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Zápis z 3. jednání Výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP 
(dále jen VLB) 

 
 
Datum a místo konání:  23. března 2011, zasedací místnost č. 430 Nová radnice 
Přítomni:    dle prezenční listiny 
Omluveni:    Mgr. I. Kabický, JUDr. L. Danielisová 
 
 
Předseda výboru JUDr. R. Blažek zahájil jednání výboru v 16:10 hod. Přivítal přítomné, 
konstatoval usnášeníschopnost výboru  a přistoupil k 1. bodu jednání. 
 
1. Program jednání 
K programu jednání se vyjádřil pan Trombik, který navrhl rozšířit program o bod 
Metropolitní policie. Pan předseda sdělil, že toto téma bude na programu příštího jednání 
výboru. 
JUDr. Ledl se přihlásil o  příspěvek v bodu Různé. 
 
Usnesení: 
VLB schvaluje navržený program jednání. 

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

          hlasování: 6 – 0 – 0 
 

3. Plnění úkolů 
Pan předseda vyzval pana ředitele Kotrouše, kterému byl na minulém jednání výboru uložen 
úkol, aby podal informaci k problému Michnovka. Členové výboru obdrželi před jednáním 
výboru písemné podklady. Pan ředitel informoval přítomné o stížnosti ze dne 9. 3. na časté 
kontroly ve výše uvedené oblasti.  
Pan předseda požádal pana řed. Kotrouše, aby připravil návrh odpovědi panu Noskovi. 
S návrhem odpovědi seznámí pan předseda členy výboru na příštím jednání. 
             
 
4. Záměr na vydání vyhlášky upravující akce s větším počtem osob 
Pan předseda požádal o slovo pana ředitele Berana. Pan ředitel seznámil přítomné 
s procedurou přípravy vyhlášky, spolupracovali na ní s právníky MP. 
Blažek: je nutné vydávat další vyhlášky ? 
Diskuse: 
Schwarz: v přípravě je zákon o ZZS, pan ředitel navrhuje počkat, až bude zákon hotov. 
Blažek: prověřit, zda MČ informují o akcích ZZS, MP a HZS hl. m. Prahy 
Hána: navrhuje, aby z pozice vlastníka pozemku byly pořadateli dány podmínky, jak 
postupovat při akcích. 
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Usnesení:  
VLB pověřuje pana ředitele Berana, aby hledal jiné cesty, ne formou vyhlášky, jak 
zabezpečit akce s větším počtem osob. Navrhuje, aby např. součástí žádosti o zábor byly 
podmínky, které bude muset pořadatel dodržet při organizování a konání akce většího 
charakteru. 

hlasování: 6 – 0 – 0 
 
 
5. Protipovodňová opatření 
Prezentaci obdrželi členové výboru elektronicky před jednáním výboru. 
Pan předseda vznesl dotaz k řediteli Beranovi na trhliny, které se objevily v pevných částech 
protipovodňových opatřeních hl. m. Prahy. 
Beran: nemyslí si, že by trhliny ohrozily protipovodňová opatření. Bude objednán znalec, 
který na náklady dodavatele posoudí charakter trhlin. Výsledek bude znám cca za 3 měsíce.V 
r. 2006 nastala obdobná situace, byla zajištěna oprava a závady byly odstraněny. 
 
Usnesení:  
VLB bere na vědomí informaci o protipovodňových opatřeních. 
VLB ukládá řediteli Beranovi zpracovat a předložit VLB na dubnové jednání kompletní 
informaci o trhlinách v pevných částech protipovodňových opatření – o  jejich charakteru, 
závažnosti, vazbě na funkčnost protipovodňových opatření, způsobu jejich odstranění. 

           hlasování: 6 – 0 – 0 
 
 
6. Systém varování a vyrozumění obyvatelstva 
S problematikou seznámil členy výboru pan ředitel Beran. V hl. m. Praze jsou 2 autonomní 
systémy varování a vyrozumění – státní (JSVV), který spravuje HZS hl. m. Prahy a systém 
elektronických sirén (ASVV), vytvořený a financovaný hl. m. Prahou, 
Blažek: nutné systémově řešit problematiku výstavby sirén.  
Gosman: stávající systém, který spravuje HZS, je zastaralý a technicko - administrativně 
náročný. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí informaci o systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy. 
VLB ukládá řediteli Beranovi zahájit jednání s HZS hl. m. Prahy o systémovém a 
koncepčním řešení výstavby sirén v hl. m. Praze a s výsledky jednání seznámit členy výboru 
na květnovém jednání. 

            hlasování: 6 – 0 – 0 
 
 
7. Zpráva o problematice parkování 
Pan předseda předal slovo řediteli MP Kotroušovi. Pan ředitel stručně seznámil přítomné 
s problematikou. Přestupky v dopravě činily za loňský rok 85,6% všech zjištěných přestupků. 
Z toho přestupky na úseku dopravy v klidu se podílely 52,4%  na všech odhalených 
přestupcích v dopravě.  Pokud nebude zaveden institut osobní odpovědnosti, situace se zřejmě 
nezmění. 
Manhart: navrhuje prošetřit osobu blízkou 
Blažek: musí být dodržena ústavnost a zásada hospodárnosti. Navrhuje, aby špatné parkování 
nebylo bráno jako přestupek, sankce, ale jako poplatek za parkování –  nikde by nebyl 
evidován, nepředstavoval by  ztrátu bodu. 
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Pan předseda požádal pana ředitele Kotrouše o zpracování návrhu řešení a jeho předložení na 
květnové jednání VLB. 
Usnesení nebylo provedeno. 
 
