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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 15. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 24. 1. 2018 v 16:00 hod. 

místnost č. 349, Nová radnice, Mariánské náměstí 2 

     

 
Přítomni: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., JUDr. Ivan Hrůza, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Ing. Antonín Lébl, Mgr. Petr 

Prchal  

Omluveni: Daniel Hodek, Mgr. Petra Kolínská, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., Jaroslav Štěpánek, MBA  

Hosté: Mgr. Petr Hanousek - vedoucí oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému, Bc. Josef 
Macháček - ředitel BEZ MHMP, Mgr. Daniel Barták - vedoucí oddělení krizového managementu, Bc. Libor 
Hadrava - radní, Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl. m. Prahy, Mgr. Bohdan Frajt - ředitel 
Správy služeb hl. m. Prahy, Mgr. Petr Bříza - zastupitel HMP, plk. Ing. Zdeněk Bezouška - náměstek 
ředitele KŘ pro vnější službu, plk. Mgr. Petr Matějček - pověřen vedením (náměstek ředitele KŘ pro 
vnější službu), místostarostka MČ Prahy - Satalice Leona Táborská, MUDr. Jaroslav Valášek - náměstek 
ředitele sekce lékařských pracovníků ZZS HMP, plk. Ing. Jiří Hošek - náměstek pro prevenci a civilní 
nouzovou připravenost HZS HMP    

Jednání řídil: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP      
 

Text zahájení: 

Předseda Štěpánek zahájil v 16:00 hod. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP. Přivítal přítomné členy výboru a hosty a 
seznámil je s programem jednání. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Materiály radního pro bezpečnost a prevenci kriminality Bc. Libora Hadravy 

2.1. Žádost Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy o prodloužení termínů pro realizaci smlouvy na pořízení 
speciálního mobilního pracoviště 

3. Zabezpečení plynových zásobníků v Praze - Satalicích 

4. Výroční zpráva o stavu MKS za rok 2017 

5. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2017 

6. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2017 

7. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2017 

8. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2017 

9. Zpráva o činnosti Správy služeb HMP za listopad a prosinec 2017 

10. Různé 

11. Závěr 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Program jednání byl odsouhlasen přítomnými členy. 
                                                                        přijato, pro:5, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
 
 
Ověřovatelem zápisu byl určen zastupitel Lébl. 

2. Materiály radního pro bezpečnost a prevenci kriminality Bc. Libora Hadravy 

2.1.  Žádost Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy o prodloužení termínů pro realizaci smlouvy na pořízení 
speciálního mobilního pracoviště 

Úvodní slovo k předloženému tisku provedl radní Hadrava. Tisk Z-5990 k návrhu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
poskytnutí daru č. DAH/66/03/001483/2016 uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Českou republikou 
zastoupenou Krajským ředitelstvím Policie hl. m. Prahy. Tímto dodatkem se mění a prodlužují termíny pro použití 
daru, jeho vyúčtování či případné vrácení k odsouhlasení. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje ZHMP schválit tisk Z-5990 k návrhu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
poskytnutí daru č. DAH/66/03/001483/2016 uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Českou 
republikou zastoupenou Krajským ředitelstvím Policie hl. m. Prahy 

       přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Zabezpečení plynových zásobníků v Praze - Satalicích 

