
  

Zápis 
z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne 6.11.2019 od 16,30 

hod. v budově ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 
           

 

 

přítomni :  Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV) 

Ing. Tomáš Hromádka (místopředseda KV) 

Ing. Petr Karel, (člen KV) 

Bc. Bedřich Laube (člen KV) 

Bc. Pavel Pospíšek (člen KV) 

JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV) 

 

hosté :       zástupci PČR a Městské policie hl.m. Prahy – pánové Fiala, Mráz, Píška, Hersina, 

Olič  (prezenční listina přiložena k originálu zápisu) 

 

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 v 16,35 hodin zahájil předseda výboru Mgr. Martin 

Hrubčík, konstatoval, že kontrolní výbor je usnášeníschopný a je tedy možné zahájit jednání. 

1)Schválení programu jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 

- Zahájení jednání KV 

- Určení ověřovatele 

- Schválení hostů s hlasem poradním 

- Návrhy na doplnění zaslaného programu KV 

- Činnost Městské policie hl.m. Prahy na Praze 9 

- Závěrečné usnesení 

             Hlasování :   pro : 4      proti : 0    zdržel se : 0 

 

2) Předseda KV navrhl  ověřovatele zápisu Ing. Petra Karla 

Hlasování :   pro : 4      proti : 0      zdržel se : 0 

 

3) K jednání KV se připojil v 16,45 hodin  místopředseda  KV Ing. Tomáš Hromádka. 

 

4) Předseda KV přivítal hosty a členy komisí Rady městské části Praha 9 a předal slovo   

starostovi MČ Praha 9 Ing. Janu Jarolímovi, který poděkoval předsedovi KV za organizaci 

tohoto setkání. Slova se poté ujal místostarosta Mgr. Tomáš Portlík. Konstatuje, že zástupci 

radnice MČ Praha 9 jsou si vědomi společenského jevu v podobě zhoršující se bezpečnosti. 

MČ zavádí nový systém bezpečnostních kamer s ohledem na nejproblematičtější místa na 

území MČ a radnice očekává větší efektivnost v řešení negativních jevů vzhledem k nové 

technologii kamerového systému. Snahou MČ Praha 9 je udělat maximum pro bezpečí 

občanů MČ Praha 9 i přes nepružnost našeho právního řádu. Poděkoval panu Hrubčíkovi za 

jeho iniciativu a svolání tohoto jednání. 

 

5) Schválení hostů s hlasem poradním -  předseda KV představuje hosty pana Oliče, Fialu, 

Mráze, Píška, Hersinu, zástupce PČR a MP hl.m. Prahy. 

Hlasování :   pro : 5      proti : 0      zdržel se : 0 



6) Mgr. Martin Hrubčík osvětlil důvody svolání jednání o bezpečnosti na území MČ 

Praha 9, konstatuje, že spolupráce s PČR a městskou policii je velmi dobrá, jednání 

má sloužit k osvětlení možností, stanovisek kterými PČR a městská policie disponují 

a pochopení toho co policisté a strážníci mohou v těchto případech dělat a oddělit tak 

možnosti a kompetence radnice v otázce bezpečnosti na území MČ Praha 9. Zdůraznil 

úlohu kontroly KV v této věci. Oznamuje přítomným, že jednání je natáčeno 

kamerami a upozorňuje na možnost odmítnutí být natáčen. Předává slovo Mgr. 

Vlastimilu Oličovi – řediteli Obvodního ředitelství Praha 9, který se krátce představil 

a představil práci a personální obsazenost strážníků. Na území MČ Praha 9, Praha18 a 

Praha19 pracuje 99 strážníků. Jen na Praze 9 slouží v současné době 60 strážníků. 

 

7) První dotaz pléna se týká klubu Továrna 70. Zástupci bezpečnostních složek se 

shodují, že problematiku hluku před klubem řeší PČR a městské policie řeší každý 

týden, problém je dlouhodobý, problémem je již samotné ztotožnění konfliktních 

osob, snaha strážníků a policistů je situaci uklidnit, zasahovali rovněž těžkooděnci. 

Zástupci policistů a strážníků konstatují neřešitelnost dané situace v současné době. 

K diskuzi se připojil pan Hrubčík a uvádí, že místostarosta Vážanský se snaží situaci 

kolem klubu řešit. Diskutující konstatují potřebu předmětný klub uzavřít. Do diskuze 

se zapojuje starosta Jan Jarolím a konstatuje, že zástupci radnice nemají kompetence 

klub zavřít. 

