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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 12. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 4. 2. 2020 v 15:00 hod. 

Operační středisko krizového řízení, místnost č. 407, Nová radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr.  Jiří Koubek, DiS., Mgr. Jiří Knitl, Ing. Lubomír Brož, JUDr. Jakub  Drápal, M.Phil., Ing. Jan Hora, 

MUDr. Tomáš Kaštovský, Milan Maruštík, RNDr.  Daniel Mazur, Ph.D., Mgr. Martin Pacovský, Mgr. Petr 
Prchal, MPA  

Omluveni: Mgr. Karel Hanzlík    

Hosté: JUDr. Markéta Štalmachová - pověřená řízením odboru BEZ MHMP, Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské 
policie hl. m. Prahy, Mgr. Tomáš Stařecký - ředitel Správy služeb hl. m. Prahy, Mgr. Petr Hanousek - 
vedoucí oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému, Bc. Kateřina Kubešová - asistentka 
náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka, brig. gen. Ing. Roman Hlinovský - ředitel HZS HMP, MUDr. Petr 
Kolouch, MBA - ředitel ZZS HMP, brig. gen. Ing. Tomáš Lerch - ředitel KŘ Policie HMP  

Jednání řídil: Mgr.  Jiří Koubek, DiS. - předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP      
 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a ověřovatele zápisu 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

4. Prezentace činnosti Českého červeného kříže - Oblastního spolku pro Prahu 1 spojená s prohlídkou Mobilního 
asistenčního centra ČČK - předseda Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., a Jaroslava Marková, DiS., ředitelka úřadu 
Oblastního spolku 

5. Prezentace výsledků projektu Bezpečnostní audity u vybraných středních škol (školských zařízení) zřizovaných 
hl. m. Prahou - Ing. Mgr. Jana Malimánková, specialistka odboru bezpečnosti MHMP, a zástupci společnosti 
PMVIA, s. r. o., která realizovala audity škol pro HMP 

6. Zpráva KŘP HMP k bezpečnostní situaci za rok 2019 

7. Zpráva o činnosti MP HMP za listopad a prosinec 2019 

8. Informace o činnosti ZZS HMP za prosinec 2019, souhrnná za rok 2019 a leden 2020 

9. Informace o činnosti HZS HMP za prosinec 2019 a leden 2020 

10. Informace o činnosti Správy služeb HMP za listopad a prosinec 2019 

11. Výroční zpráva o stavu městského kamerového systému za rok 2019 

12. Různé 

13. Závěr 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Předseda výboru Koubek přivítal přítomné členy výboru a hosty na 12. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP. 

2. Schválení programu a ověřovatele zápisu 

Program jednání byl odsouhlasen přítomnými členy. 
přijato, pro:6, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

 
Ověřovatelem zápisu byl určen člen výboru Mgr. Jiří Knitl. 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

Bez příspěvku. 

 

4. Prezentace činnosti Českého červeného kříže - Oblastního spolku pro Prahu 1 spojená s prohlídkou Mobilního 
asistenčního centra ČČK - předseda Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., a Jaroslava Marková, DiS., ředitelka úřadu 
Oblastního spolku 

Prezentaci činnosti Českého červeného kříže - Oblastního spolku pro Prahu 1 odprezentovali předseda Ing. Bc. 
Martin Srb, Ph.D. a koordinátor pro oblast krizové připravenosti Ing. Richard Smejkal. Ing. Srb prezentoval současný 
stav ČČK a spolupráci s hlavním městem Prahou v oblasti krizového řízení. Druhou část prezentace převzal Ing. 
Smejkal, který nastínil určité vize do budoucna. Jsou to zejména koordinace a organizace dobrovolníků při různých 
mimořádných událostech, domácí péče v monitorovaném systémů, edukace při vlně veder a navýšení počtů dárců 
krve. 
 
Diskuze: 
 
ředitel Kolouch - poděkoval kolegům z ČČK za prezentaci. Jsou velmi rádi, že jsou ZZS HMP nápomocni. V budoucnu 
budou předkládat další koncepci a určitě se v ni zmíní o ČČK jako záloze pro ZZS HMP. Velmi si cení toho, že jsou k 
dispozici při návazné pomoci, zejména těch, na které dolehne síla mimořádné události, a dále při vytváření zázemí 
pro zasahující z jednotlivých složek IZS. Dokáží přebírat dotazy a požadavky, které ZZS HMP nemůže vyřešit. 
 
