
                                                            
 

 

Zpracování: -Vhj- 1 

                                               Z á p i s  č.  7 

z jednání komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí 
                                                  ze dne 17. 10. 2012 

 
 

Přítomni:  Dle prezenční listiny, která je přílohou originálu zápisu. 

 

Jednání zahájil předseda komise pan Jaromír Fischer, který přivítal přítomné. 

 

Rozhodnuto, že zápis z jednání komise bude zasílán všem členům na e-mailovou adresu. 

 

Následovala všeobecná diskuze o problémech v oblasti působnosti této komise v Českém Brodě. 

 

Vysloven názor, že na přechodech pro chodce by mělo docházet k tomu, že děti budou učeny, jak 

přecházet, tedy ne jen zastavovat dopravu, aby žáci mohli přejít. Diskuze ostatních členů k tomuto 

názoru nebyla souhlasná. 

 

MP: 

ulice Komenského - doprava se zklidnila, 

řešeny jen drobné krádeže ve městě, 

kriminální činnost ve městě klesá, 

byly provedeny další kontroly heren a barů bez závažných zjištění. 

 

V souvislosti s rozšiřováním kamerového systému bude připraven přechod na digitální příjem, 

zároveň dojde k navýšení počtu kamer - realizace do 12/2012. 

 

Do ČBZ je pravidelně podávána informace o činnosti MP, tyto informace budou dávány také na 

stránky města. 

 

Chybí vyhláška o podomním prodeji, /v radě města přednese pan Fischer, je třeba omezit žebrání po 

městě a také podomní prodej/. 

 

Vznesen požadavek, aby byly prováděny kontroly dětí, které se dopouštějí záškoláctví, toto se děje 

převážně v dopoledních hodinách. 

 

Požadavek na MP - měřit rychlost ve Štolmíři, bezohledná jízda řidičů,/ v městské části probíhá 

výstavba kanalizace/. 

 

Od listopadu 2012 má Městská policie psovoda se psem. 

 

Pan Mgr. Janík informoval o přípravě projektu na rekonstrukci ulice V Chobotě. 

Dále se jedná o zprůjezdnění ulice Krále Jiřího obousměrně. 

Podána informace o dopravě v okolí prodejny Lidl. 

 

Diskutovalo se o provozu automobilů na náměstích  - Arnošta z Pardubic a Husově. 

Vysloven názor, aby se začalo řešit značení tranzitní dopravy, která městem jen projíždí. 

 



                                                            
 

 

Zpracování: -Vhj- 2 

Podána informace o konání branného dne a Dne bez aut, veřejností bylo velmi kladně hodnoceno, 

Navrženo přesunout konání akce na všední den. Vzhledem k tomu, že akci zajišťují dobrovolníci, 

kteří chodí do práce, zřejmě nepůjde, aby se akce konaly ve všední dny. 

Navrženo zvýšit propagaci těchto akcí. 

 

Den bez aut - navrženo rozfázovat návštěvy škol na celý den, aby se netvořily fronty zájemců. 

 

V listopadu 2012 - akce První pomoc pro veřejnost, do ČBZ bude dána informace. 

 

Podána informace o dopravní situaci v Jungmannově ulici, bude provedeno měření rychlosti v této 

lokalitě. MP podala vysvětlení k provádění kontrol v této ulici - odstavování kontrolovaných 

vozidel.  

 

Policie ČR upozorňuje, že se zvyšuje majetková kriminalita ve městě. 

Podána informace o početních stavech na obvodním oddělení. 

Metylalkohol - v oblasti působnosti obvodního oddělení není žádné kladné zjištění. 

 

Pan Mgr. Janík informoval, že radniční zahrada má zajištěno pravidelné zamykání. 

Podána informace o problémech, které řeší sociální odbor města.  

Členům komise byla dána informace o petici občanů na sídlišti. 

 

 

Příští jednání komise se bude konat ve středu, 14. listopadu 2012 

v 16,30 hodin v zasedací místnosti B v budově radnice - Husovo 

náměstí čp. 70. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ------------------------------------------------------ 

                                                                                 Jaromír  Fischer 

                                                                                předseda komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zapsal: Václav Hájek  

 


