
 

 

Zápis z jednání Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí 

konané dne 28.ledna 2011.  

 

Zahájení jednání  : 09.00 hodin 

Ukončení jednání : 10.15 hodin 

 

Účast : dle přiloženého záznamu o účasti 

 

 

Jednání zahájil předseda komise pan Jaromír Fischer. 

Seznámil přítomné s úkoly komise, jejíž činnost bude probíhat jednak v rovině prevence 

kriminality a dále v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Dále rozebral jak postupovat při 

zjištění problémů, nejen v oblasti kriminality, ale  například i při dopravních problémech, 

problémech dětí ve škole a podobně. V další části svého vystoupení se zabýval zejména 

těmito otázkami : 

      - využíváním kamerového systému 

      - při získání podnětů od občanů města si vždy ověřit jejich pravdivost 

      - řešení problémů dle vlastní činnosti členů komise 

      - spojením na členy komise. 

 

Jednání dále pokračovalo diskusí členů komise, kteří se ve svých vystoupeních zabývali 

zejména těmito oblastmi : 

 

      pí. Dobiášová : 

- spolupráce s ostatními složkami působícími v této oblasti, toto hodnotí na dobré 

úrovni 

-  rozebrala problematiku široké oblasti působnosti svého odboru 

- pořádání případových konferencí 

- v současné době jsou nejvíce řešené problémy záškoláctví dětí a provádění kontrol 

v pohostinství ve spolupráci s PČR a Městskou policií ke zjištění prodeje alkoholu 

mladistvým 

 

p. Fischer : 

Doplnil své úvodní slovo zejména o tyto otázky : 

- pořádání besed na školách a rozšíření spolupráce mezi PČR a Městskou policií 

- při podání podnětů jde řadu problémů řešit velice rychle 

- rozšíření kamerového systému naráží na problematiku financování 

 

 p. Adam 

 -  bylo by potřebné prostudovat materiály z předcházející činnosti této komise 

 -  je třeba zajistit statistiku trestné činnosti v Českém Brodě 

 -  zjistit, co přinesl kamerový systém a jaké jsou výsledky v této oblasti 

 -  jaké jsou výsledky práce Městské policie a čím se především zabývá 

 

p. Fischer 

 -  v každém čísle Českobrodského zpravodaje jsou uváděny zmíněné údaje 

 -  zlepšením kamerového systému došlo ke zlepšení monitorování zejména  na sídlišti, na   

    náměstí, před nádražím i uvnitř něj a na hřbitově 



 

  -  další rozšiřování kamerového systému naráží na značnou finanční náročnost 

  - Městská policie má noční služby, muselo by ale dojít ke zdvojnásobení počtu 

           strážníků, aby bylo možno držet 24 hodinové služby 

 

       p. Svoboda 

          -  činnost  kamerového systému probíhá 24 hodin denně 

          -  zjištěné trestné činy jsou předávány PČR, spolupráce je na dobré úrovni i 

              v oblasti drog ( toto je v současné době značný problém ) 

          -   na nepřetržitou službu by bylo potřeba 12 strážníků 

          -  noční služby má Městská policie cca 3x týdně, nepravidelně, aby nedošlo ke    

              stereotypu 

    -  provádí se měření rychlosti a dozor v dopravě 

    -  řešení úlohy rodiny ve výchově dětí  -problém současné doby 

 

V souvislosti s probíranou tématikou upozornil předseda komise na dodržování určité 

mlčenlivosti mimo jednání komise. 

 

  pí.  Dobiášová 

    -  problém drog je problémem celorepublikovým 

    -  odbor sociálních věcí drží rovněž 24 hodinové služby, problémy je tedy možno  

        řešit takřka okamžitě 

    -  poukázala na složitost prokazování trestné činnosti, znovu se vrací pachatelé 

        trestné činnosti po výkonu trestu 

          -  vymáhání placení pokut -problém neplacení 

          -  změnou legislativy v roce 2012 nastanou nové problémy(vyplácení dávek apod.) 

 

      

Jednání  uzavřel předseda komise pan Fischer s tím, že při příštím zasedání bude proveden 

rozbor převládající trestné činnosti a dosud přijatých opatření. 

 

Příští zasedání komise proběhne 28. února v 7.30 hodin.          