člen výboru Mazur - vznesl dotaz z jakého důvodu si myslí zástupci ČČK, že mladí lidé nechtějí darovat krev v 
nemocnici. 
 
zástupce ČČK Smejkal - odpověděl, že neví, zda na toto existuje výzkum. Vychází z toho, že se lidé velmi často ptají, 
zda mohou krev darovat jinde, než v nemocnici. Je snaha vytvářet alternativy, jako např. v Německu, kde odběrné 
místo bylo ve foyer divadla. Jedná se nejspíše o psychologický faktor. 
 
člen výboru Prchal - oceňuje ČČK, ale myslí si, že je škoda, že znak ČČK již není v podvědomí dnešních dětí, jak tomu 
bylo v minulosti. 
 
zástupce ČČK Smejkal - odpověděl, že znak ČK je chráněn ženevskými konvencemi a je určen pro případy válek nebo 
mimořádných stavů. Je s ním spojeno, nejen poskytnutí zdravotní péče, ale i princip neutrality a nestrannosti. 
Ukázalo se, že nadužívání symbolu ČK za mírového stavu, pak znamená riziko v případě, že nastanou nepokoje, 
protože základním principem je ošetřováni zástupců všech zúčastněných stran. Snaží se docházet do škol, ale nejde 
to tak rychle, jak by si představovali. 
 
zástupce ČČK Srb - reagoval s tím, že pokud zjistí zneužití symbolu ČČK, pak se s tím dotyčným snaží domluvit. 
Symboly, které jsou např. na poliklinikách,  jsou umístěny se souhlasem ČČK. 
 
Dále proběhla prohlídka Mobilního asistenčního centra ČČK, které zajišťuje jeho kompletní autonomní fungování od 
první minuty přistavení na místo zásahu. Může být nápomocno pro potřeby zasahujícím příslušníkům a podpoří a 
pomůže civilním osobám, které jsou událostí bezprostředně zasaženy. 
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5. Prezentace výsledků projektu Bezpečnostní audity u vybraných středních škol (školských zařízení) zřizovaných hl. 
m. Prahou - Ing. Mgr. Jana Malimánková, specialistka odboru bezpečnosti MHMP, a zástupci společnosti PMVIA, s. 
r. o., která realizovala audity škol pro HMP 

Prezentace byla přesunuta na březnové jednání výboru. 
 
Místo tohoto bodu byl zařazen mimořádný bod - Informace o vývoji potencionální nákazy koronavirem. 
 
Úvodní slovo k tomuto bodu provedla JUDr. Štalmachová, pověřená řízením odboru bezpečnosti.  
Na jednání výboru přizvala MUDr. Jágrovou, pověřenou řízením Hygienické stanice HMP, která přítomné seznámí 
s aktuálními informacemi týkajícími se potencionální nákazy koronavirem. Sdělila, že ve spolupráci s Hygienickou 
stanicí se snaží celou situaci monitorovat. V současné době se zaměřují na inventuru sil a prostředků a soustřeďují se 
na to, aby byl Magistrát platformou k uklidnění občanů a zabránili tak šíření paniky a strachu. Vytěžují Bezpečnostní 
portál hl. m. Prahy, bezpecnost.praha.eu, kam byly přidány další odkazy na ověřené zdroje. Dále se obrátili na MČ, 
které průběžně informují a jsou v kontaktu. Po domluvě s Ing. Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu, byla 
provedena opatření dovnitř Magistrátu. Soustředí se hlavně na připravenost a zároveň situaci maximálně uklidňovat. 
JUDr. Štalmachová předala slovo MUDr. Jágrové. Uvedla, že před 14ti dny informovali všechna zdravotnická zařízení 
o tom, jaké je riziko nákazy koronaviru, jeho symptomy a průběh onemocnění, dále jak se mají chovat a jaké osobní 
ochranné pomůcky používat. Všechny tyto postupy jsou velmi dobře nastaveny. Dále sdělila, že v případě, že dotyčná 
osoba splňuje epidemiologicko-klinická kritéria (cestoval v posledních 14 dnech a má typické příznaky - horečka, 
zánět nosohltanu), pak je vyšetřen. Všichni, kteří zatím byli vyšetřeni, byli na koronavirus negativní. Problém je, že se 
koronavirus velmi rychle šíří v oblastech Číny a zaléčených pacientů je málo. Pro případ, že se objeví nákaza 
koronavirem i v České republice, jsou nastavena taková opatření, aby se onemocnění nemohlo šířit dále. Byla 
zavedena opatření i na letišti. Na letišti, pokud dostanou avízo o potencionálně nemocném, čekají na něj u gatu, 
okamžitě je odveden do lékařské služby k vyšetření, případně se odveze na Bulovku, kde se odebírá krev. Pozitivní je, 
že zavlečených případů nepřibývá a jejich málo. Dále informovala, že se má vracet 100 občanů z Číny do České 
republiky běžnými linkami. Proto zvažují zpřísnění screeningu na letišti, aby měli relevantní informace o pasažérech a 
případně, aby byli dáni do karantény. Upozornila, že mnoho nemocných je bezpříznakových a tím se může virus šířit 
po světě. V současné době studuje v Praze 700 Číňanů, ale vysoké školy nemají přehled kolik jich odjelo do Číny. Po 
domluvě s vysokými školami, se pokusí získat přehled o tom, kde se nachází. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Knitl - dotázal se, zda je možnost léčby tohoto onemocnění. 
 
