
Zápis z jednání preventivní skupiny SENIOR Bezpečnostní 

komise Městské části Praha 19 

ze dne 4. 12. 018 od 10-12,30h 
 

 

Přítomni: 

Dle prezenční listiny 

 

 

 Na úvod přišel členy komise uvítat pan starosta a poděkovat za veškeré bezpečnostní a 

preventivní aktivity v rámci Kbel.  

 

 Předseda preventivní skupiny SENIOR seznámil přítomné s dalšími body zlepšení 

původní projednávané problematiky – např. podvodné aktivity tvz. šmejdů byly 

omezeny. 

 

 Důležitým bodem jednání se stalo parkování v DS Mladoboleslavské. Byly zjištěny 

následující okolnosti vedoucí k nutnosti řešit omezení vjezdu do DS 

Mladoboleslavské. 

 

- Parking využívají celoročně i osoby nebydlící v DS  

- Obyvatelé DS svými podněty vyvolali nutnost řešení této situace neboť 

dochází k tomu, že celé parkoviště je zabráno cizími vozy 

- 6-9 vozů Farní charity parkujících v zastřešeném parkingu DS 

- Řešení: 

- Změna kódování ovladačů – toto povede k zamezení parkování cizích osob 

- Zavedení vratných záloh za ovladače k branám do DS – částka 500,-Kč 

- 1x vůz od Farní charity zdarma 

- K jednotlivým parkovacím místům přibude označení s SPZ zaplacených 

obyvatel DS – částka za parking 100,-Kč (zaplacená částka může být 

součástí nájemní smlouvy či na doporučení vedoucí OMIBNH spíše zvlášť 

ve smlouvě na parking v těchto prostorách). Ve smlouvě na parkování by 

měla být i sankce při neplnění. 

- Možnost i individuálně řešit výjimky – po písemné žádosti bude 

projednáno a ve věci rozhodnuto. Kontaktními osobami v této věci: 

A.Zborníková, M.Šeliga. 

- Veškeré parkující vozy budou evidovány přes bytový odbor 

- Na brány a vchodové dveře budou nainstalovány cedule s informací – 

výzvou k odstranění vozů do 14 dnů – zajistí vedoucí bytového odboru 

- Možnost prioritně zajistit místa pro invalidní obyvatele DS 

- Nainstalování cedulí na výměnu ovladačů k hlavním branám – zajistí 

OMIBNH 

i. INFORMUJEME – k datu 20.1.2019 bude provedeno pro vaši 

bezpečnost výměna ovladačů k hlavní bráně. Zápůjčka bezplatná, 

vratná záloha 500,-Kč 

- V momentech krize nutno dořešit vjezd sanit či jiných bezpečnostních vozů 

- Zvonky i u vchodu z ul. Mladoboleslavské (nyní rekonstrukce)  

- Pravidelně - před setkáním klubů bude nainstalována ved. klubů na vrata-

vchodové dveře cedule s nápisem, od kdy-do kdy by měli obyvatelé nechat 

odemčené dveře. 

- Tajemník zjistí a bude informovat  obyvatele o vzniku brány 

z Mladoboleslavské 20 (mailem zašle A.Zborníkové) 



-  

 

 

 Dalším důležitým bodem jednání na základě podnětů seniorů: 

o Úklid obecných bytových domů 

 Úklid je problematický především pro starší obyvatele obecních domů 

 Výzva k úklidu či nikoli – jeví se reálnější zahrnout úklid mezi ostatní služby v rámci 

nájmu bytu 

 Ideálně, pokud ved. OMIBNH zajistí poptávku po úklidových službách v jednotlivých 

domech a předloží k tomu i úklidové postupy (pravidla). Ev. zakotvit úklid i do náj. 

smluv. V každém baráku evidence pravidelných úklidů (př. v obecních bytech jiných MČ 

je za tuto službu účtováno 43,-Kč/osobu/měsíc s tím-že 1xtýdně se uklízí dle smluvních 

požadavků). K této službě je nutné připravit i dobré podmínky pro úkl. Firmu - přístup 

k teplé - studené vodě, úklidová místnost-komora na uskladnění potřeb… 

 

 Mgr. Hrubčík na základě kladného hodnocení posledního kurzu první pomoci pro seniory 

s týmem Záchranáři nabídl kurz další, tentokráte zaměřený na prevenci a protipožární 

aktivity. Ze stran vedoucích seniorů je poptávka o tento kurz, termín bude nahlášen po 

dohodě vedoucích obou klubů na leden či únor. 

 

Zvláštní upozornění  

– vynikající kbelská zpěvačka Tereza Dlouhá je ochotna vystoupit na schůzi Klubu 

seniorů či STP. Možná, že jste její vystoupení slyšeli na akci odhalení pomníku či na akci 

Rozsvícení vánočního stromu – její specialitou jsou operety, operní árie i lidové písně. 

Zatím nemá určený program pro rok 2019, pokud byste toto vystoupení chtěli zařadit 

do svého rozpisu akcí, ozvěte se, prosím, co nejdříve s navrženým termínem. Srdečně 

doporučujeme. 

 

 

V Praze dne 4. 12. 2018 

 

Zapsala: Šárka Egrtová 