Úvodní slovo k tomuto bodu provedl zastupitel Bříza. Poděkoval za operativní zařazení tohoto tématu na jednání 
výboru. Sdělil, že byl osloven starostkou a místostarostkou MČ Prahy - Satalice, jelikož na území Prahy - Satalice se 
nachází areál společnosti Flaga s. r. o. V areálu se nachází dva kulové plynové zásobníky, které jsou již delší dobu 
diskutovány v otázce bezpečnosti. Jednání s firmou Flaga s. r. o. započala již v lednu 2016. Těch se účastnili radní 
Hadrava, zástupci bezpečnostních složek i MČ Prahy - Satalice. Dále uvedl, že MČ dlouhodobě poukazuje na 
bezpečnostní riziko v případě havárie těchto zásobníků. Areál je navíc situován v blízkosti vojenského letiště Kbely. 
Členové výboru mají k dispozici Analýzu bezpečnostní zprávy objektu Flaga s. r. o., kde jsou popsány všechny dopady, 
pokud by došlo k výbuchu. Výbuch by zasáhl celou MČ Praha-Satalice, část Černého mostu, i vojenské letiště Kbely, 
další škody budou v návaznosti na tlakovou vlnu. Stáří zásobníků je 43 let, a je možné, že budou na hranici životnosti.  
Myslí si, že není dostatečná jak údržba, tak i zabezpečení proti cílenému útoku na tyto zásobníky. Po firmě Flaga s. r. 
o. budou požadovat vybudování podzemních zásobníků, nebo jejich dostatečné zabezpečení, a nebo opuštění 
areálu.  
Další informace doplnila místostarostka MČ Praha - Satalice. Zásobníky mají objem 1000 m3. V dosahu areálu je 
základní škola, kam chodí 550 žáků. Stále roste bytová zástavba na tomto území. Uvedla, že začátky jednání byly 
pozitivní, jelikož přislíbili situaci se zásobníky řešit. Od minulého roku firma přestala komunikovat. Byla aktualizována 
bezpečnostní dokumentace, ale vykazuje značné nedostatky. Z tohoto důvodu si MČ objednala analýzu této 
dokumentace a ta nedostatky potvrdila. Bezpečnostní zpráva neodpovídá skutečnosti. Opět zopakovala, že při 
havárii by došlo k fatálním následkům. 
 
Diskuze: 
 
zastupitel Prchal - sdělil, že měl možnost se v praxi seznámit s havarijními plány a další bezpečnostní dokumentací 
jiných provozovatelů. Konstatuje, že podobných nevhodně umístěných zásobníků je po celé ČR více. Řešení v podobě 
podzemních zásobníků také nevidí jako nejlepší. Ideálním řešení by bylo přemístění zásobníků do neobydleného 
území.  Zajímala by ho vyjádření příslušných správních orgánů k provozu plynových zásobníků. 
 
radní Hadrava - reagoval s tím, že se tato problematika řeší od r. 2016. Celá jednání skončila na slibech firmy, že 
začne problém řešit. Nyní chtějí znovu započít jednání, ze kterých by měly jasně vyplynout termíny a úkoly. Do areálu 
byla v r. 2016 vyslána i pracovní skupina, která celý objekt zkontrolovala. Z ní pak vyplynuly určité závěry. Od té doby 
však nedošlo k žádné změně. 
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zastupitel Hrůza - souhlasí s výroky, které byly řečeny předřečníky. Zejména státní správa a relevantní správní orgány 
by měly vyžadovat dodržování norem a právních předpisů. Tímto se budou minimalizovat případná rizika. Kvituje 
projednávání této problematiky na výboru, jelikož funkce výboru může zahrnovat iniciaci aktivit, o kterých mluvil 
radní Hadrava. Je důležité hledat alternativní řešení do budoucna, a zaměřit se na prevenci mimořádných událostí. Je 
možné dovodit i závěr z dnešního jednání a to zejména iniciace aktivit ze strany hl. m. Prahy s požadavky na státní 
správu, aby hl. m. Prahu o celé záležitosti informovali. 
 
předseda Štěpánek - navrhl usnesení, o kterém bude výbor hlasovat, s tím, že ještě očekává podněty na úpravu znění 
usnesení. Návrhy usnesení: Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí analýzu bezpečnostní zprávy a Výbor pro 
bezpečnost ZHMP doporučuje radnímu Hadravovi poskytnout součinnost MČ Praha – Satalice při řešení bezpečnosti 
v území. 
 
Mgr. Barták - sdělil, že předložená analýza reaguje na původní návrh aktualizace bezpečnostní zprávy objektu 
podanou provozovatelem v roce 2016. Mezi tímto došlo k předložení novější zprávy, kterou Magistrát předložil 
Výzkumnému ústavu pro bezpečnost práce, který jediný může ze zákona posuzovat bezpečnostní dokumentaci. Na 
tomto základě se Magistrát rozhodl přerušit usnesením řízení o schválení aktualizace, dokud provozovatel 
neodstraní všechny zjištěné nedostatky. Řízení o bezpečnostní zprávě je zastaveno do 31.7.2018, dokud nedojde k 
nápravě. Poté bude bezpečnostní dokumentace opět předána ke kontrole Výzkumnému ústavu pro bezpečnost 
práce. Dále řekl, že díl kompetencí je i na HZS HMP, který zpracovává vnější havarijní plán. Navrhuje, aby na příštím 
jednání odprezentovali spolu s HZS HMP systém úkolů a kompetencí při prevenci závažných havárií. 
 
