
Zápis z jednání komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí 

                                           dne 28.března 2011. 

 

 

 

Zahájení jednání  : 15.00 hodin 

Ukončení jednání : 16.15 hodin 

 

 

Účast : dle přiloženého záznamu o účasti. 

 

Třetí jednání komise zahájil předseda komise pan Jaromír Fischer. 

Seznámil přítomné členy komise s tématikou, které se bude týkat toto jednání. Konstatoval, ţe 

od předešlého jednání komise se situace ve městě poněkud zlepšila a podařilo se objasnit 

několik případů trestné činnosti, jejíţ pachatelé jsou v současné době stíháni. 

V dalším připomněl, ţe se zlepšujícím se počasím se úměrně zvýší počet přestupků zejména u 

mládeţe. I nadále je tedy potřebné přesvědčovat obyvatele města, aby své poznatky 

neprodleně předávali jak členům komise, tak Městské policii. Důleţitá telefonní čísla jsou 

zveřejněna na webových stránkách města. 

K dané problematice proběhla diskuse a jednotliví členové komise v ní uplatnili tato 

stanoviska : 

 

p.Šanc : 

- PČR v Českém Brodě v současné době jezdí na výpomoc policisté ze školícího střediska 

- i nadále probíhá zvýšený počet akcí a to i v noční době 

- za hodnocené období klesla trestná činnost na území města zhruba o 1/3, dochází však 

k přesunu pachatelů do okolních vesnic a to zejména do Přišimas a Krupé. 

 

p.Svoboda : 

- na velmi dobré úrovni vyhodnotil spolupráci s PČR na akci „Kruh“ 

- městská policie připravuje opatření ke kontrolám na diskotékách, konkrétní údaje však nelze 

z pochopitelných důvodů zveřejnit 

- pokud má někdo poznatky k drogám, můţe je pochopitelně předat i městské policii 

- ke zlepšení dopravní situace ve městě připravuje návrh na některé změny 

 

p.Adam 

- bylo by potřebné docílit stavu, aby si městské policie předávaly poznatky a rovněţ tak 

oznámení, pokud se někdo dovolá chybně 

- policisté by měli mít místní znalosti a na základě nich získávat poznatky od obyvatel při 

rozhovoru s nimi 

- rovněţ je třeba řešit parkovací karty, zejména co do počtu vydaných karet 

- problém spatřuje i ve sběrnách a zastavárnách, je potřebné zvýšit v nich kontrolní činnost 

- v některých městech je zavedena evidence jízdních kol, toto usnadňuje pátrání po 

odcizených kolech 

 

 

pí.Michková 

- směrem k informovanosti u mládeţe se osvědčily malé samolepky, kde jsou uvedena 

důleţitá telefonní čísla a děti si je vylepí na mobilní telefon 

 



 

p.Fischer 

- na školách budou probíhat besedy se ţáky, toto zabezpečí vyškolení pracovníci 

- zajistí propagaci mezi dětmi na školách ( samolepky s telefonními čísly ) 

 

pí.Dobiášová 

- problém je v zachovávání anonymity, nejsou zveřejňovány počty drogově závislých, 

jmenovitě to nelze také z legislativních důvodů 

 

 

  p.Ţofka 

- bylo by potřebné pozvat zástupce organizace Prostor a tímto způsobem získat alespoň počty 

a věkové skupiny drogově závislých 

- ke zvládnutí současného stavu by bylo potřeba navýšit počty u PČR, nebo u městské policie 

tak, aby bylo moţné drţet nepřetrţité sluţby 

- ve Štolmíři je třeba Městskou policií provádět pěší pochůzky a tímto způsobem získávat 

poznatky od občanů 

 

p.Pohůnek 

- je třeba přemístit kameru směřující do ulice Krále Jiřího, nyní snímá dopravní značku 

 

  

Jednání komise uzavřel její předseda pan Fischer s tím, ţe příští jednání komise se bude 

zabývat problémy v dopravě a poţádal přítomné, aby si připravili podněty k této oblasti. 

 

 

 

            Příští jednání komise proběhne dne 28.dubna 2011 od 13.00 hodin. 


