
Zápis z 1. zasedání komise pro bezpečnost 

 

Datum a čas konání:  14. února 2019, 18:00 hod. 

Místo konání:  zasedací místnost HZ Miškovice, Ke Zlatému kopci 8, Praha 9 

 

Jednotlivé body programu: 

1) Prezence, zahájení, volba zapisovatele  

Předseda komise pro bezpečnost p. Michal Linhart přivítal všechny přítomné členy komise,  

viz. prezenční listina a dva přítomné hosty zasedání. Roli stálého hosta zasedání přijala radní MČ  

Ing. Kateřina Rosická a druhým z hostů byl čakovický občan p. Roman Simulík, který přijal pozvání 

předsedy komise. Byla taktéž učiněna kontrola kontaktních emailových adres a doplněny kontakty 

telefonické, vše pro potřeby svolávání členů komise. Zapisovatelem na zasedání byl určen předseda 

komise p. Linhart. 

2) Seznámení se s významem a činností Komise pro bezpečnost v rámci MČ Čakovice 

Členové komise byli seznámeni s významem a funkcí komise v rámci městské části Čakovice, tedy že 

je komise pro bezpečnost iniciativním a poradním orgánem rady městské části Čakovice, její členové 

jsou radou MČ také řádně voleni. Komise, resp. její členové nemají oprávnění sami rozhodovat, 

podávají však podněty a doporučení Radě MČ v oblasti bezpečnosti. Pro přímou komunikaci  

a přenášení podnětů směrem k radě MČ bude na každém zasedání komise přítomna, jak již bylo výše 

v zápise uvedeno, radní MČ Ing. Kateřina Rosická, která má ve své gesci, mimo jiné i bezpečnost jako 

takovou. Přítomní členové komise se taktéž dohodli na periodice zasedání komise, a to minimálně 

třikrát v roce, tedy s rozestupem čtyř měsíců. V případě potřeby může být komise svolána i dříve, 

komisi svolává vždy předseda komise. V rámci tohoto bodu taktéž zaznělo několik málo informací 

z činnosti komise v období 2014 – 2018, především vizualizace cílů, jak těch rozpracovaných, tak 

dokončených. 

3) Návrh předsedy komise o doplnění členské základny komise o p. Romana Simulíka 

Předseda komise p. Michal Linhart navrhl členům komise rozšíření členské základny o na zasedání 

přítomného p. Romana Simulíka, občana Čakovic, který projevil o členství zájem již v roce 2018 a byl 

pro svůj možný přínos doporučen i starostou MČ p. Ing. J. Vintiškou. Pan Roman Simulík se představil 

členům komise. Návrh byl členy komise přijat, proto byl požadavek přenesen na přítomnou radní MČ 

Ing. Kateřinu Rosickou, aby postoupila donominování p. Romana Simulíka na nejbližším zasedání rady 

MČ. Komise by tímto zcela naplnila limit své členské základny. 

4) Informace z radnice 

Přednes současné vize působení v oblasti bezpečnosti z pohledu radnice MČ Čakovice představila 

radní MČ Ing. Kateřina Rosická. 



5) První téma k řešení – Aktuálně akutní řešení problematiky záplavového místa ulice Za tratí 

poblíž křížení s Třeboradickým potokem 

- téma přednesl: Michal Linhart,  

- přiložené materiály: mapka se zákresem inkriminovaného místa                                                                               

Popis – Každoročně několikrát, byť už při menším dešti, kdy dochází ke splavování vody především  

po komunikaci a z okolního pole, se v uvedeném místě vytvoří vodní laguna s hloubkou až 0,5m, která 

samovolně a přirozeně neodtéká. Dochází pak k zátopu především komunikace ul. Za Tratí  

(vč. přilehlých míst), která je jednou z páteřních obchvatových komunikací naší MČ. Vozovka je poté 

částečně nebo úplně zneprůjezdněna, voda se sama vsakuje velmi pomalu, obvykle dochází 

k nucenému odčerpání ze stran hasičských sborů. Objízdnou trasu pak řídí složky IZS přes Třeboradice 

a Čakovice ulicemi Schoellerova, Bělomlýnská, Cukrovarská.  

Návrh řešení – Nabízí se hned dvě zcela jednoduchá a finančně nenáročná řešení. Vzhledem 

k blízkosti koryta Třeboradického potoka, by postačilo vyhloubením odtokového kanálku směrem 

k potoku vytvořit prostor pro samovolné a hlavně průběžné odtékání vody. Druhou variantou by 

mohlo být vyhloubení vsakovacích vrtů, zde bude ovšem záležet, vzhledem k blízkosti vodního toku, 

především na výšce hladiny spodních vod, proto by musel být proveden i kontrolní vrt. 

Členové komise proto předkládají bod k projednání Radě MČ. 

6) Debata a ukončení zasedání 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hod. 


