
Zápis z jednání komise pro bezpečnost-RMČ v Praze 8 

Jednání: č. 22 

Datum a čas: 16. 2. 2016, 16. 30 

Místo:  Grábova vila, přízemí 

Přítomni:  Nagovský Zdeněk, Janků Jiří, Matoušová Hana, Možkovský Jiří, Kodl Marian, Koukal 

Milan, Bohata Tomáš, Pavlů Tomáš, Sklenář Daniel, Straka David 

Omluveni: Pulkrábek Tomáš, Pacovský Martin 

Hosté: plk. JUDr. Radka Drexlerová, 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 Janků, 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

- Informace k zápisu č. 21, žádosti o doplnění, změnu formulací atd.- 0 

  

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 o bezpečnostních opatření 

o diskuse 

 

- Městská policie hl. m. Prahy , Mgr. Zdeňka Rozinková 

o seznámení členů komise s aktuální situací na Praze 8 

o činnost strážníků 

o řešení přestupků v zónách, odtahy, parkování před ZŠ B. Hrabala 

o diskuse  

 

 



4. Dopis občanů Prahy 8 (Vosmíkových) k rizikovému nastupování do tramvaje -Zdeněk 

Nagovský 

- Řešení zmíněno na zastupitelstvu – příprava projektu 

- Zapracovat do projektu také problematiku parkování – ZŠ B. Hrabala, 9 pro, 0 

proti, 0 se zdržel 

 

5. Podnět na protizákonné chování v lokalitě ul. Bořanovická (p.Glombica) -Zdeněk Nagovský 

- Zajištěné poznatky předány Policii ČR 

 

6. Modré zóny / vozidla bez RZ / dlouhodobě stojící vozidla - Bc. David Straka 

- stále se navyšující počet vozidel bez RZ nesplňující definici Vraku dle správy 

služeb hl. m. Prahy 

- informace k zajištění  vozidel z důvodu jeho rozkrádání 

- využívání „botiček“ v placených zónách  

- dle vyjádření zástupce MP tyto vozidla nelze z komunikace odtahovat, postup 

spočívá pouze v registraci (sepsání úředního záznamu) těchto vozidel a následné 

předání informací Správě služeb hl. m. Prahy – Mgr. Zdeňka Rozinková 

- diskuse 

 

7. Diskuse – Zdeněk Nagovský, předseda 

- Informace k následujícímu jednání komise 

 

Termín dalšího jednání komise byl stanoven na  16. 3. 2016, 16.30 v prostorách Grábovy vily. 

Zapsal: David Straka, tajemník komise pro bezpečnost 

Ověřovatel zápisu: Janků Jiří 


