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Zápis ze 4. jednání Výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP 
(dále jen VLB) 

 
 
Datum a místo konání:  20. dubna 2011, zasedací místnost č. 430, Nová radnice 
Přítomni:    dle prezenční listiny 
 
Jednání výboru zahájil v 16:15 místopředseda výboru Mgr. Trombik. V době nepřítomnosti 
tajemnice výboru požádal o zápis paní E. Kubátovou a navrhl ověřovatelem zápisu pana 
Manharta (dle usnesení z 1. jednání VLB ověřovatel pan P. Hána, v době jeho nepřítomnosti 
pan J. Slezák)  a přistoupil k 1. bodu jednání.  
 
1. Program jednání 
Program jednání byl schválen. 
 
Usnesení: 
VLB schvaluje navržený program 4. jednání. 

           hlasování: 6 – 0 – 0 
 
2. Kontrola zápisu z 3. jednání VLB 
Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu. 
 
Usnesení:  
VLB schvaluje beze změn zápis z třetího jednání. 

          hlasování: 6 – 0 – 0 
 

3. Plnění úkolů 
      -      zpráva ředitele OKŘ k problematice trhlin v protipovodňových opatřeních 
Zprávu obdrželi členové výboru písemně. Bude aktualizována na příští jednání. OMI provádí 
kontroly protipovodňových staveb, závady se opravují, praskliny neohrožují bezpečnost. 
 

-  informace ředitele ZZS hl. m. Prahy k personální situaci 
Se zprávou seznámil členy výboru náměstek ředitele MUDr. Valášek. V současné době začíná 
být situace neúnosná, nárůst přesčasové práce, lékaři a záchranáři odcházejí do jiných krajů. 
Kabický – pokusí se situaci řešit úpravou rozpočtu -  navýšením financí pro ZZS hl. m. Prahy. 
 

- návrh odpovědi panu O. Noskovi – vzhledem k neúčasti pana předsedy bude tento 
bod předložen na květnovém jednání.  
 
Usnesení:     
VLB bere na vědomí informace ředitele OKŘ ing. Berana a náměstka ředitele ZZS hl. m. 
Prahy MUDr. Valáška. 

hlasování: 6 – 0 –  0 
 
 
4. Metropolitní policie 
Zprávu přednesl v zastoupení ředitele MP Kotrouše náměstek Klema. Informaci 
k problematice obdrželi členové písemně před jednáním výboru. Existují dva způsoby, jak 
řešit institut Metropolitní policie. 
Trombik: kdo bude vypracovávat věcný záměr? 
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Hána: věcný záměr byl v minulém období schválen 
Klema: záleží na rozhodnutí a záměru politické reprezentace, je připraveno paragrafované 
znění ve dvou variantách. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí informaci o Metropolitní policii. 

hlasování 5 – 0 – 0 
(Mgr. Kabický opustil jednání na 10 min.) 

 
 
 
5. Městský rádiový systém hl. m. Prahy 
Prezentaci obdrželi členové  elektronicky před jednáním výboru. 
Jedná se o unikátní systém, je to strategický produkt. Nákladný je provoz, který ročně stojí hl. 
m. Prahu 23 mil. Kč. OKŘ hledá zdroje i v rámci EU. 
Diskuse: nikdo se nepřihlásil 
 
Usnesení:  
VLB bere na vědomí informaci o městském rádiovém systému. 

           hlasování: 6 – 0 – 0 
 
 
6. Zpráva o situaci v taxidopravě 
Zprávu přednesla ředitelka kanceláře primátora JUDr. M. Děvěrová. Zprávu obdrželi členové 
rovněž písemně před jednáním výboru. Paní ředitelka informovala, že je připraven návrh tisku 
na zpětvzetí návrhu ZHMP na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů z PS Parlamentu ČR.  
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí informaci o novele zákona č. 111/1994 Sb. 

            hlasování: 6 – 0 – 0 
 
 
7. Prezentace Správy služeb hl. m. Prahy 
Rovněž k tomuto bodu jednání obdrželi členové podklady před jednáním výboru. Prezentaci 
SS hl. m. Prahy provedl ředitel této organizace Ing. Juránek, který informoval o struktuře a 
organizaci činnosti SS hl. m. Prahy.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
  
Usnesení: 
VLB bere na vědomí zprávu o SS hl. m. Prahy. 
 
