
Zápis z jednání

Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí

Zpracování: -zai- 1

ze dne 23.11.2011

Přítomni: Jaromír Fischer, Gabriela Borovská, Luboš Adam, Mgr. Libor Žofka, Jan Svoboda, npor. 
Miloslav Houdek, Mgr. Norbert Kobela, Bc. Eva Dobiášová, Mgr. Marie Šnajdrová, Mgr. Martin 
Dušek, Jiří Havlíček 

Zahájení: Předseda komise pan Jaromír Fischer přivítal přítomné a seznámil je s programem 
jednání. Předal přítomným ředitelům škol (Mgr. Marie Šnajdrová, Mgr. Martin Dušek) samolepky 
k distribuci žákům základních škol. 

npor. Houdek:
- minulý měsíc byla provedena kontrola v Lidovém domě –  třináct mladistvých pod vlivem 
alkoholu, ve spolupráci odborem sociálních věcí bylo řešeno domluvou
- nápad trestné činnosti v Českém Brodě významně poklesl

p. Svoboda:
- od 1.1.2012 dojde k navýšení stavu Městské policie o jednoho strážníka (psovod) – obchůzky 
Štolmíř, Zahrady …

p. Fischer:
- vyskytly se stížnosti na časté průjezdy kamionů Jungmannovou ulicí 

              
pí. Borovská: v souvislosti se zvýšenou hustotou provozu v ranních hodinách v okolí základních a 
mateřských škol dochází ke kolizím a zdržení v kombinaci s vývozem popelnic v uvedených 
lokalitách

p. Fischer: lze řešit ve spolupráci s Technickými službami a Nykosem (vývoz popelnic až po osmé 
hodině ranní v dané oblasti)

p. Adam: 
- pozitivní hodnocení kontroly v Lidovém domě 
- dotaz na navrhované zvyšování parkovného ve městě
- dotaz: je možno vlastnit bezplatnou parkovací kartu

p. Svoboda:  
- návrh na zvýšení parkovného na 10,- Kč neprošel radou města, parkovné se nemění, bezplatné 
parkovací karty uděluje Odbor dopravy MěÚ (p. Katrnoška)



Zápis z jednání

Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí

Zpracování: -zai- 2

Bc. Dobiášová:
- s mladistvými, kteří byli pod vlivem alkoholu (Lidový dům), bylo vše řešeno pouze domluvou, 
pokud by došlo k opakování, bude řešeno přestupkovým řízením

pí. Borovská:   
- dotaz na stav městského rozhlasu – při bleskových povodních v srpnu 2010 nefungoval vůbec 
žádný systém varování, informace se předávaly pouze ústně, v omezeném dosahu – bude městský 
rozhlas zprovozněn?

p. Fischer:
- v současnosti je městský rozhlas mimo provoz, docházelo k opakovaným krádežím drátů, město 
nedisponuje finančními prostředky na nový rozhlas

Ing. Zadáková:
- je zpracována projektová dokumentace pro varovný a informační systém, čeká se na vhodnou 
dotaci

Příští zasedání Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí se uskuteční 12.1.2012 
od 16:30 v zasedací místnosti MěÚ.

Zapsala: Ing. Iva Zadáková
Zkontroloval: Jaromír Fischer