MUDr. Jágrová - odpověděla, že běžná antivirotika (typ Tamiflu) nereagují na tento virus. Zaznamenala, že zkoušeli 
léky - antivirotika, které udržují HIV infekci v klidovém stádiu a tyto léky zabraly.  
 
předseda Koubek - reagoval s tím, že na Libuši se nachází větší koncentrace občanů vietnamské národnosti. Požádali 
rodiče prostřednictvím škol a školek, aby pokud opravdu nemusí, neodcestovali do svých domovských zemí. Snaží se 
celou situaci uklidňovat. 
 
MUDr. Jágrová - dále sdělila, že se jedná o primárně kapénkovou infekci šířící se vzduchem. Věří, že v případě 
pozitivního nálezu, se díky postupům i opatřením zamezí šíření tohoto onemocnění. Domnívá se, že Evropa nebude 
nejzasaženějším kontinentem. 

 

6. Zpráva KŘP HMP k bezpečnostní situaci za rok 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl brig. gen Ing. Tomáš Lerch, ředitel KŘ Policie hl. m. Prahy. Sdělil, že vývoj trestné 
činnosti na území hl. m. Prahy koresponduje s celorepublikovým vývojem. Došlo k mírnému nárůstu počtu trestné 
činnosti mezi 4 - 5 %. Tento trend pozorují i v hl. m. Praze. Nejčastěji se jedná o trestné činy majetkové (zejména 
krádeže, vloupání), dále oblast násilné trestné činnosti (zejména úmyslné ublížení na zdraví, vraždy, vydírání). U 
hospodářské trestné činnosti došlo k nárůstu počtu trestných činů díky aktivitě policie. U drobné drogové kriminality 
došlo k nárůstu díky policejní aktivitě v centru Prahy. V tomto i nadále budou pokračovat. Pozitivní vývoj 
zaznamenali v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Došlo k výraznému poklesu dopravních nehod a také v počtu 
úmrtí, osob těžce i lehce zraněných při dopravních nehodách. Dále se zmínil o bezpečnostních zajištění velkých akcí, 
kterými byly oslavy 17. listopadu, sportovní události a pietní akce (např. pohřeb Karla Gotta). Všechny tyto akce byly 
dobře zvládnuté. Informoval, že již nyní probíhají přípravy na rok 2022, který je spjat s českým předsednictvím EU. V 
závěru se zmínil o personální situaci v rámci policie. Podnikají určité kroky po dohodě s krajskými ředitelstvími v 

https://bezpecnost.praha.eu/
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rámci České republiky. Mělo by se jednat o užší spolupráci ve smyslu náboru policistů. Musí být však zajištěny 
zejména ubytovací kapacity, které jsou pro tyto policisty klíčové. 
 