 

8) Diskuse se rozšiřuje o kritiku strážníků, občanka sídliště Prosek zapojená do diskuse 

se ohrazuje na malé množství strážníků, kteří procházejí sídlištěm Prosek, kontrolují 

pouze očipování psů, nezajímají se o povalující se bezdomovce a o nepořádek okolo 

popelnic. K problematice se vyjadřuje pan Olič, vysvětluje, že pěší hlídka není 

schopna obsáhnout takové množství problémů a uvádí výčet jejích činností, včetně 

preventivních opatření u školských zařízení. Většinu činností mohou řešit pouze na 

oznámení občanů.  Dle jeho slov je vymezena hlídka pouze na záležitosti 

bezdomovců.  Připojuje se starosta Jarolím a opětovně připomíná význam 

kamerového systému. Zástupci PČR popisují každodenní činnost policistů. Pan 

Hrubčík vyjadřuje názor, že kamerový systém má jednu nevýhodu - vytlačuje 

kriminalitu do oblastí kde kamerový systém není zaveden. Zdůrazňuje práci radnice 

s bezdomovci a jejich začlenění do společnosti. Zmiňuje na své facebookové stránky 

kde je statistický přehled trestných činů celé ČR. 

 

9) Nový diskutující rozšiřuje okruh potíží o drogově závislé občany a narůstající 

agresivitu spoluobčanů a fyzickou a psychickou připravenost strážníků. Na dotaz 

odpověděl pan Olič a vyjádřil nesouhlas se sníženými nároky na uchazeče o 

zaměstnání u městské policie. Zástupce PČR se vyjadřuje k drogově závislým a 

vybízí občany k aktivitě a ohlášení incidentů. 

 

10) Další diskutující podává podnět na zákaz průjezdu ulicí Lovosickou a zákaz kouření 

spolubydlících ve společných objektech. Na zákaz průjezdu Lovosickou ulicí reaguje 

radní Holeček, který zadal měření průjezdnosti ulicí Lovosickou a podtrhuje nutnost 



dostavby vnitřního okruhu a Vysočanské radiály. Na nesprávné parkování ve zmíněné 

ulici odkazuje na městskou policii. Poukazuje na snahu radnice navyšovat počet 

parkovacích míst na Proseku a zavedení parkovacích zón ve Vysočanech a 

Letňanech, což může mít negativní dopad na parkování na Proseku. 

 

11) Další dotaz směřuje k nezákonnému jednání nezletilých. Zadržení nezletilých je 

oznamováno OSPODU, rodičům a PČR, vysvětluje zástupce městské policie. 

Zástupce městské policie zdůrazňuje nutnost veškeré incidenty ohlašovat, nejen 

nezletilých. Zástupce PČR potvrzuje převzetí nezletilých rodiči. Rovněž konstatuje 

neochotu spoluobčanů dosvědčit určité skutky. 

 

12) Předseda KV vznáší dotaz na ředitele obvodního ředitelství městské policie ohledně 

nepokutování zaměstnanců MČ ze strany městské policie. Pan Olič nemá žádné 

povědomí o této skutečnosti. 

 

13) Diskutující z Prosecké vyhlídky si stěžuje na obtěžování hlukem z ulice zejména 

mladistvými. Reaguje zástupce dozorčí služby Místního oddělení Prosek Policie ČR a 

konstatuje, že místnímu oddělení nebylo učiněno žádné oznámení o obtěžování 

hlukem na výše uvedeném místě.  Ostatní diskutující upřesňují, že tedy asi volají 

městskou policii. Pan Olič odpovídá, že v rámci svých pravomocí se strážníci snaží 

předmětné místo vyklidit, ale nemohou zaručit respektovanost bezpečnostních složek. 

 

14) Předseda KV poděkoval přítomným s konstatováním, že si je vědom, že věci jsou 

pouze rozklíčované, podněty předá příslušným komisím a věří v příští jednání. 

Připomíná kontaktní čísla bezpečnostních složek. 

 

15) Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 18,45 hodin. 

 

 

 

 

Zapsala : JUDr. Ivana Hánová 

 

Schválil : Mgr. Martin Hrubčík 

 

Ověřil : Ing. Petr Karel 
 


