
Zápis z jednání Krizového štábu městské části Praha 8 

Datum a čas: 01. 03. 2022, 12.30 hod. (svolání 28. 02. 2021, 20.15 hod.) 

Důvod svolání: Opatření – válka na Ukrajině 

Místo:  Obřadní síň, Zenklova 1/35, první patro 

Přítomni:  Ondřej Gros, Jiří Vítek, Mgr. Vladimíra Ludková, Radomír Nepil, Mgr. Martin Cibulka, 
Mgr. Zuzana Holíková, Mgr. Petr Svoboda, Bc. David Straka, Ing. Petr Procházka GC,  

Omluveni:  Mgr. Tomáš Tatranský, Tomáš Slabihoudek 
  

1. úvod 

- informace o aktuální situaci na území hl. m. Prahy 
- informace z porady MHMP 

 

2. ubytování 
 
- informace o aktuální bytové situaci MČ 
- MČ poskytne k dispozici pro potřeby ubytování osob z Ukrajiny 50 bytů  

o jedná se o byty 20 – 35 m2  
o nutné zajistit základní vybavení bytů pro 4 osoby a připojení elektřiny 

 
1. fáze 20 bytů bude připraveno za 10-14 dní 
2. fáze 30 bytů bude připraveno do jednoho měsíce 

 
- ubytování zaměřené na seniory z Ukrajiny 

o Gerontologické centrum až 8 osob s doprovodem 
v případě potřeby je možné zajistit ubytování i s dětmi (vnoučaty) 

o denní stacionář SOS Praha 8 
ubytování až pro dvě rodiny se seniory (jeden byt) 
 

V případě potřeby budou k dispozici Tělocvičny, kulturní domy Krakov, Ládví a další prostory 
MČ. 
 
OBKŘ zajistí předání veškerých informací o ubytovacích kapacitách na MHMP 

 
„Veškerá koordinace ubytovaní bude řešena prostřednictvím MHMP“ 

 
3. centrum integrace cizinců 

- informace o činnosti centra a možnosti využití 
- nabídka spolupráce 

  
4. zajištění koordinátora (tlumočníka v Ukrajinském jazyce) 

- zajištění osoby pro koordinaci ubytovaných osob 
 

5. nabídka práce 
- aktuální spolupráce s úřadem práce   

 
6. školství 

- aktuální informace o volných kapacitách 
- koordinace prostřednictvím MHMP 



7. humanitární pomoc 
- směřovat na stávající neziskové organizace, dále prezentovat jejich činnost a informovat 

občany Prahy 8 o možnostech případné pomoci 
 

 
 

ukončení 13.01 

 

Předseda: Ondřej Gros 

Zapsal: Bc. David Straka      Nebyl pořízen zvukový záznam 


