Zápis
ze 4. jednání Komise pro bezpečnost RMO Plzeň 2 – Slovany konaného dne 11. 3. 2019

Přítomní členové KB:
Mgr. Stanislav Posavád
Ing. Filip Tikal, Ph.D.
Irena Rottová
Marek Vojtěch
Ing. Mgr. Martin Černý
Martin Holzman
Martin Složil
Hosté:
Martina Š. – velitelka Obvodní služebny MP Plzeň – Slovany
Ing. Zdeněk Č. - vedoucí kanceláře tajemníka ÚMO Plzeň 2 – Slovany
Petr J. – velitel jednotky dobrovolných hasičů Koterov
David K. – starosta SDH Božkov
Zdenka Ž. – SDH Hradiště
Vladimír P. – SDH Koterov
Rudolf P. – starosta SDH Hradiště
Omluveni:
M.Sc. Václav Seitz
Bc. Kateřina Lužová
npor. Bc. Jan Š. – velitel Obvodního oddělení PČR Plzeň 2
npor. Ing. Dušan N. – velitel požární stanice Plzeň – Slovany Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje

Neomluveni:
Mgr. Radek Hlad
Bc. Petr Skala

A) Program

Program
1. kontrola usnesení z předešlého jednání komise
2. informace Policie ČR a MP o trestné činnosti a přestupcích v obvodě Slovan
3. informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Božkov, Koterov, Hradiště
4. vyhodnocení dotačních programů jednotlivých žadatelů za rok 2018 – starostové sborů
SDH
5. informace o stížnostech a podnětech občanů
6. různé
7. závěr

B) Projednávané záležitosti
1.
Jednání komise bezpečnosti zahájil předseda komise Mgr. Stanislav Posavád v 16:00 hodin
v zasedací místnosti č. 001 ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Byl schválen program jednání a přivítáni
hosté.
2.
Zapisovatel komise Bc. Jirků seznámil komisi s aktuálním stavem žádosti občanů, kteří žádají
o zpevnění příjezdové cesty od Božkovského ostrova směrem k lávce ke spojnici
s Koterovem. Žádost byla postoupena panu Pavlu S., referentu Úseku komunikací, Správy
veřejného statku města Plzně, který dne 11.3.2019 zaslal paní Žítkové, která žádost iniciovala,
e-malovou zprávu, ve které uvádí, že oprava polní cesty v Božkově je již objednána u firmy
Silba s.r.o. a nyní se čeká na vhodné klimatické podmínky. Realizace opravy by měla být
provedena dle objednávky nejpozději do 30.4.2019, ale je předpoklad, že bude provedena
dříve.
Za nepřítomného velitele požární stanice Plzeň – Slovany Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje npor. Ing. Dušana N., který se z jednání omluvil, byla podána zapisovatelem
komise informace, kterou při omluvě z jednání komise pan Ing. N. zapisovateli sdělil, a to že
problém s hydranty byl ve spolupráci s vodárnami vyřešen. Systém „Marushka“ (počítačový
mapový systém) je pro hasiče funkční, při požáru operační středisko navede zasahující
jednotku na správný hydrant, vhodný k požárnímu zásahu.
3.
Velitelka Obvodní služebny MP Plzeň – Slovany Martina Š., informovala komisi o tom, že
městská policie aktuálně řeší přestupkové jednání řidičů, jako jsou parkování v zastávkách
MHD, parkování v křižovatkách, na ploše veřejné zeleně, parkování vozidel mimo vyhrazená
parkoviště v obytných zónách, přičemž je rovněž využíván kamerový systém. Dále MP
provádí dohled nad ukládáním odpadu na veřejném prostranství. Aktuálně předává k řešení
dlouhodobě odstavená vozidla bez platného povinného ručení a STK. Hlídkou byla zadržena
osoba v pátrání.
Vzhledem k nepřítomnosti velitele Obvodního oddělení PČR Plzeň 2 byla přečtena jeho
zpráva, zaslaná spolu s omluvou z jednání, ve které se uvádí, že na teritoriu Obvodního
oddělení Plzeň 2 nedošlo za poslední měsíc k žádné mimořádné situaci a nápad trestné a
přestupkové činnosti nemá žádné extrémní zvýšení – spíše klesající tendence. Pobyt a pohyb
cizinců na teritoriu zůstává stejný, v ubytovacích zařízeních je stále stejný problém, a to velké
požívání alkoholu a následné rušení veřejného pořádku a fyzické ataky mezi ubytovanými.
Opět nic, co by nějak vybočovalo ze standardu.
Pan Petr J., velitel jednotky dobrovolných hasičů Koterov, komisi sdělil, že jednotky SDH
zasahovaly při poruše vodovodního řádu v Táborské ulici u haly Lokomotiva, kdy zhruba dva
dny odčerpávaly vodu, dále zasahovaly u několika požárů, řešily několik technických zásahů
při úniku provozních kapalin u vozidel a evidují zásahy při nárůstu síly větru, který způsobil
pády stromů a popadání větví.

