
Zápis z jednání

Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí

Zpracování: -zai- 1

ze dne 12.1.2012

Přítomni: Jaromír Fischer, Gabriela Borovská, Luboš Adam, Mgr. Libor Žofka, Jan Svoboda, npor. 
Miloslav Houdek, Bc. Eva Dobiašová, Bc. Kateřina Poupová, Mgr. Marie Šnajdrová, Bc. Denisa 
Průšová, Mgr. Jiří Havlíček, Mgr. Pavel Janík (Community Policing)

Zahájení: Jednání zahájil místostarosta Mgr. Pavel Janík – dnešní shůzky se účastní jako zástupce 
Community policing, 4x ročně se bude KPK a SPOD účastnit CP (společná jednání). Předseda 
komise pan Jaromír Fischer přivítal přítomné a vyzval k diskusi v plénu. 

npor. Houdek:
- i nadále dochází k poklesu nápadu trestné činnosti v Českém Brodě 
- v květnu by se měl početní stav na služebně zvýšit na 17 osob (1 osoba návrat z MD), z toho plyne 
možnost udržovat dvě dvoučlenné hlídky od 6/2012

pí. Dobiašová:
- dotaz na npor. Houdka: je možné zajistit zpětnou vazbu v případě, že matky podávají trestní 
oznámení (průběh trestního řízení)?

p. Svoboda:
- ve spolupráci s p.Kobelou a pí.Poupovou byla provedena kontrola v hernách v ČB, žádní 
mladiství nebyli přítomni

p. Adam:
- opět dotaz na průjezd nákladních automobilů Zahradami (zprostředkovný dotaz p. Linka
(Zahrady) - prováděla v této lokalitě MP měření rychlosti ?
            
p. Svoboda:
- v této lokalitě Městská policie měření neprováděla

p. Žofka:
- ocenil přítomnost hlídek MP v městské části Štolmíř
- upozornil na častý výskyt volně pobíhajících koní ve Štolmíři
- dotaz na p. Svobodu: bude mít MP v roce 2012 psa (hlídku s psovodem)?
- bude zvýšeno parkovné v Českém Brodě?

p. Svoboda:
- psovod bude (do 15.3.2012 je ve škole), pes nebude (nedostatek finančních prostředků)
- návrh na zvýšení parkovného (20 Kč/hod) bude opětovně předložen na RM
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p. Havlíček:  
- Českobroďák chystá osvětovou akci - první pomoc (základní školy), žádost o podporu města
(event. poskytnutí prostor pro osvětovou akci)
- bude vyhlášena nová náborová kampaň - bezpečnost na přechodech pro chodce - ranní hodiny
(školy)

pí. Šnajdrová:
- upozornila na problém najíždění aut rodičů přivážejících děti do škol na příjezdovou cestu k 1. ZŠ,
je ohrožena bezpečnost dětí přicházejících do školy a pohybujících se v bezprostřední blízkosti
příjezdové cesty

p. Svoboda:   
- lze ošetřit vjezdem na povolení (bude řešeno s oddělením dopravy - ing. Pohůnek)

pí. Borovská:
- dotaz na budovu bývalé zvl. školy – v současné době je zde ubytovna? (zvýšená hlučnost
v objektu)
- upozornění na ztížené parkování v ulici Marie Majerové - zejména o víkendu parkují auta na obou 
stranách ulice i na chodnících, může MP zasáhnout? 

p. Svoboda:
- v minulosti již bylo pokutováno, ne o víkendu - provoz fitka, z toho vyplývající zvýšené nároky na 
parkování v lokalitě

Příští zasedání Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí se uskuteční 23.2.2012
od 16:30 v zasedací místnosti MěÚ.

Zapsala: Ing. Iva Zadáková
Zkontroloval: Jaromír Fischer
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