
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 

Bezpečnostní komise 

Semilská 43, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 04 

Fax: 284 08 08 13, tel.: 284 08 08 31      

e-mail : hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz 

                        V Praze dne 14. 01. 2021 
 

Zápis 

zasedání Pracovní skupiny pro vakcinaci Městské části Praha 19 
(dále také jen PSV) 

 

Jednání PSV se konalo dne 14. 01. 2021 od 13,00 hod. v kanceláři starosty Městské části 

Praha 19, Semilská ul. 43/1, Praha 9. 
 

Program: 
1. Úvodní informace ………………………………………….....  starosta MČ P19 

2. Téma „Zhodnocení aktuální situace“ .................................... starosta MČ P19 

3. Různé a závěr ……………………………............…………...   starosta MČ P19 

Přítomni: 
 

 Pavel Ž ď á r s k ý, starosta  

 Ivana Šestáková, místostarostka 

 JUDr. Josef N y k l e s, tajemník úřadu  

 Mgr. Martin H r u b č í k, bezpečnostní ředitel 
 

K bodu 1 – Úvodní informace 

Jednání PSV MČ Praha 19 zahájil v 13,00 hodin starosta Pavel Žďárský, který informoval o ustavení 

Pracovní skupiny pro vakcinaci Městské části Praha 19, která ve složení Pavel Žďárský, Ivana 

Šestáková, JUDr. Josef Nykles, Šárka Egrtová, Báčová Michaela, Mgr. Martin Hrubčík, bude mít za 

cíl zajistit, co možná největší a nejrychlejší proočkovanost občanů MČ Praha 19.  

 

K bodu 2 - Zhodnocení aktuální situace 

Starosta naznačil různá opatření, kdy zmínil zásadní úlohu Magistrátu hl. m. Prahy, a vyžádal si 

návrh dalšího postupu v realizaci opatření v dané agendě. 

 pí. místostarostka Ivana Šestáková – Jak bylo řečeno, tak hlavní odpovědnost je nyní 

dána HMP, kdy MČ Praha 19 je plně připravena poskytnout veškerou možnou součinnost, 

jsme v kontaktu s ostatními MČ celé Prahy a koordinujeme jednotlivé možnosti 

spolupráce v dané agendě tak, abychom dosáhli co možná největší a nejrychlejší 

proočkovanost občanů. Aktuálně platí, že jediná možnost, jak se hlásit k registraci je přes 

operační středisko MHMP, další postup je úzce vázán na dovozu vakcinačních látek do 

ČR, očekává se vládní rozhodnutí ve věci vakcinačních center. Pracovní skupina bude 

situaci monitorovat a vylepšovat své možnosti součinnosti s odpovědným krajem, aby 

okamžitě, jak to bude jen možné, byl zajištěn co nejhladší průběh očkování v rámci 

Prahy 19. 

K bodu 3 – Různé a závěr 

Následně starosta Pavel Žďárský zasedání Pracovní skupiny pro vakcinaci Městské části 

Praha 19 v 13,35 hodin ukončil. 

 

_________________________ 

Pavel Žďárský 
starosta Městské části Praha 19 
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