
Z á p i s   č. 5   

z jednání komise bezpečnostní 

ze dne 2. 6. 2014 

 

Přítomni:   J. Havlíček, L. Adam, J. Pardubský, M. Kruliš, J. Svoboda, K. Poupová,  

E. Dobiašová, D. Průšová, G. Borovská. 

Omluveni: J. Fischer 

Hosté:       J. Nekolný,  

 

Jednání zahájil a vedl místopředseda komise J. Havlíček.  

Kontrola zápisu z minulé schůze 

                                     

Program: 

1) Informace MP 

2) Informace sociálního odboru - SPOD. 

3) Informace TS 

4) Dotazy - Českobroďák 

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

 

 

1 – MP podána informace o činnosti a bezpečnostní situaci ve městě. 

      Vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti – prozatím byli občané řešeni     

      domluvou, nyní již bude porušování vyhlášky postihováno.     

      V parku budou častější kontroly na dodržování této vyhlášky.   

       Leccos – nemá nové poznatky k problémům v parku.        

       Pan starosta doporučuje, aby po cca půl roce došlo k vyhodnocení účinnosti vyhlášky 

       a případně se navrhnou její změny. 

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

3 – Ředitel TS informoval, že se provedlo vyčistění prostor pod mosty přes Šemberu. 

      Klesá počet událostí poškozování věcí v majetku města - vandalismus. 

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

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

4 – Českobroďák vznesl dotaz na dlouhodobě plánované přestěhování MP do nových prostor   

      na náměstí, a to hlavně kvůli dostupnosti strážníků občanům. 

      Starosta města informoval, že v rozpočtu na rok 2015 by se měla objevit částka na  

      zahájení prací k přestěhování depozitáře knihovny do bývalé videopůjčovny, aby následně  

      došlo k přestěhování služebny MP do čp. 1.  

      Českobroďák vznesl dotaz, zda-li je v nové koncepci MP počítáno s novým způsobem  

      přijímání oznámení od občanů, kdy tyto budou nahrávány a půjde je následně dohledat  

      kvůli možné kontrole. V současné době, když strážník oznamovateli nezvedne služební  

      telefon, nelze následně zjistit, zda-li došlo k pochybení strážníka. 

      Velitel MP informoval, že se způsob komunikace mezi strážníky a oznamovateli měnit  

      nebude.   

5 - Pan starosta vyslovil poděkování o. s. Leccos a MP za realizaci dětského dne.  

      Velitel stanice HZS upozornil na problémy s parkováním v ulici Krále Jiřího, kdy auta    

      stojí na obou stranách ulice a brání průjezdu. Je velký problém zajistit projetí techniky. 

      Žádá, aby se na problém zaměřila MP.  

      Za měsíc květen bylo 18 výjezdů HZS Český Brod. 

      Pan Adam upozornil na pochybení při provádění nástřiků bílých pásů na náměstí.  

 



Příští jednání komise se bude konat v pondělí 8. 9. 2014 od 17:00 hod. v zasedací 

místnosti v budově radnice, náměstí Husovo čp. 70. 

 

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

                                                                                   Jiří Havlíček 

                                                                                 místopředseda  
zapsal: Hájek 


