
Z á p i s  č.  3 
z jednání komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí 

ze dne 20. 3. 2013 

 
 
Přítomni:  Dle prezenční listiny, která je přílohou originálu zápisu. 
 
Jednání zahájil za nepřítomného předsedu komise pana Jaromíra Fischera pan Mgr. Pavel 
Janík, místostarosta Města Český Brod. 
 
Členové komise na příštím jednání předloží své návrhy na volbu místopředsedy této komise. 
 
Vznesen požadavek, aby členům komise byl zaslán Strategický plán města, který je na 
webových stránkách Českého Brodu. 
 
Dále z jednání komise: 
 

1) Od 1. března 2013 je pro účely 2. ZŠ uvolněn dům v ulici Tyršova, který byl 

v minulosti nechvalně známý v souvislosti s distribucí drog.  

 

2) V březnu 2013 proběhla na českobrodsku bezpečnostní akce Policie České 

republiky, do které se zapojila i Městská policie Český Brod. PČR – 22 policistů a MP 

– 7 strážníků. Vedoucí Obvodního oddělení PČR hodnotil akci jako velice úspěšnou.  

 

3) Zvýšená spolupráce strážníků Městské policie Český Brod a Obvodního oddělení 

policie Český Brod, a to v souvislosti s předáváním informací o protiprávní činnosti 

pachatelů a využití psovoda se psem v rámci společných hlídek. 

 

4) Zvýšené monitorování prostoru v okolí autokempu, a to z důvodu ubytování většího 

počtu rizikových osob. 

 

5) Diskuze kolem objektů a osob, kterých se týká užívání omamných a psychotropních 

látek v Českém Brodě. Způsoby zamezení další případné distribuce těchto 

nebezpečných látek. 

 

6) Zdůraznění přítomným členům komise, aby při kontaktu s protiprávní činností ihned 

vyrozumívali Policii České republiky nebo Městskou policii Český Brod. Takto je třeba 

jít příkladem ostatním spoluobčanům.  

 

7) Nápad trestné činnosti na Obvodním oddělení Český Brod v měsíci únoru 2013 je 25 

trestných činů. Nápadem se rozumí počet zadokumentovaných trestných činů v 

místní působnosti OOP Český Brod. Jedná se nejen o území města, ale i o všechny 

obce, které spadají pod působnost zdejšího oddělení policie ČR. 

 

8) Je připravována změna tržního řádu – se zákazem podomního prodeje. 

 

9) Diskuze nad zvýšením počtu strážníků v Českém Brodě a způsobem jejich činnosti. 

Prezentována činnost strážníků MP v ČBZ. 

 



10) Všeobecná diskuze o bezpečnostní situaci ve městě. 

 

Příští jednání komise se bude konat ve středu, 17. 4. 2013  
v 17,00 hodin v zasedací místnosti A – u obřadní síně v budově radnice, Husovo 
náměstí čp. 70. 
 
 
 
 
 
                                                                     ------------------------------------------------------ 
                                                                                 Jaromír Fischer 
                                                                                předseda komise 
 
 
Zapsal: Václav Hájek  
 


