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Z á p i s   č. 7 

z jednání komise bezpečnosti 

ze dne 7. 9. 2015 

 

 

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

M. Pačes, P. Link, J. Nouza, L. Žofka, P. Janík, 

Omluveni: J. Růžičková, P. Štolba, J. Pardubský, 

Neomluven:  

Hosté: G. Borovská, I. Kuklová 

 

 

Jednání zahájil a vedl předseda komise pan J. Havlíček.        

Konstatoval, že je přítomno 10 členů, komise je usnášení schopná.      

Bylo navrženo rozšíření programu o bod 6. 

Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise.                     

Program: 

1) Zahájení 

2) Schválení zápisu z minulého jednání 

3) Zpráva P ČR 

4) Zpráva MP  

5) Připomínky ke statistikám P ČR a MP v oblasti za 1. pololetí 2015 

6) Připomínky ke klíčové oblasti 6 -  Bezpečnost a Koncepce MP 

7) Různé 

8) Závěr 

 

2 -  K zápisu z jednání ze dne 1. 6. 2015 nejsou ze strany členů komise žádné výhrady. 

 

Na přání p. Janíka přednostně projednán bod 6. 

 

6 - Připomínky - klíčová oblast 6 - bezpečnost 

RM chce od členů komise náměty, co zařadit do Akčního plánu. 

Členové komise se seznámí s finální verzí Koncepce MP. 

 

3 -  P ČR 

Pro nepřítomnost zástupce P ČR bod nebyl projednán. Bude projednáno příště. 

 

4 - MP   

Pan Svoboda podal informaci o počtu přestupků. 

Celkem za květen - srpen 2015 bylo blokově řešeno 580 přestupků, 100 oznámeno ve 

zkráceném řízení, 146 řešeno domluvou,   

alkohol, přestupky v dopravě, veřejný pořádek, /1 řidič nadýchal 3,5 promile/, krádeže kol, 

informace vložena na web.  

           

V 17:35 odešel pan Janík. 

 

5 - statistika P ČR 

Bude předloženo příště 
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6 -  Klíčová oblast 6 - Bezpečnost 

Minule navrženo doplnění o varovný systém - městský rozhlas. 

Konala se schůzka s projektantem a bude předloženo zastupitelům k rozhodnutí. 

 

7 -  Různé 

Dne 12. září 2015 se koná Branný den. Bez účasti MP, psovod mimo službu a Mp asistuje  

u akce na nádraží 170. let železnice. 

 

Paní Borovská a paní Kuklová z Liblic upozornily na opakované a stálé parkování nákladních 

aut v ulicích Liblic. 

Komise doporučila obrátit se přímo na komisi dopravy, urychlí tím projednání problému. 

Obě dámy navrhují zakázat průjezd aut nad 6 nebo 10 tun. 

Doporučeno při zjištění parkování ihned volat MP. 

 

Ve Štolmíři je třeba opakovaně kontrolovat MP dětské hřiště. Je obsazeno starší mládeží. 

 

 

Komise doporučuje radě města projednat: 

1. usnesení komise z 1. 6. 2015 

Komise bezpečnosti doporučuje radě města přijmout co nejdříve opatření k zajištění 

maximální možné funkčnosti kamerového systému. 

2. Problém parkování nákladních aut v ulicích Liblic. 

3. Instalace váhy automobilů -  vybrat místo a zjistit cenu - odbor dopravy 

4. TS jsou žádány, aby na začátku obce Štolmíř osadily cedule začátek a konec obce. Chybí 

jen tyč, cedule jsou ve skladu TS. - slíbeno a nerealizováno. 

 

Jednání skončilo v 18:30 

 

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 12. 10. 2015 v 17,00 hodin, 

v zasedací místnosti u obřadní sině radnice v čp. 70. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                     Jiří Havlíček 

                                                                                                    předseda komise 

 

 

 

 

 

 

zapsal: Hájek V. 


