
Z á p i s   č. 4   

z jednání komise bezpečnostní 

ze dne 28. 4. 2014 

 

Přítomni:   J. Havlíček, L. Žofka, M. Kruliš, J. Svoboda, K. Poupová, E. Dobiašová,  

D. Průšová, M. Dušek, J. Fischer, G. Borovská, M. Šnajdrová,  

Omluveni: J. Růžičková, L. Adam, J. Pardubský, O. Strnad, 

Hosté:       J. Nekolný, P. Janík, zástupce OO P ČR, 

 

Jednání zahájil a vedl místopředseda komise J. Havlíček.  

Kontrola zápisu z minulé schůze 

                                     

Program: 

1) Informace P ČR 

2) Informace MP 

3) Informace sociálního odboru - SPOD. 

4) Návrh Leccos  

5) Informace TS 

6) Informace - starosta 

7) Diskuze k bezpečnostní situaci v Českém Brodě a další. 

 

 

1 – Zástupce P ČR podal informaci o bezpečnostní situaci a nápadu trestné činnosti ve městě.       

2 – MP bude mít od září 2014 vyčleněny 2 strážníky, kteří budou chodit na besedy do 

      základních škol a preventivně působit v rámci jednotlivých problematik.       

3 - Podány informace ze sociálního odboru, řešení přestupků na úseku drog. 

4 – Žádost o zajištění hlubší koordinace preventivních aktivit mezi Leccos, Městem Český   

      Brod (MP), Policií ČR a základními školami v Českém Brodě.   

5 – Ředitel TS informoval, že byla zakoupena plnička písku a pytle a to v rámci čerpání  

      finančních prostředků na krizové řízení v rámci protipovodňových opatření, které jsou  

      v kompetenci bezpečnostního ředitele Českého Brodu p. Hájka.  

      TS budou čistit prostor pod mosty přes Šemberu. 

      Byl zbudován nový sloup veřejného osvětlení v ul. Palackého, na který bude umístěna  

      bezpečnostní kamera z domu čp 1256 napojená na kamerový dohled MP. 

      Ústup pouličního vandalismu. 

6 – Starosta města podal informace k problematice záplav.  

      Zastupitelstvem byla schválena vyhláška omezující konzumaci alkoholických nápojů na  

      veřejných prostranstvích.   

 

 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat v pondělí 2. 6. 2014 od 17:00 hod. v zasedací 

místnosti v budově radnice, náměstí Husovo čp. 70. 

 

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

                                                                                   Jiří Havlíček 

                                                                                 místopředseda  
zapsal: Havlíček J.. 