Diskuze: 
 
místopředseda Knitl - rád by dostal relevantní informace týkající se vývoje v oblasti graffiti, zejména při diskuzích s 
veřejností, případně při obhajobě vynakládaných finančních prostředků. 
 
ředitel Lerch - odpověděl, aby se obrátil na kancelář krajského ředitelství s konkrétními dotazy. Disponují 
podrobnými statistikami i analýzami vývoje. 

 

7. Zpráva o činnosti MP HMP za listopad a prosinec 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Uvedl, že nezaznamenali žádné zásadní změny 
ve statistikách. Vrátil se k tématu, které bylo již projednáváno a to, co stojí za propadem přestupků ve smyslu 
překročení nejvyšší povolené rychlosti. Zpracovali roční statistiku a oslovili organizaci města, která má ve správě 
úsekové a stacionární měřiče rychlosti. Bylo zjištěno, že do července 2019 byl nárůst počtů přestupků o 50 % a v 
druhé polovině roku pokles téměř o 40 %. Důvodem byla nefunkčnost měřičů, u kterých vypršela servisní smlouva a 
nebylo tak možné provést metrologické ověření dat. Nyní jsou smlouvy uzavírány a činnost měřičů opět nabíhá. 
Trend ukazuje, že řidiči porušují pravidla silničního provozu více než v minulosti. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Prchal - dotázal se, mezi kterými subjekty jsou smlouvy uzavírány. Dále se dotazoval, co stojí za 
zvýšenými počty porušení vyhlášky, která souvisí se žebráním. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že se jedná o TSK Praha a jejich servisními smluvními partnery. Na druhý dotaz 
odpověděl, že je zatím příliš krátká doba, aby mohl říci, co za tím stojí. Budou to nadále sledovat a budou porovnávat  
se statistikami z minulých let. 
 
člen výboru Drápal - vznesl dotaz, co bylo příčinou nárůstu počtu přestupků ve smyslu překročení nejvyšší povolené 
rychlosti v 1. polovině roku 2019. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že má určitou hypotézu, ale nemyslí si, že to bude navýšením počtu míst, kde se rychlost 
měří. Důvodem je, dle jeho osobního názoru, nefunkční systém postihu pachatelů protiprávního jednání v České 
republice. Stát se vydal cestou výběru peněz na úkor postihu pachatelů, typicky výzva k zaplacení určitého poplatku. 
Systém správního řízení postihující pachatele za přestupky v dopravě není funkční. Na tento fakt upozorňují 
pravidelně. Vysvětli, že pokuty na místě téměř nikdo neplatí. Po předání správnímu orgánu, je dotyčnému zaslaná 
výzva k uhrazení poplatku, ale jen část pokutu zaplatí. U zbytku má být zahájeno správní řízení, ale není jasné, kolik z 
nich je úspěšně dokončeno. Relevantní čísla by měly dodat MP HMP, Policie ČR, odbor dopravněsprávních činností 
Magistrátu a osm městských úřadů, kde jsou zavedeny zóny placeného stání. 
 
člen výboru Drápal - požádal o předložení analýzy k tomuto tématu. 

 

8. Informace o činnosti ZZS HMP za prosinec 2019, souhrnná za rok 2019 a leden 2020 

Úvodní slovo ke zprávě provedl MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP. Sdělil, že statistika se nijak výrazně 
neměnní a dále dal prostor pro dotazy. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Kaštovský - dotazoval se, zda bude zpracovaná výroční zpráva o činnosti ZZS HMP. 
 
ředitel Kolouch - odpověděl, že ano. Bude předložena v březnu či dubnu. 
 
člen výboru Prchal - pozastavil se nad stále stejným stavem týkající se potíží při předávání pacientů do 
zdravotnických zařízení. 
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ředitel Kolouch - odpověděl, že tento stav v posledních měsících kulminuje. Nyní je to řešeno na úrovni Ministerstva 
zdravotnictví ČR. Byl přijat návrh, který se osvědčil v evropských zemích a jedná se o tzv. vídeňský model. Velké 
nemocnice budou držet lůžkové kapacity v pohotovostním režimu, aby byli připraveni na přeliv pacientů, kteří se 
nebudou moci z kapacitních důvodů umístit jinde. Zpracovává se harmonogram, podle kterého bude každá z nich 
garantovat lůžka. Týká se to šesti nemocnic a budou se stále střídat. Doufá, že díky tomuto dojde ke zlepšení celé 
situace. 

