
 

Zápis z jednání komise pro bezpečnost-RMČ v Praze 8 

Jednání: č. 26 

Datum a čas: 15. 06. 2017, 16. 30 

Místo:  Grábova vila, přízemí 

Přítomni:  Nagovský Zdeněk, Možkovský Jiří, Kodl Marian, Koukal Milan, Tomáš Pavlů, Pulkrábek 
Tomáš, Sklenář Daniel, Straka David 

Omluveni:  Janků Jiří, Matoušová Hana, Pacovský Martin, Bohata Tomáš 

Hosté: plk. JUDr. Radka Drexlerová, Mgr. Luděk Vaníček 

 

 

Komise projednala pod vedením předsedy Zdeňka Nagovského následující body: 

 

1. Úvod - Zdeněk Nagovský, předseda 

- komise je usnášeníschopná, přítomna nadpoloviční většina členů 

- seznámení s programem, schválení programu, jednomyslně schváleno 

 

2. Zahájení jednání - Zdeněk Nagovský, předseda 

- volba ověřovatele zápisu- Milan Koukal, jednomyslně schváleno 

- Informace k zápisu č. 25, bez připomínek k doplnění 

 

3. Seznámení komise s bezpečnostní situací na území Městské části Praha 8 

- Policie ČR, plk. JUDr.. Radka Drexlerová 

o seznámení členů komise s aktuální situací na Praze 8 

o informace k provedeným a připravovaným  bezpečnostním akcím  

o vraky 

o informace o aktualitách u PČR 

- Městská policie hl. m. Prahy, Mgr. Luděk Vaníček 

o seznámení členů komise s aktuální situací na Praze 8 

o informace k provedeným a připravovaným  bezpečnostním 

opatřením 

- diskuse  



 

4. Řešení dopravní situace (parkování) ZŠ Žernosecká - Zdeněk Nagovský, předseda 

- žádost ředitelky ZŠ o pomoc při zajištění bezpečnosti - parkování 

5. Závadové osoby – fontána u metra Kobylisy – David Straka 

- stížnost občanů na problémovou lokalitu spojenou se vyšší koncentrací osob 
požívající alkohol 

- na základě jednání bude zaslán podnět na Dopravní podnik hl. m. Prahy 
s návrhem na úpravu prostranství  

6.  Diskuse – Zdeněk Nagovský, předseda 

- odpadky v parcích (příprava podnětu pro Komisy životního prostředí) – Daniel 
Sklenář 

- výskyt injekčního materiálu na dětských hřištích (předáno MP)  – Milan Koukal  

 

Termín dalšího jednání komise byl stanoven na  14. 09. 2017, 16.30 v prostorách Grábovy vily. 

Zapsal: David Straka, tajemník komise pro bezpečnost 

Ověřovatel zápisu: Milan Koukal 


