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Z á p i s   č. 4 

z jednání komise bezpečnosti 

ze dne 13. 4. 2015 

 

Přítomni:  J. Havlíček, V. Hájek, P. Janík, J. Svoboda, M. Němcová, E. Dobiašová, 

J. Růžičková, M. Pačes, P. Link, L. Žofka, P. Štolba, 

Omluveni: J. Pardubský, J. Nouza 

Hosté:  

 

Jednání zahájil a vedl předseda komise pan J. Havlíček.        

Konstatoval, že je přítomno 11 členů, komise je usnášení schopná.   

                        

Program: 

1) Zahájení 

2) Kontrola zápisu 

3) Zpráva P ČR 

4) Zpráva MP a sídlo služebny 

5) Spolupráce na koncepčních materiálech: - Prevence kriminality 

6) Koncepce činnosti MP 

7) Návrhy pro PR a spolupráce s občany 

8) Různé 

 

  

2 -  K zápisu z jednání ze dne 2. 3. 2015 nejsou ze strany členů komise žádné výhrady. 

 

3 – P ČR 

Podána informace o činnosti obvodního oddělení P ČR. Stále trvá nedostatečné personální 

obsazení obvodního oddělení. 

Objasněnost TČ se v březnu 2015 zlepšila. Uskutečněno 5 bezpečnostních opatření.  

/návykové látky, kontroly ubytoven, kontrola výkupen druhotných surovin/ 

Březen 2015 - objasněnost 42%, v dubnu zatím nižší nápad TČ, 

 

4 - MP   

Pan Svoboda podal informaci o počtu přestupků. 

Celkem 215, 66 řešili domluvou, 149 blokové řízení, pokuty 76.800 Kč, 1 porušení veřejného 

pořádku, přestupky v dopravě, obdrželi celkem 12 oznámení, součinnost s P ČR na jejich 

akcích, převozy opilých na záchytku. 

studna - ul. Žižkova - opakované zásahy - požívání alkoholu 

 

Předseda komise informoval o skutečnosti, že pan Svoboda (vrchní strážník) bude od května 

2015 zpracovávat formulář „Denní výslednost strážníka“, který dokladuje přehled o způsobu 

činnosti jednotlivých strážníků. Formulář lze využít ke kontrolní činnosti, hodnocení 

strážníků, motivaci k práci apod. Je to výstup ze schůzky pana Svobody, starosty města a 

zástupců Českobroďáka SNK ze dne 3. 4. 2015. 

 

5 - Prevence kriminality 

Nejsou žádné připomínky k tomuto bodu. 

 

6 - Koncepce MP 

Podána informace o odeslání dopisu řediteli ÚO P ČR k posílení početních stavů. 
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7 - PR a občané 

Materiály je třeba předávat paní Ištvánikové. 

   

8 - Různé 

V ul. Kollárova parkují osobní vozy - problém s průjezdem autobusů - jezdí po chodníku. 

Požádána sl. Němcová, aby problém předložila v komisi dopravy - řešení: např. zřízení 

příčných pruhů, které zabrání parkování, nebo osazení zákazové značky. 

 

Dle informace občana města dne 27. 3. 2015 ve 14,30 před MěÚ čp. 56 parkoval vůz Audi 

bez povolení, vozidlo bylo opatřeno TPZOV - technický prostředek k zabránění odjezdu 

vozidla, tzv. „botičkou“. Botička byla MP sejmuta, aniž by byl přestupek strážníky řešen. 

Pan Svoboda požádán o předložení vyjádření k této věci. 

 

Ulice Palackého - na chodníku velká reklamní cedule obchodu. Byl vznesen dotaz na 

živnostenský úřad /p. Katrnožka/, zda je cedule povolena. 

 

Komise doporučuje, aby na začátku města byly instalovány tabulky - Zákaz podomního 

prodeje. 

Požádána sl. Němcová, aby věc byla projednána v komisi dopravy. 

 

Před jednáním komise se členové seznámili s prostorem, kam se uvažuje přesunout služebnu 

MP. Bude další jednání s vedením města, je třeba rozhodnout, zda se přesun uskuteční, 

v jakém termínu a jak budou zajištěny finanční prostředky na tyto práce. 

 

Podána informace o odeslání dopisu řediteli územního odboru Kolín Policie České republiky 

k posílení početních stavů zdejšího obvodního oddělení Policie ČR. 

 

Štolmíř - zmizely 2 cedule u hřiště - začátek i konec obce. 

Sl. Němcová projedná s odborem dopravy urychlené zjednání nápravy. 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 4. 5. 2015 v 17,00 hodin, 

v počítačové učebně radnice v čp. 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                     Jiří Havlíček 

                                                                                                    předseda komise 

 

 

zapsal: Hájek 