 

9. Informace o činnosti HZS HMP za prosinec 2019 a leden 2020 

 
Úvodní slovo ke zprávě provedl brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS HMP. Sdělil, že z hlediska statistiky 
nedošlo k výrazným změnám. Kompletní zpráva o stavu požární ochrany bude předložena na přelomu března a 
dubna. Otevřel téma stav objektů s pečovatelskou službou v majetku Magistrátu. Informoval o provedení jedné 
kontroly na základě podnětu a druhou z důvodu požáru. Upozornil, že nemají veškeré potřebné informace a obává 
se, že je nebude mít ani Magistrát hl. m. Prahy. Praxe je taková, že se objekt zkolauduje a pak mu není věnována 
dostatečná pozornost. Doporučuje, aby Magistrát hl. m. Prahy, který je zřizovatelem, provedl kontrolu objektů. Jako 
jeden z nedostatků, na které poukazuje, je pravidelné mapování povahy postižení u osob se zdravotním postižením. 
Rádi by do budoucna zorganizovali cvičení v objektu pro tělesně postižené. Dále informoval o probíhající výstavbě 
nové hasičské stanice v Holešovicích. HZS HMP poskytl, na základě smlouvy uzavřené s Letištěm Praha, kontejner 
ochrany obyvatelstva. Na závěr informoval o možnosti využití investičních a neinvestičních dotací od GŘ HZS ČR pro 
JSDH. Nejsou plně využívány, i přesto, že jsou k dispozici zajímavé částky. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek -  sdělil, že využili v minulosti této možnosti na výstavbu hasičské zbrojnice. 
 
ředitelka Štalmachová - reagovala s tím, že je nastaven určitý systém vybavování JSDH technikou. Připravuje se další 
tříletá Koncepce rozvoje JSDH, která se týká hasičských zbrojnic, ale i dovybavení technikou. Shodli se společně s 
ředitelem Hlinovským, aby HZS HMP více spolupracoval na této koncepci. Zejména z důvodu, aby technika JSDH byla 
kompatibilní s vybavením HZS HMP a město za své finance dostalo požadovanou službu. 
 
předseda Koubek - dotázal se, co mohou v tuto chvíli udělat v souvislosti s objekty s pečovatelskou službou. 
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že nemá úplně jasno, které odbory mají na starost tyto objekty. Jistě to bude odbor 
hospodaření s majetkem Magistrátu a dále jeden ze zdravotnických odborů. V tuto chvíli by se mělo jednat o 
sebeobranu pro město. Město se v nejhorším případě může potýkat se žalobami, že se nepostaralo o objekt a 
obyvatele, kteří v něm žijí. 

 

10. Informace o činnosti Správy služeb HMP za listopad a prosinec 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Mgr. Tomáš Stařecký, ředitel SS HMP. Sdělil, že největší část činnosti SS HMP tvoří 
odtahy ze zón placeného stání. Zvýšený odtah začal v září 2019. Po vyhodnocení celé akce, rozhodne vedení hlavního 
města Prahy, zda v těchto odtazích pokračovat či nikoliv. Dalším velkým tématem jsou vraky. Došlo ke schválení 
novely zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích. V případě konečného schválení bude potřeba navýšeni počtu 
pracovníků SS HMP a také počtu parkovacích míst, kde budou vraky umisťovány. V řešení jsou také citybloky, které 
mají být instalovány před Velikonocemi. V závěru informoval o přípravě návrhu zákona o bikesharingu externí 
advokátní kanceláří. Ten je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení na Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - vznesl dotaz na mimořádné akce, které čekají SS HMP tento rok. 
 