zastupitel Hrůza - uvedl, že v usnesení musí zaznít termín, kdy se k této problematice výbor vrátí s relevantními 
informacemi. Tyto informace by si měli vyžádat od relevantních orgánů státní správy, některé z nich působí na 
Magistrátu. 
 
předseda Štěpánek - požádal Mgr. Bartáka, aby si na příští jednání výboru přichystal prezentaci dotýkající se tohoto 
tématu. 
 
zastupitel Lébl - uvedl, že společnost má stanovené provozní podmínky. Zjistily státní orgány natolik porušení 
podmínek, aby byl provoz pozastaven? 
 
Mgr. Barták - nebyly zjištěny natolik závažné pochybení, aby byl provoz pozastaven. 
 
zastupitel Lébl - je nutné vyjádření ostatních státních orgánů, aby bylo možno posoudit celou situaci. 
 
plk. Hošek - sdělil, že HZS HMP je seznámen s problémy v areálu firmy Flaga s. r. o. Je vyžadováno dodržování 
povinností a ty plní. Proběhlo několik kontrol, z pohledu požárního dozoru i havarijního plánování. Nebyla zjištěna 
natolik závažná pochybení, aby se přistoupila např. až k pozastavení činnosti. 
 
zastupitel Hudeček - sdělil, že pro takto vágní usnesení, jak bylo navrženo nebude hlasovat. A dotazuje se, co je 
potřeba udělat pro přemístění zásobníků, i když splňují, byť minimální požadavky na bezpečnost. 
 
místostarostka MČ Praha - Satalice - sdělila, že v jedné rovině chtějí kontrolovat stanovené termíny, které mají 
dodržovat. V té další rovině je pro MČ důležité opět vyvolat jednání o budoucnosti celého areálu. Představa je 
taková, že hl. m. Praha osloví vedení společnosti sídlící v Americe, jelikož na dopisy MČ nereagují. 
 
zastupitel Hudeček - dotázal se z čeho, tak usuzují, že hl. m. Praha bude úspěšnější než MČ? 
 
místostarostka MČ Praha - Satalice Táborská - usuzuje tak z případu, kdy menší developeři s nimi chtěli jednat o 
výkupu pozemků, ale k jednání se je podařilo přizvat až velké firmě Panatonni. Brali jej jako rovnocenného partnera. 
 
zastupitel Hudeček - reagoval s tím, že čím výše se bude hnát odpovědnost, tím méně se pro vyřešení celé záležitosti 
udělá. Největší šanci na vyřešení celé situace má MČ, protože na tom má největší osobní zájem. 
 
zastupitel Prchal - souhlasí se zastupitelem Hudečkem, že by se měli nejvíce angažovat lidé z Prahy - Satalice. Je však 
taky důležité, jakým způsobem se k jednání postaví hl. m. Prahy. Zatím se celá diskuze točí kolem chyb v 
bezpečnostní dokumentaci. Hlavním zájmem jak MČ, tak i hl. m. Prahy, by mělo být odsunutí celého provozu mimo 
obytnou oblast. V této chvíli je důležité začít a vložit iniciativu do celého procesu jednání. 
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zastupitel Bříza – reagoval s tím, že na jednání výboru je to projednáváno, jelikož se jedná o možné bezpečnostní 
riziko. A další otázkou je, co musí udělat samospráva pro řešení tohoto problému. Rada hl. m. Prahy by se měla tímto 
zabývat. Není nutné ihned přijímat usnesení, ale seznámit se s materiály a udělat si svůj názor. Poté by Rada hl. m. 
Prahy měla převzít politickou odpovědnost a vyvinout tlak na komplexní řešení. 
 
zastupitel Lébl - dotázal se jak dlouho firma provozuje tento areál a kdy se provoz stal pro MČ bezpečnostním 
rizikem. 
 
