
 

Zápis z jednání Komise bezpečnostní 

Číslo jednání: 1/2023 

Datum konání: 13.2.2023 

Přítomni: Petr Měšťan (předseda), Hana Markulinec Moravcová, Ondřej Volf, Richard Tauer 

Omluveni: Karel Švanda 

Tajemník: Barbora Lukšová Frantová 

Jednání zahájeno v 16:00 hod. 

O programu byli všichni členové informování předem e-mailem. Na programu jsou zařazeny tyto body: 

• Prezence 
• Přivítání členů a poučení o mlčenlivosti  
• Seznámení s výstupy o činnosti MPO a PČR za roky 2021 a 2022, udělení slova zástupcům MPO 
a PČR 
• Zapojení bezpečnostní agentury ke zvýšení bezpečnostní situace v Horních Počernicích a 
možná spolupráce s MPO a PČR 
• Různé 
• Poděkování za účast a ukončení jednání                                                                            
 
1/ Prezence – prezenční listina tvoří přílohu zápisu.  
 
2/ Předseda zahájil jednání komise v 16:00 hod a přivítal přítomné na prvním letošním jednání komise. 
Všichni členové byli poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivosti a o nakládání s osobními údaji. 
Písemné potvrzení bude založeno u personalisty ÚMČ.  
 
3/ Předseda komise seznámil přítomné s výstupy o činnosti MPO a PČR za roky 2021 a 2022 a udělil 
slovo p. Volfovi a panu Tauerovi k doplnění a objasnění výstupů. Oba uvedli těžkosti týkající se 
personálního obsazení, uvítali by posílení řad policistů. Přesto bylo konstatováno, že v porovnání 
s ostatními městskými částmi je MČ Praha 20 2. nejbezpečnější městskou částí. Na podrobnosti 
odkázali na tzv. mapu kriminality.  
 
Diskuse k možnosti pomoci s propagací náboru u PČR a MPO v mediálních kanálech MČ.  
 
4/ Seznámení přítomné s možností zapojení bezpečnostní agentury a její spolupráce s PČR a MPO 
Předseda seznámil přítomné s možností zapojení bezpečnostní agentury prostřednictvím mobilní 
hlídky (pochůzka), její případné spolupráci s PČR a MPO a možnou podobu. Ze strany PČR informováno 
o přípravě právního předpisu upravující činnost bezpečnostních agentur, která v současné době není 
nikterak regulována. MPO informovala, že hlídky se v současné době pohybují v tzv. kombinovaném 
režimu, tj. pochůzková činnost, tak s využitím automobilu.  



 
V rámci diskuse (p. Markulinec Moravcová) diskutováno možné zapojení vlastního zaměstnance do 
pomoci s kontrolou bezpečnosti např. na dětských hřištích a posílení informativního značení 
v ukrajinském jazyce.  
 
5/ V rámci bodu různé diskutována možnost rozšíření kamerového systému. Možnost rozšíření 
vlastního kamerového systému MČ a možnost zapojení do kamerového systému městského. 
Upozorněno na problematiku GDPR a spolupráci s ÚOOÚ a odborem krizového řízení MHMP. Navrženo 
vytipování problematických míst ve spolupráci s PČR a MPO.  
 
6/ Závěrem předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 17:00 hod.  
 
Zapsal: Barbora Lukšová Frantová 
 
 
 
Schválil: Petr Měšťan 
 

 

 


