
Zápis z jednání

Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí

Zpracování: -zai- 1

ze dne 23.2.2012

Přítomni: Jaromír Fischer, Gabriela Borovská, Luboš Adam, Jan Svoboda (v zastoupení), Ing. Jan 
Pohůnek, Bc. Kateřina Poupová, Mgr. Marie Šnajdrová, Mgr. Martin Dušek, Oldřich Strnad, Mgr. 
Jiří Havlíček, Bc. Denisa Průšová 

Zahájení: Předseda komise pan Jaromír Fischer přivítal přítomné, v zastoupení za PČR (npor. 
Miloslav Houdek – omluven ze služebních a rodinných důvodů) informoval přítomné o snížení
početního stavu na služebně Český Brod – odcházejí dva zaměstnanci.

p. Havlíček:
- informace o Českobroďáku:
- po jarních prázdninách budou dobrovolníci hlídat bezpečnost na přechodech pro chodce (příchod
dětí do škol – ranní hodiny)

- již proběhly kursy první pomoci pro žáky ZŠ Tyršova, další budou probíhat
- 10.3.2012 pořádá Českobroďák ve spolupráci PČR pod patronací města Seminář sebeobrany pro
  ženy

pí. Šnajdrová:
- opět upozornila na problém najíždění aut rodičů přivážejících děti do škol na příjezdovou cestu 
k 1. ZŠ, hledá se způsob řešení

p. Pohůnek:
- za závoru nelze umístit dopravní značku se zákazem vjezdu, řešením je tedy vjezd na povolení

pí. Poupová:
- žádost na PČR (větší zainteresovanost ve věci konkrétního sociálního případu – agresivita otce) 
- vzhledem k nepřítomnosti PČR neřešeno

p. Dušek:
- upozornění na nepřehlednost křižovatky Havlíčkova x Suvorovova 
(+ vyústění Želivského x Žitomířská)

- nastávají nebezpečné situace při průjezdu, nebylo by vhodné umístit zrcadlo?

p. Pohůnek: 
- především nutnost dodržovat předpisy, dodržování přednosti v jízdě, v případě příjezdu z centra 
města (Suvorovova) zastavit na STOPce tak, aby měl řidič výhled všemi směry, atd.
- obousměrný provoz v Jungmannově ulici prozatím do konce roku, byl proveden statistický 
průzkum, dopravní zatížení se významně nezvýšilo

pí. Borovská:
- upozornění na ztížené parkování v ulici Marie Majerové 
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p. Pohůnek:  
- MP provede šetření, event. by bylo možné řešit parkováním pouze na jedné straně komunikace
- ohledně stížnosti pí. Aleny Štaincové na znečišťování okolí autobusové zastávky v ulici 
Havlíčkova a okolí nemovitosti v těsné blízkosti této zastávky: lze řešit tak, že Městská policie 
zaměří pozornost na zastávku v příslušných denních hodinách

sl. Průšová:
- od dubna tohoto roku budou v ZŠ probíhat primárně preventivní programy (Zvonice)
- klub Zvonice je otevřen čtyři dny v týdnu

pí. Borovská:   
- ohledně situací na přechodech pro chodce v ranních hodinách (příchod dětí do škol): je nutná 
prevence, bylo by dobré zavést důslednou dopravní výchovu pro děti v posledním ročníku MŠ a na 
prvním stupni ZŠ
- v českobrodském zpravodaji by mohly být pravidelně zveřejňovány pokyny pro prevenci 
kriminality – např. zaměření na seniory – komu otvírat, varování před falešnými prodejci apod.

p. Adam:
- upozornil na opětovné shlukování podezřelých osob v ulici Želivského (během jednoho týdne 3x)

Příští zasedání Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí se uskuteční 21.3.2012
od 16:30 v zasedací místnosti MěÚ.

Zapsala: Ing. Iva Zadáková
Zkontroloval: Jaromír Fischer