místostarostka MČ Praha - Satalice Táborská - odpověděla, že společnost vznikla v r. 1943. Poté v r. 1993 došlo k 
privatizaci a společnost získala firma Český plyn. S problémy byli seznámeni prostřednictvím nově aktualizované 
bezpečnostní zprávy na začátku funkčního období v r. 2015. Byla vyvolaná jednání a jejich přístup byl vstřícný. V roce 
2016 dokonce byly domluveny konkrétní úkoly, a to zakopání zásobníků. Nicméně došlo k přerušení jednání ze 
strany společnosti a již přes rok se nic neděje. Proto MČ chce opět vyvolat jednání, aby bylo jasné, jak se problém se 
zásobníky bude řešit do budoucna. 
 
zastupitel Lébl - dotázal se zda předchozí vedení MČ dělalo konkrétní kroky v této věci. 
 
místostarostka MČ Praha - Satalice Táborská - odpověděla, že nikoliv. 
 
radní Hadrava - reagoval s tím, že bez ohledu na výsledek z dnešního jednání, bude odeslán dopis za hl. m. Prahu 
jednateli firmy a budou požadovat jednání, v co nejkratším termínu. 
 
zastupitel Lébl - myslí si, že usnesení by se mělo přijmout na příštím jednání výboru. Jedná se o komplikovanou 
záležitost, a tím, že nejsou žádná vyjádření orgánů státní správy, tak považuje přijetí usnesení za předčasné. 
 
předseda Štěpánek - shrnul celou záležitost,  s tím, že je dán úkol Mgr. Bartákovi, ale pochopil, že usnesení týkající se 
součinnosti radního Hadravy, s tím problém nebyl. 
 
zastupitel Hudeček - reagoval, že byla snaha tento problém rozčlenit na několik částí. Nemá problém s variantou, kdy 
bude radní Hadrava spolupracovat s MČ. A další variantou je, že výbor sdílí obavu MČ a žádají Radu hl. m. Prahy, ať 
se tímto zabývá. Nesouhlasí však, aby tato zpráva byla brána pouze na vědomí. 
 
zastupitel Prchal - rád by přivítal nabídnutou prezentaci Mgr. Bartáka. Rozšířil by usnesení o informování výboru 
radním Hadravou o výsledcích schůzky. 
 
předseda Štěpánek - shrnuje návrhy na usnesení. A na základě všech připomínek bylo navrženo usnesení. Poděkoval 
za konstruktivní debatu a hostům za seznámení s tímto problémem a zve je na další jednání výboru, kde bude tento 
bod opět zařazen. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje radnímu Hadravovi poskytnout součinnost městské části Praha 
Satalice při řešení zabezpečení plynových zásobníků v Praze – Satalice. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Výroční zpráva o stavu MKS za rok 2017 

Závěry z výroční zprávy o stavu MKS za rok 2017 prezentoval Mgr. Petr Hanousek, vedoucí oddělení technického 
zabezpečení bezpečnostního systému odboru informatiky. Sdělil, že tato zpráva je předkládána na základě koncepce 
schválené v roce 2016. Z výroční zprávy by chtěl poukázat na důležitá fakta a aspekty. Z hlediska stávajícího stavu je 
součástí Městského kamerového systému 4500 kamer. Hl. m. Praha disponuje 1100 kamer, ostatní jsou kamery, 
které byly do systému integrovány. Jedná se o kamery např. DP HMP, TSK, ale i jednotlivých MČ. Obraz těchto kamer 
je k dispozici na 90 monitorovacích pracovištích, zejména u PČR, MP HMP, dalších složek IZS, nebo na Operačním 
středisku krizového štábu HMP. K hlavním činnostem v roce 2017 patřila příprava veřejných zakázek. Byly vypsány tři 
veřejné zakázky, jedna z nich je již vysoutěžena a došlo k podpisu smlouvy. Týká se pronájmu optických tras. Mělo by 
dojít k úspoře mezi 3- 4 mil. Kč. Další dvě veřejné zakázky jsou vyhlášeny. Jedna se týká výstavby kamer a druhá 
přesoutěžení stávající servisní smlouvy. Dále informoval o vzniku expertního týmu za účasti nevládní organizace, 
kterou je společnost Otevřená Praha, o.p.s. Proběhlo jedno jednání tohoto týmu, další bude následovat 6. 2. 2018. 
Hlavním úkolem týmu je posuzování vhodnosti lokalit k instalaci kamerového systému. Na základě koncepce již 
nebude docházet k velké výstavbě kamer, ale k obměně analogových kamer za digitální. MČ mohou stavět kamery 
dle svých potřeb, samozřejmě s přihlednutím k bezpečnosti. Hl. m. Praha bude kamery do systému integrovat. Na 
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závěr se zmínil, že na další období je stěžejní dokončení vypsaných veřejných zakázek. Dále bude potřeba posílení 
datových úložišťˇ a integrace dalších lokálních kamerových systémů, např. hlavní nádraží, autobusové nádraží 
Florenc. Na závěr řekl, že byly řešeny celkem 3 stížnosti. Dvě z nich byly vyřešeny softwarovým maskováním a třetí 
vysvětlujícím dopisem. Z hlediska statistiky byly kamery operativně využívány v 16 305 případech a využití záznamu 
bylo ve 4 445 případech. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí Výroční zprávu o stavu MKS za rok 2017. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

5. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2017 

Zprávu představil plk. Ing. Zdeněk Bezouška, náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu. Sdělil, že data 
za prosinec budou prezentována na únorovém jednání výboru. Za sledované období 11 měsíců bylo zjištěno celkem 
46 830 trestných činů. Trendy v trestné činnosti nijak nevybočují. Informoval, že skoro u všech ukazatelů došlo k 
poklesu, např. vloupání do bytů a domů, kapesních krádeží atd. U vražd, loupeží a neoprávněném držení platebních 
prostředků došlo k nepatrnému nárůstu, v řádech jednotek. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za 
listopad a prosinec 2017. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

6. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2017 

Zprávy okomentoval MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce lékařských pracovníků. Uvedl, že za listopad 
došlo k menšímu nárůstu počtu výjezdu, což z hlediska meziročního srovnání není nic dramatického. Počty výjezdů 
pomalým tempem přibývají celoročně, proto výzvy s nižší naléhavosti předávají subjektům zdravotnických služeb. Na 
tento trend také reagují výstavbou nových základen ZZS HMP a zvyšováním počtu výjezdových skupin. Tímto také 
chtějí udržovat výborné dojezdové časy, které bývají kolem 8 minut. Potíže s předáváním pacientů jsou minimální, a 
pokud nastanou, tak se jedná o interpersonální nedorozumění, které je ihned řešeno. Dále řekl, že počet výjezdů za 
prosinec 2017 byl menší než za prosinec roku 2016. Komentoval téma resuscitací. Stále složitěji získávají, hlavně díky 
legislativě, zpětná data z nemocničních zařízení. Stále se dohledávají data o pacientech z minulého roku. ZZS HMP se 
bude zapojovat do celoevropského projektu Registru resuscitovaných pacientů, kde by se mělo ukázat, že Praha 
zastává jedno z čelních míst v počtu úspěšných resuscitací. Dále informoval o otevření nové výjezdové základny v 
Ruzyni. Již nyní je počet výjezdů srovnatelný s jinými základnami. ZZS HMP oslavila 160 let své existence. Jedná se o 
nejstarší instituci ve střední Evropě. Na závěr uvedl, že ve dvou případech musel být aktivován traumaplán. Poprvé u 
zřícení lávky v Tróji 2.12.2017 a podruhé 14.12.2017 na Kunratické spojce, kde došlo k nehodě městského autobusu s 
kamionem. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a 
prosinec 2017. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

7. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2017 

Zprávy okomentoval plk. Ing. Jiří Hošek, náměstek pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Informoval o řešení 
celkem 848 případů za listopad, z toho polovinu tvořily technické havárie. Požárů bylo 142 a přímá škoda byla 
vyčíslena na 8 500 tis. Kč. K další činnosti HZS HMP patří výkon státního požárního dozoru. Vydali celkem 612 
stanovisek k projektové dokumentaci pro stavební řízení. K nejzávažnějším požárům patří požár v poliklinice v Praze 
4, odkud bylo evakuováno 150 osob. V měsíci prosinci zasahovali u 845 případů, z toho požárů bylo 163. Přímá škoda 
byla vyčíslena na 59 mil. Kč. Takto vysoké číslo bylo zapříčiněno požárem haly v pražské Vinoři. U tohoto požáru byl 
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největším problémem kouř, díky němuž museli být informování starostové okolních obcí. Ojedinělý zásah měli u 
zřícené Trojské lávky, kdy její části byly vytahovány z koryta řeky. V meziročním srovnáním došlo za rok 2017 k 
nárůstu u všech typů událostí, zejména pak u technických havárií a to z 4 131 na 6 126. 
 
