
Zápis z jednání komise pro bezpečnost-RMČ v Praze 8 

 

Jednání: č. 18 

Datum a čas: 20. 10. 2016, 16. 30 

Místo:  Grábova vila, sekretariát kanceláře Komise pro bezpečnost 

Přítomni:  Nagovský Zdeněk, Matoušová Hana, Možkovský Jiří, Kodl Marian, Pacovský Martin, 
Koukal Milan, Bohata Tomáš, Pavlů Tomáš, Pulkrábek Tomáš  

Omluveni:  Janků Jiří. Schlibener Zdeněk, Straka David, plk. JUDr. Radka Drexlerová 

Hosté: Mgr. Zdeňka Rozinková 

 

Komise projednala pod vedením předsedy Zdeňka Nagovského následující body: 

 

1. Úvod-Zdeněk Nagovský 

Komise je usnášeníschopná, přítomna nadpoloviční většina členů  

Seznámení s programem, schválení programu. 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti  

 

2. Zahájení jednání-Zdeněk Nagovský 

Volba ověřovatele zápisu-Jiří Možkovský, 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

Informace k zápisu č. 17, žádosti o doplnění, změnu formulací atd.-0 

3. Seznámení komise s bezpečnostní situací v obvodu Prahy 8-Mgr.  Zdeňka 

Rozinková 

MP řeší přestupky související především s „dopravou v klidu“, jen v Libni bylo 

v tomto směru řešeno 370 přestupků za 14 dní (zákazy stání, stání v  křižovatce 

atd.) 

Byl vysvětlen systém odhalování přestupků na úseku porušování pravidel 

parkování v modrých zónách 

MP zadržela s využitím kamerového systému na Libeňském mostě skupinu 

vykrádající zaparkovaná vozidla 

 

PČR se zabývá řešením násilné a majetkové trestné činnosti a drogovou 

problematikou, není zaznamenán nárůst kriminality 

 

 

 



4. Podněty občanů a členů komise 

Komise diskutovala možná preventivní opatření související s nadměrným a 

bezohledným užíváním zábavní pyrotechniky v  nadcházejícím období. Bylo 
konstatováno, že MP bude dbát na dodržování norem, které se týkají užívání 

pyrotechniky, jsou plánovány kontroly stánkových prodejců. V  časopise Osmička a 

na webu městské části bude zveřejněna výzva k  ohleduplnému užívání 
pyrotechniky i v době, kdy je povoleno  

   

5. Podzimní kurzy sebeobrany 

Předseda komise seznámil členy s průběhem kurzů bezpečného chování a se 
záměrem s nimi v dalším období pokračovat. Kurzy mají mezi obyvateli Prahy 8 

kladný ohlas. 

6. Prevence spojená s předvánoční kriminalitou 

Bylo konstatováno, že preventivní opatření ze strany orgánů státní a městské 

policie jsou plánovaná jako každý rok, na příští, listopadové poradě s  nimi budou 
členové komise seznámeni.  

Komise využije k tomuto účelu prostor v časopisu Osmička a na webu MČ Prahy 8 

Termín dalšího jednání komise byl stanoven v souladu s ročním plánem na den 24. 11. 2016, 16. 30 

v prostorách Grábovy vily. 

Zapsal: Zdeněk Nagovský, předseda komise pro bezpečnost 

Ověřovatel zápisu: Jiří Možkovský 


