soudu může 
současná OZV řešit i tyto terminály, které jsou umístěny v rozporu s vyhláškou hl. m. Prahy. 
Ministerstvo financí však otálí se  zrušením povolení, která na tyto terminály vydalo. 
Problémem pak je tříletá ochranná lhůta, která se dle nového zákona bude vztahovat na ta 
zařízení, která byla umístěna do 31. 12. 2011. 
Hodek: můžeme vymáhat plnění vyhlášky již nyní?  
Hána: existuje právní cesta, jak postihnout MF, když nedodržuje OZV? 
Hodek: apeluje, aby v novém vydání OZV byla řešena místa, kde budou umístěny herní 
přístroje a aby návrh OZV byl před jejím schválením předložen výboru. 
 
Usnesení:  
VLB bere na vědomí informaci o stavu hazardních her na území hl. m. Prahy a žádá 
primátora hl. m. Prahy  o předložení komplexní informace na příští jednání výboru a 
zařazení této problematiky  na jednání ZHMP dne 24. 11. 11. 

hlasování: 8 – pro, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 
5. Statut hl. m. Prahy, Zákon o hl. m. Praze 
V zastoupení pana primátora informovala výbor o stávajících krocích na úpravě Statutu JUDr. 
M. Děvěrová, MPA. MV připravuje novelizaci vyhlášky o hl. m. Praze, proto je nyní 
pozornost zaměřena k úpravě Statutu. Cílem je zjednodušení správy hl. m. Prahy. Byl zvolen 
obrácený postup a pracovní skupina ke Statutu v současné době shromažďuje seznam 
činností, které dělá hl. m. Praha. Zhruba 700 činností je přenášeno na městské části. Do 31. 
10. 2011 mají městské části zaslat výčet činností, které by chtěly změnit. 
Pan předseda požádal JUDr. Děvěrovou, aby přednesla panu primátorovi požadavek výboru 
na předložení souhrnné písemné informace o postupu na úpravě Statutu a zákona o hl. m. 
Praze  na příští jednání výboru. 
Hána: jedná se o obrácený postup. Nejdříve by mělo být politické zadání → věcný záměr → 
paragrafované znění. 
Usnesení nebylo učiněno.  
 
 
6. kamiony na Jižní spojce - informace o kontrolách za měsíc září 
Zprávu přednesl v souladu se zaslaným písemným materiálem ředitel MP Kotrouš. Informaci 
doplnil náměstek KŘ Policie hl. m. Prahy plk. Bezouška. 
Usnesení:  
VLB bere na vědomí předloženou informaci. 
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hlasování:  8 – pro, 0 – proti, 0 –  zdržel se 
 
 

7. spolupráce MP s revizory DP hl. m. Prahy 
Pan předseda odůvodnil důvod zařazení tohoto bodu na jednání výboru. 
Za DP hl. m. Prahy přednesl zprávu ing. P. Blažek v souladu se zaslanými materiály. 
Informoval členy o snížení četnosti napadených, stoupá však brutalita útočníků. Informaci 
doplnil ředitel MP hl. m. Prahy  a náměstek ředitele KŘ Policie hl. m. Prahy plk. Bezouška. 
JUDr. Blažek: jak DP reagoval na obvinění, že revizoři připisují pokuty? 
Blažek –  na bývalého zaměstnance MP se připravuje podání trest. oznámení 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí informaci přednesenou zástupci DP hl. m. Prahy, a. s. a ředitelem MP 
hl. m. Prahy a požaduje na lednové zasedání výboru předložit komplexní materiál o 
fungování přepravní kontroly za rok 2011. 

hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
 
8. zpráva o bezpečnostní situaci v hl. m. Praze za měsíc září 2011. 
8a./ KŘ Policie hl. m. Prahy 
Informaci přednesl plk. Bezouška. V meziročním srovnání klesl nápad trestné činnosti za 
měsíc září o 1,9%. Struktura kriminality se však nemění.  
Stoupající trend je zaznamenán u krádeží součástek motorových vozidel. Problém vidí  v 
odchodu policistů. Do konce roku klesne počet policistů v Praze pod 6500. 
 
8b./ HZS hl. m. Prahy  
Předloženou písemnou zprávu doplnil plk. D. Gosman. Informoval o případu radioaktivního 
záření na dět. hřišti v Praze 4 a poděkoval všem složkám za dobře odvedený výkon a 
součinnost při akci.  
 
8c./ ZZS hl. m. Prahy 
Písemnou zprávu doplnil ředitel ZZS Schwarz. Informoval o poklesu počtu sebevražd  poprvé 
od začátku tohoto roku.   
Hána: požaduje informaci o místech, kde je problematický vjezd sanitek na kolejiště tramvají. 
Schwarz : jedná se hlavně o Letnou, ul. Sokolovská a další místa budou doplněna 
 
8d./ MP hl. m. Prahy – písemnou zprávu doplnil ředitel MP Kotrouš. Výsledky nevybočují 
z běžného rámce činnosti.  
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí zprávy bezpečnostních složek (KŘ Policie, HZS, ZZS  a MP hl. m. 
Prahy) za měsíc září v hl. m. Praze. Požaduje na příští jednání výboru předložit informaci 
KŘ Policie hl. m. Prahy  o personálním stavu policistů a jeho předpokládaném vývoji na r. 
2012. 

           
hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
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9. Různé 
Tisk R – 5333 k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. 
hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů 
Hána: nařízení neznamená automatické použití chemických prostředků, ale pouze při 
specifických klimat. podmínkách a na určitých místech. 
 
Pan předseda nechal hlasovat o nařízení. 
 
Usnesení:  
VLB  souhlasí s návrhem nařízení. 

hlasování: 5 – pro, 3 – proti, 0 – zdržel se 
 
 
Tisk R – 5265 k volbě nových přísedících Městského soudu v Praze. 
Pan předseda seznámil členy s postupem při volbě nových přísedících Městského soudu 
v Praze. 
 
Usnesení: 
VLB schvaluje navržený postup při volbě nových přísedících Městského soudu v Praze. 

hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
 
Pan předseda v bodě různé dále informoval členy o tématech, která navrhuje projednat na 
listopadovém jednání VLB : 
- návrh rozpočtu na r. 2012 v rámci kapitoly 07 
- problematika taxislužby – stanovisko vlády ČR, proč návrh nebyl přijat, kdo byl přítomen 
- problematika prostituce. 

 
 
V 17:36 pan předseda poděkoval přítomným za účast a jednání výboru ukončil. 
 
 
 
 
Ověřil:    JUDr. Rudolf Blažek – předseda výboru    
                  
 
 
 
     
    Petr Hána – ověřovatel zápisu 
 
 
                
 
 
 
 
Zapsala: I. Němcová 