Diskuze: 
 
zastupitel Lébl - dotazoval se na požár hotelu, kde jednotky HZS HMP dle médií byly na místě za 3 minuty, a přitom 
následky požáru byly fatální. Čím to bylo zapříčiněno? 
 
plk. Ing. Hošek - jedná se o poměrně čerstvou událost, která je v průběhu šetření. Mají k dispozici spoustu zjištění a 
materiálů, a v tuto chvíli nelze říci, co bylo příčinou požáru. 
 
zastupitel Prchal - pozastavil se nad skutečností, že v hotelu nebyl druhý únikový východ, což předpokládal jako 
samozřejmost u tohoto typu budovy. 
 
plk. Ing. Hošek - hořelo v místě, kde se nacházelo provozní schodiště. V objektu existovaly další dvě chráněné 
únikové cesty s požárním větráním. 
 
zastupitel Hudeček - vznesl dotaz na záložní plán pro případ, že bude uzavřený jak Libeňský most, tak i vedlejší 
(Hlávkův) most. 
 
MUDr. Valášek - jsou zkušenosti z povodní z roku 2002, kdy záchranka byla rozdělena. Naštěstí velké nemocnice jsou 
po obou stranách Vltavy. Je možné, že výjezd ze stanoviště Dukelských hrdinů se prodlouží. Stanoviště poblíž 
Palmovky budou více zajišťovat tuto stranu a vozit pacienty na Bulovku. Samotným uzavřením mostu se zhušťuje 
doprava jinde v Praze. Navíc zatravněním tramvajových ploch je znemožněn průjezd vozidel. Proto je nutné stavět 
nové základny ZZS HMP. 
 
plk. Ing. Hošek - HZS HMP má hasičskou stanici v Holešovicích a zajišťuje zásahy na směrem na východ. Bude to 
problém a uvítají, když most bude v provozu. 
 
zastupitel Hudeček - Libeňský most bude evidentně zavřený dlouho a dojezdovost HZS HMP stojí na existenci toho 
mostu. Jsou jiné záložní plány, pokud most bude několik let zavřený? 
 
plk. Ing. Hošek - byla provedena analýza dojezdovosti z výjezdů za posledních 5 let. Výsledkem je, že ve Vysočanech 
jsou nejdelší časy dojezdů. Uzavřený Libeňský most časovou náročnost ještě zvýší. Problém by mohl být vyřešen 
postavením nové hasičské stanice spolu s výjezdovou základnou ZZS HMP na pozemku v Kolbenově ulici. 
 
zastupitel Hudeček - souhlasí, ale jedná se o dlouhodobé vize. Spíše apeluje na promítnutí této uzavírky do plánů 
řešící dojezdovost jednotek IZS, zejména pokud Hlávkův most bude uzavřen. Je třeba hledat náhradní řešení, např. 
možnost přejezdu složek IZS přes Libeňský most v případě výjezdu k zásahu.  
 
plk. Matějček - uvedl, že každá uzávěra v Praze dělá problémy. Pokud by se měl uzavírat další most, pak by došlo ke 
kolapsu dopravy. Nebránili by se pustit složky IZS na Libeňský most, v případě, že by došlo k povolení ze strany 
statika. Navíc jsou na mostě instalovány pevné betonové zábrany, ty by musely být také vyměněny za jiné, mobilní. 
 
předseda Štěpánek - požádal, na základě podnětu zastupitele Hudečka o prověření dojezdových vzdáleností, a 
zvážení možných náhradních řešení. Na příštím jednání se k tomuto vrátí. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad 
a prosinec 2017. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

8. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2017 

Zprávy okomentoval Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Informoval o řešení cca 130 000 přestupků, uložili 24 000 
pokut za cca 7,5, mil. Kč. Od začátku prosince do 6. ledna se MP HMP podílela na bezpečnostních opatřeních 
ADVENT v součinnosti s Policií ČR. Byla vytipována a rozdělena místa, která byla pod zvýšeným dohledem, zejména 
vánoční trhy, velká obchodní centra a další. Jednalo se o preventivní opatření, které bylo zaměřeno na veřejný 
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pořádek. Nezaznamenali větší problémy během vánočních svátků, ani Silvestra. Dále sdělil, že se podíleli na 
záchranné akci u zřícené Trojské lávky. Kvůli podezření, že pod lávkou mohou být osoby, byli nasazeni specialisté 
záchranáři se psy. Následně zajišťovali místo proti vstupu nepovoleným osobám. 
 
Diskuze: 
 
zastupitel Hudeček - vznesl dotaz na počet zaměstnanců u MP HMP. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že počet zaměstnanců je 2 232, čili 280 zaměstnanců podstav. 
 
předseda Štěpánek - dotázal se na přestupky volné pobíhání psů a v tzv. "Tabákovém zákoně", kde byl zaznamenán 
velký pokles zjištěných přestupků. Jaké jsou důvody? 
 
ředitel Šuster - nejde o ukázněnost veřejnosti, ale s novelou zákona o přestupcích nelze tyto přestupky řešit 
domluvou a nově se řeší formou zápisu.  

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a 
prosinec 2017. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

9. Zpráva o činnosti Správy služeb HMP za listopad a prosinec 2017 

Zprávy okomentoval Mgr. Bohdan Frajt, ředitel SS HMP. Zmínil se o Komořanskomodřanském areálu, kde proběhla 
provozní zkouška nového osazení naplavovacích trámců. Ty nevyhovovaly. V tuto chvíli je to již technicky ošetřeno. 
Dále uvedl, že celkový počet odtahů se snížil o 3 500, čili bylo provedeno 19 618 odtahů. V návaznosti na klesající 
počet odtahů SS HMP vracela 3 odtahová parkoviště. Parkoviště byla svěřena TSK a bylo z nich vybudováno P+R. 
Vracel se i areál Buštěhrad do vlastnictví Galerie hl. m. Prahy. Všechny tyto změny by rádi promítli do zřizovací 
listiny. Počítá se s předložením změn do Zastupitelstva HMP v 1. čtvrtletí. Dochází k posílení protipovodňové 
ochrany, zejména na pozicích technik protipovodňové ochrany. Nově jsou ve správě SS HMP čerpací stanice Rokytka 
a Čertovka, které je třeba personálně ošetřit. V letošním roce budou nakupovat vysokozdvižné vozíky a novou 
osvětlovací techniku. 
 
Diskuze: 
 
zastupitel Prchal - dotázal se na instalované bloky ve městě, s tím, jestli má hl. m. Praha ve vlastnictví zábrany, které 
by dokázaly zastavit nákladní auto. 
 
ředitel Frajt - odpověděl, že instalované zábrany jsou provizorní ochrana. Nyní probíhá spolupráce hl. m. Prahy s 
ČVUT, která vyvíjí speciální bariéry i s požadavky na estetiku. Projekt má být spolufinancován z fondů EU. Záměrem 
je po vývoji těchto citibloků jejich nákup a výměna za stávající provizorní zábrany. 
 
plk. Matějček - reagoval na problematiku citibloků. Ve fázi přípravy je projekt vysunovacích sloupků, který by měl 
začít během několika týdnů. V zahraničí se používají jiné typy zábran z lehkých materiálů, které i tak mají schopnost 
vysokého zastavovacího účinku. V současné době používané betonové zábrany, byť je považujeme za provizorní, 
mohou rovněž automobil zbrzdit, což dává ohroženým lidem větší prostor k útěku a na záchranu.  
 
radní Hadrava - potvrzuje projekty, které již zazněly a realizují se. Do těchto projektů je zapojen i IPR. 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a 
prosinec 2017. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 



 

TED 8.1.6.9 Strana 8 
 

10. Různé 

Bez příspěvku. 

11. Závěr 

Poděkoval přítomným členům výboru a hostům a ukončil jednání v 17:25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Antonín Lébl  

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová  

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 
předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 
 
 
 

Bc. Josef Macháček 
ředitel BEZ MHMP 

 


