
Zápis z jednání Komise pro bezpečnost ‐ RMČ v Praze 8 
Jednání : č. 33 
Datum a čas : 26. 04. 2018, 16.30 hod. 
Místo : Grábova vila, kancelář komise přízemí 
Přítomni : Zdeněk PhDr. Milan Koukal, Jiří Možkovský, Zdeněk Nagovský, Mgr. Tomáš Pavlů, 
Bc. Tomáš Pulkrábek 
komise) 
Omluveni : Ing. Hana Matoušová, Tomáš Bohata, Ing. Jiří Janků, Marian Kodl, Mgr. Martin 
Pacovský, Daniel Sklenář,   
Hosté : plk. JUDr. Radka Drexlerová, Mgr. Luděk Vaníček 
Komise pod vedením předsedy Zdeňka Nagovského projednala následující body: 
1. Úvod – Zdeněk Nagovský, předseda 
‐ komise není usnášeníschopná, na jednání přítomno 5 členů z 11 ti. 
‐ seznámení s programem, schválení programu 5 pro, 0 se zdržel, 0 proti 
2. Zahájení samotného jednání – Zdeněk Nagovský, předseda 
‐ ověřovatel zápisu – Bc. Tomáš Pulkrábek, návrh přijat 5 pro, 0 se zdržel, 0 proti 
‐ informace k zápisu č. 32. Jednání Komise pro bezpečnost + kontrola úkolů z jednání 
3. Seznámení komise s bezpečnostní situací na území Městské části Praha 8 
‐ Policie ČR, plk. JUDr. Radka Drexlerová 
 seznámení členů komise s aktuální situací na Praze 8 
 trestná činnost, drogová problematika, plánované bezpečností akce (pátrání po osobách, 
hospodářská TČ), bezpečnostní opatření svátky PESACH, 1. máj, monitoring Libeňský most, 
vila Milada. 
Pravidelná kontrola pořádkové služby v lokalitách s výskytem osob bez přístřeší, seznámení 
se zákroky a s vyřešenými případy. 
‐ Městská policie, Mgr. Luděk Vaníček 
 seznámení členů komise s aktuální situací na Praze 8 
 informace o činnosti Městské policie‐přestupky v dopravě, veřejném pořádku ( před 
zahrádky restaurací, problémová mládež z ciziny, kontrola parků a vnitrobloků) 
 Čuprova, Prosecká – pravidelná kontrola osob bez přístřeší 
Akce: Maraton 6. 5., 26. ‐ 29. 5. festival Mezi ploty, 22. – 24. 6. opatření na festivalu v Karlíně 
Seznámení s případy služebních zákroků 
‐ diskuse 
4. Dary bezpečnostním složkám – Zdeněk Nagovský, předseda 
Oddělení krizového řízení připravilo ve spolupráci s PČR, HZS soupis požadavků týkající se 
darů ze strany MČ P8, PČR – mj. zajištění WiFi 
5. Rozšíření rubriky v Osmičce 
Předseda komise informoval o rozšíření pravidelné rubriky v časopise Osmička o 
zpravodajství týkající se případů řešených PČR. 
6. Diskuse – Zdeněk Nagovský, předseda 
‐omezení škod způsobených osobami bez přístřeší 
‐plk. JUDr. Drexlerová: informace o zájmu dětí o herní kupony paysafecard. Jsou prodávány i 
mladším 16 ti let, tuto činnost lze těžko postihovat policií podle přestupkového nebo 
trestního zákona. Předseda komise – bude učiněn dotaz směrem k odboru živnostenskému a 
správních činností, odbor bude požádán o součinnost 
‐ problematika parkování neoznačených vozidel policie v zónách.  
 



Termín dalšího jednání komise je stanoven dle rozpisu na 31. 5. 2018 v 16.30, v prostorách 
Grábovy vily, kancelář komise v přízemí. 
Zapsal : Zdeněk Nagovský, předseda komise 
Ověřovatel zápisu: Bc. Tomáš Pulkrábek 


