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Zápis č. 27 
z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 13. 11. 2017 

od 17:00 hodin v počítačové učebně, náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod. 
 

 
Přítomni: J. Havlíček, V. Hájek, J. Svoboda, E. Dobiašová, P. Janík, J. Růžičková, M. Němcová,   
J. Nouza, J. Pardubský, L. Žofka, 
Omluveni: M. Pačes, P. Link,  
Neomluven:  
Hosté:   
 
 
 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu 
2. Schválení zápisu z minulého jednání 
3. Zpráva Policie ČR 
4. Zpráva MP Český Brod 

             5. Kamerový systém - T. Hor 

            6. Naplňování Koncepce MP - J. Nekolný     

            7. Čtvrtletní připomínkové řízení ke zprávám PČR a MP k bezpečnostní situaci  

                ve městě / velitel PČR a pověřený strážník MP /    

            8. Aktualizace Plánu prevence kriminality 

             9. Různé 
 

    
1  
Zahájení 
Jednání zahájil předseda komise pan J. Havlíček.         
Konstatováno, že je přítomno 10 členů, komise tedy je usnášení schopná.      
Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise. 

 
2  
Schválení zápisu 
K zápisu č. 26 z minulého jednání nebyly ze strany členů komise žádné připomínky. 
 
3  
Policie ČR 
Za říjen 2017 celkem 26 trestních činů. 
Celkem 22x  obecná kriminalita, 1x násilný čin - pachatel stíhán vazebně 
13x majetkový trestný čin /4x vloupání, 9x krádež/ - z toho 5x krádež ve vlaku, 2x hospodářská 
kriminalita. 
Z celkového počtu 26 trestných činů bylo 15 objasněno. 

http://www.cesbrod.cz/
mailto:cesbrod@cesbrod.cz


 

 

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

 
V r. 2016 již bylo v této době celkem 245 trestných činů 
V r. 2017 zatím 195 činů. Objasněnost je 46%. 
Požívání alkoholu řidičů klesá, drogy nárůst. V letošním roce více o 33 řidičů pod vlivem drog, zatím 
celkem 63 řidičů. 
Obvodní oddělení není personálně zabezpečeno, 1 policista v Kolíně, 1 policistka na dálničním odd. 
v Poříčanech, v prosinci se sníží stav policistů na 8+2. 
Bezpečnostní situace je celkem dobrá. Policie chystá další dopravně bezpečnostní akce na cyklisty 
a chodce při dodržování pravidel při chůzi za šera. Nutno používat reflexní prvky. 
 
4  
Městská policie 
V říjnu řešeno 114 přestupků blokově, vybráno 57.000 Kč. 
Rušení nočního klidu, sběr stříkaček,  
přestupky v dopravě celkem 830 – radar v Rostoklatech apod. 
řešena jízda kamionů, krádež v Penny, 
Výhledově montáž dalšího radaru v r. 2018, 
 
 5. 
Kamerový systém 
Zprávu obdrželi členové komise písemně. 
Je plánována další modernizace systému, výměna kamer za digitální. 
 
6. 
Očekává se další rozvoj, v rozpočtu na r. 2o18 je plánován nákup nového vozidla. 
Od ledna 2018 nastoupí nový pracovník na kamerový dohled. 
Výběrové řízení na dalšího strážníka - za odchod strážníka ze služby. 
 
7.  
Materiál je předkládán pravidelně na každé jednání komise. 
 
8. 
Aktualizace předložena všem členům, návrh na doplnění do Cíle 3 pana Pardubského zapracován.  
 
V 17:30 odešla paní Dobiašová. 
 
9. 
Diskuze 
Pan Hájek oznámil termíny jednání komise pro rok 2018. Jsou uvedeny v tomto zápisu. 
V lednu bude předložen plán práce komise bezpečnosti pro rok 2018. 
Pan Pardubský žádá, aby MP kontrolovala volný průjezd pro hasiče v ulici Tyršově  
před 2. ZŠ. 
 
V 17:45 odešel pan Svoboda. 
 
Dotaz k možnosti jízdy aut do Štolmíře při rekonstrukci silnice. Rezidenti mohou kdykoliv projíždět. 
  
 
 

http://www.cesbrod.cz/
mailto:cesbrod@cesbrod.cz


 

 

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

 
 
Jednání skončilo v 18:0 hodin. 
 
 
Zasedání komise bezpečnosti v roce 2018 jsou: 
8. ledna, 12. března, 14. května 10. září. Listopadový termín není zatím stanoven. 
 
 
 

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 8. ledna  2018 v 17:00 hodin, 

v počítačové učebně v č. p. 56 na náměstí Arnošta z Pardubic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        ------------------------------------------------------ 
                                                                                                    Jiří Havlíček 
                                                                                                 předseda komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsal: Hájek V.  
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