Dále pan ředitel Juránek informoval o připravované změně zřizovací listiny SS hl. m. Prahy. 
 
VLB bere na vědomí a souhlasí s navrhovanou změnou zřizovací listiny SS hl. m. Prahy. 

hlasování: 6 – 0 – 0 
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9. Zpráva o bezpečnostní situaci v hl. m. Praze za březen 2011 
9a/ KŘ Policie ČR 
Zprávu přednesl plk. Bezouška, který omluvil ředitele KŘ PČR plk. Vondráška. Zprávu 
obdrželi členové výboru písemně. Zpráva byla rozdělena do dvou částí – kriminalita a 
nehodovost. 
 
Kriminalita – byly provedeny kontroly bazarů spolu s živnostenským odborem MHMP. Bylo 
zajištěno 32 věcí, které pocházely z krádeží, vloupání. Je třeba klást důraz na prevenci. KŘ 
PČR připravilo projekt „Zabouchnout nestačí“.  
 
Nehodovost: v měsíci březnu došlo k poklesu doprav. nehod, nárůst je však v počtu 
usmrcených osob - srážky chodců s tramvajemi. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí zprávu KŘ PČR o bezpečnostní situaci za měsíc březen 2011. 

hlasování: 6 – 0 – 0 
 
 
9b/ HZS hl. m. Prahy  
Předloženou písemnou zprávu doplnil D. Gosman. Poděkoval ředitelům ZZS, MP a KŘ 
Policie hl. m. Prahy za součinnost a kvalitně odvedenou práci při nehodě autobusu. Dále 
hovořil o společné akci s psovody MP hl. m. Prahy u havárie společnosti Explosia. 
  
9c/ ZZS hl. m. Prahy 
Slova se ujal náměstek ředitele dr. Valášek. Hovořil o stoupajícím počtu výjezdů s lékaři a 
nárůstu zásahů letecké záchranné služby. U letecké služby se jedná o výjezdy pro Středočeský 
kraj.Tak jako i v předchozích měsících byl zaznamenán stoupající počet sebevražd. 
 
 
9d./ MP hl. m. Prahy – písemnou zprávu doplnil náměstek ředitele MP Klema  informací o 
účasti psovodů dne 20. 4. v době od 9.00 do 16.00 v závodě Explosia. Výsledky nevybočují 
z běžného rámce činnosti, v únoru se zvýšilo volání na linku 156. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí zprávy bezpečnostních složek (HZS, ZZS a MP hl. m. Prahy) za měsíc 
březen v hl. m. Praze.  

           
hlasování: 6 – 0 – 0 

 
 
 
10. Různé 
V bodě „Různé“ vystoupil ředitel OKŘ ing. Beran, který členům rozdal materiály týkající se 
„Rozšíření městského kamerového systému hl. m. Prahy 2011“ a „Rozšíření autonomního 
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systému varování a vyrozumění obyvatelstva HMP 2011“ a seznámil  je se shora uvedenými 
materiály. 
 
 
 
 
 
Usnesení : 
VLB bere na vědomí informaci o „Rozšíření městského kamerového systému hl. m. Prahy 
2011 a o „Rozšíření autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy 
2011“ . 

hlasování:  6 -  0 -  0 
 
 
 
Nikdo další se k bodu „Různé“ nepřihlásil. Pan místopředseda Trombik jednání VLB v 17:37 
hod. ukončil. 
 
 
 
 
Zapsala: I. Němcová 
 
 
 
 
 
 
Ověřil:    JUDr. Rudolf Blažek – předseda výboru    
                  
 
 
     
    Petr Hána – ověřovatel zápisu 
 
 
                
 
               Mgr. Lukáš Manhart –  ověřovatel zápisu      