8. Zpráva o bezpečnostní situaci v hl. m. Praze za rok 2010 
Zprávu podal pan plk. Vondrášek. Informoval hlavně o poklesu kriminality, která byla 
zaznamenána v loňském roce. 55,8% všech objasněných trestných činů v hl. m. Praze páchají 
recidivisté. Co nepovažuje za uspokojivé je objasněnost trest. činů. 
Blažek: je rád, že trend snižování kriminality v hl. m. Praze pokračuje. Bohužel stoupá počet 
krádeží vloupáním. Byl zpřísněn živnostenský zákon, je potřeba zesílit prevenci. Velký podíl 
na trestných činech zaujímají recidivisté. 
Vondrášek – vloupání nepáchají skupiny, jsou to individualisté, proto se ho nedaří tak účinně 
řešit. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí zprávu KŘ PČR o bezpečnostní situaci v hl. m. Praze za rok 2010. 
Příští jednání výboru se uskuteční v budově KŘ policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, 
Praha 4. 

hlasování: 6 – 0 – 0 
V 17:30 se z jednání VLB  omluvil  zastupitel Trombik. 
 
9. Zpráva o bezpečnostní situaci v hl. m. Praze za únor 2011 
9a/ KŘ Policie ČR 
Plk. Vondrášek krátce okomentoval zprávu, kterou členové výboru obdrželi v písemné 
podobě.  
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí zprávu KŘ PČR o bezpečnostní situaci za měsíc únor 2011. 

hlasování: 5 – 0 – 0 
 
9b/HZS hl. m. Prahy  
Předloženou písemnou zprávu krátce doplnil D. Gosman. Dále poděkoval ředitelům SS hl. m. 
Prahy a OKŘ MHMP za organizaci cvičení na protipovodňová opatření. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí zprávu HZS hl. m. Prahy o bezpečnostní situaci v hl. m. Praze za únor 
2011. 

hlasování: 5 – 0 – 0 
 
9c/ZZS hl. m. Prahy 
Slova se ujal pan ředitel Schwarz. Extrémní výjezdy byly v lednu 2011, v únoru se situace 
dostala na úroveň r. 2010. Rostoucí trend je u porodů v terénu, dále rostla dopravní 
nehodovost a sebevraždy. 
Dále pan ředitel informoval o odchodu lékařů. Lékařů ZZS se netýká navýšení platů ve 
zdravotnictví garantované ministrem Hegerem. 
Plk. Vondrášek podporuje v názoru pana ředitele Schwarze. 
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Usnesení : 
VLB bere na vědomí zprávu ZZS HMP o bezpečnostní situaci v hl. m. Praze za únor 2011. 
Žádá pana ředitele Schwarze o předložení informace o personální situaci v souvislosti 
s finančním ohodnocením lékařů. 

hlasování: 5 – 0 – 0  
 
 
9d. MP hl. m. Prahy – písemnou zprávu doplnil ředitel MP Kotrouš. Výsledky nevybočují 
z běžného rámce činnosti, v únoru se zvýšilo volání na linku 156. 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí zprávu MP HMP  o bezpečnostní situaci v hl. m. Praze  za měsíc únor.  

           
hlasování: 5 – 0 – 0 

 
 
10. Různé 
V bodě „Různé“ vystoupil JUDr. Ledl. On a zastupitel Slezák byli kontrolním výborem  
pověřeni, aby na jednání VLB přednesli otázku pořizování zvukových záznamů z jednání 
výborů. Jednací řád výborů neřeší otázku pořizování těchto záznamů. Navrhuje ke zvážení, 
zda by tato otázka měla být upravena  jednacím řádem výborů. 
 
Schwarz: v současné době se natáčí bez omezení, záchranáři si stěžují, že jsou natáčeni 
 
Hána: navrhuje neměnit jednací řád. Bylo by postačující, aby si každý výbor před svým 
jednáním schválil pořízení (nahrávání) audio záznamu. 
 
Blažek: dokáže si představit, že by byl pořízen záznam, který by byl po určitou dobu uchován. 
Usnesení nebylo učiněno. 
 
Nikdo další se k bodu „Různé“ nepřihlásil. Pan předseda JUDr. Blažek jednání VLB v 17:45 
hod. ukončil 
 
 
 
 
Zapsala: I. Němcová 
 
 
 
 
Ověřil:    JUDr. R. Blažek  -  předseda výboru     
                  
 
 
     
               P. Hána - ověřovatel zápisu      