4.
K vyhodnocení dotačních programů jednotlivých žadatelů za rok 2018 se vyjádřili jednotliví
zástupci sborů SDH.
Paní Zdenka Ž. za SDH Hradiště uvedla, že 21 000 Kč, které loni obdrželi v rámci dotačního
programu, byl využit převážně na propagační materiál. Uvedená částka je zatím pro propagaci
dostačující. Zmínila však problém udržení dětí po dovršení 15 – 17 let u sboru, kdy na ně
nejsou prostředky pro jejich vybavení a prostředky pro výcvik.
Pan David K. starosta SDH Božkov uvedl, že za dotaci kupovali pro děti torzo těla pro nácvik
resuscitace a AED trenažér. Další prostředky použili na materiál pro prezentace.
Pan Vladimír P. za SDH Koterov komisi sdělil, že dotace byla využita v rámci koncepce
projektu „Bezpečné Slovany“, kdy cílem je seznámení obyvatelstva s požární problematikou,
dále je zaměřena na prevenci předcházení požárů, chování při požárech a při mimořádných
událostech (vítr, povodně, atd.). Primárně je projekt zaměřen na školní a předškolní mládež,
seniory a občany žijící v bytových domech a ubytovnách. Z celkově obdržené částky 26 000
Kč si pořídili za 18 000 Kč videoprojektor s plátnem za účelem prezentace při akcích a
besedách, zbylé prostředky byly použity na náplně do hasicích přístrojů, náplně do vyvíječe
kouře pro výcvikové účely, pohonné hmoty do hasičských vozidel, které se na prezentačních
akcích podílejí a propagační materiál.
Předseda komise požádal zástupce výše uvedených SDH, aby do poloviny dubna 2019
připravili medián, jaký je zhruba finanční náklad na jednoho člena sboru ve věku 15 – 17 let
(dorost) a tento materiál předali komisi.

5.
Starostou SDH Božkov panem K. byl vznesen podnět, týkající se možnosti doplnění značení
výjezdu techniky z prostor hasičské zbrojnice SDH Božkov. Jak uvedl, tento výjezd je v ulici
Údolní, kde se křižuje s Libušínskou ulicí a při výjezdu s technikou tam často vzniká problém
jak z vozidly přijíždějícími od jezu, tak s vozidly přijíždějícími z druhé strany. Proto by rád
zjistil, zda je možné řešit prostřednictvím úřadu umístění v tomto prostoru nějakého
dopravního značení, například značky „Výjezd požární techniky“, případně jiného označení,
které by zvýšilo bezpečnost při výjezdu techniky a omezilo tak nebezpečí nehody.
Velitelka Obvodní služebny MP Plzeň – Slovany Martina Š. vznesla požadavek na opravu
vstupních dveří, které jsou dlouhodobě poškozeny a ze strany správce budovy ÚMO Plzeň 2 –
Slovany zatím nedošlo k jejich opravě i přes opakované urgence.
6.
Komise byla seznámena se stížností, která byla adresovaná panu starostovi a týkala se
činnosti městské policie. Pan K. si stěžoval na to, že hlídka MP stále objíždí křižovatku
Sladkovského x Guldenerova a umisťuje botičky nebo i odtahuje auta, která stojí v křižovatce.
Ostatní křižovatky nekontrolují a on je přesvědčen, že by bylo vhodnější nějak dopravně lépe
tento prostor vymezit a soustředit činnost MP jinam. Velitelka Obvodní služebny MP Plzeň –
Slovany Martina Š. uvedla, že se nezaměřují pouze na tuto lokalitu, řeší veškeré nesprávné
parkování po celém území Slovan.

7.
Příští zasedání se bude konat dne 8. 4. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti 101 budovy
ÚMO Plzeň 2 – Slovany.

C) Přijatá usnesení: nebyla přijata

E) Úkoly:
1) Prioritním úkolem komise je navýšení prostředků z dotačního programu pro SDH Božkov,
Koterov a Hradiště na další období.
Termín – příští a všechna následující jednání komise pro bezpečnost.
2) Vypracování finančních požadavků na jednoho člena sboru ve věku 15 – 17 let (dorost).
Zajistí – zástupci SDH Božkov, Koterov a Hradiště.
Termín – do poloviny dubna 2019.
3) Zjistit možnosti osazení dopravního značení u výjezdu požární techniky z prostoru SDH
Božkov, pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Zajistí – Ing. Zdeněk Č. - vedoucí kanceláře tajemníka ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
Termín – do příštího jednání komise dne 8.4.2019.
4) Zjistit stav opravy dlouhodobě poškozených vstupních dveří Obvodní služebny MP Plzeň.
Zajistí – Mgr. Stanislav Posavád – předseda komise pro bezpečnost a Ing. Zdeněk Č. vedoucí kanceláře tajemníka ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
Termín – do příštího jednání komise dne 8.4.2019.

Mgr. Stanislav Posavád
předseda komise bezpečnosti

Zapsal: Bc. Zdeněk Jirků