ředitel Stařecký - odpověděl, že od nového roku novým způsobem monitorují všechny kryty CO (např. náklady na 
provoz atd.). Záměrem je vytipovat kryty CO, které bude možno prodat, privatizovat nebo změnit na objekt. O 
výsledcích bude členy výboru informovat. 
 
předseda Koubek - reagoval s tím, že v dubnu nebo květnu bude v rámci zasedání výboru některý z krytů CO 
navštíven. 
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11. Výroční zpráva o stavu městského kamerového systému za rok 2019 

Výroční zprávu prezentoval Mgr. Petr Hanousek, vedoucí oddělení technického zabezpečení bezpečnostního 
systému. Připomněl, že výroční zpráva je předkládána na základě Koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského 
kamerového systému hl. m. Prahy na období 10 let, kterou schválilo Zastupitelstvo HMP. Seznámil členy výboru s 
obsahem zprávy a pozastavil se u dvou problematik. První se týkala žádosti o pilotní projekt, ověření funkčnosti 
vybraných lokalit MKS s funkcionalitou Face recognition ve vybraných lokalitách. Policie ČR podala žádost, která se 
týkala tří míst, kde měla být tato funkce otestována. V další fázi, zástupci Magistrátu, oslovili Úřad na ochranu 
osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) a požádali je o stanovisko. ÚOOÚ s Magistrátem nechtěl o tomto jednat. Aktivita 
musela vyjít od Policie ČR, která žádost podala. Nyní se čeká na stanovisko od ÚOOÚ. Upozornil na fakt, že 
komunikace s médii, byla v této věci velmi špatná. Celá věc vyzněla, že software bude porovnávat obličeje z databází 
občanů. Toto tvrzení vyvrátil. V případě nastavení softwaru s funkcionalitou Face recognition, by databáze byla 
omezená pouze na určité parametry (např. osoby podezřelé z terorismu, nebo dítě v pátrání atd.) Spouštělo by se to 
v případě mimořádných opatřeních. Připomněl, že rozhodnutí v této věci, je na úrovni politické. Druhým 
diskutovaným tématem byl přechod servisní smlouvy ze společnosti KH servis, za kterou město platilo 50 mil. Kč 
ročně. Bylo rozhodnuto, že tento servis převezme Technologie HMP, a.s. Od 1.1.2020 zahájila plnění servisní 
smlouvy. Zatím je cena stejná, jelikož převzala plnění od firmy KH servis, ale od druhé poloviny roku bude cena nižší 
a to 38 mil. Kč. Na závěr doplnil, že stále bude probíhat obměna analogových kamer za IP kamery. Z hlediska 
výstavby plánují 10 nových kamer. Všechny tyto záměry schvaluje expertní tým. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - vznesl dotaz, zda se plánuje rozšíření MKS. 
 
Mgr. Hanousek - odpověděl, že nejdou cestou extenzivního rozšíření. Dávají možnost MČ, aby mohli stavět své 
kamery a ty jsou integrovány do MKS. MČ získá monitoring, který je u Policie ČR, MP HMP a v online režimu HZS 
HMP, ZZS HMP, OSKŠ HMP. Benefitem je pořízení záznamů u Policie ČR. Je politickým rozhodnutím, zda bude 
financována správa kamer MČ. Jsou stanoveny standardy, které kamery musí splňovat a budou integrovatelné. 
Odbor bezpečnosti Magistrátu pořádá pravidelné porady s krizaři MČ, kteří kamery mají v gesci a je přítomen i 
zástupce oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému, který je jim v této věci nápomocen. 

 

12. Různé 

Předseda Koubek požádal jednotlivé zástupce stálých hostů, aby na příští jednání výboru předložili návrhy (čas a 
místo) pro výjezdní jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP. 
 
Předseda Koubek tlumočil žádost náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka. V minulém roce úspěšně navázali na 
koncepci rekonstrukce služeben MP HMP a Policie ČR v objektech MČ, případně HMP. Koncepce prošla výborem i 
komisí. Nedostala se však do ZHMP. Žádá o podporu v jednotlivých politických klubech, případně našli problém, 
který brání schválení. Náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček se bude obracet na jednotlivé členy výboru 
individuálně. 

13. Závěr 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:35 hod. 
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Ověřil: Mgr. Jiří Knitl - místopředseda Výboru pro bezpečnost ZHMP  

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová, MHMP - BEZ MHMP   

Mgr.  Jiří Koubek, DiS. 
předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 
 
 
 

JUDr. Markéta Štalmachová 
pověřená řízením odboru BEZ MHMP 

 


