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Zápis č. 28 
z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 8. 1. 2018 

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. Pardubský, M. Pačes,  
Omluveni: L. Žofka, P. Link,  
Neomluven: J. Nouza,  
Hosté:  H. Dočkalová, J. Šmídová, 
 
 
 
Program: 

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

             5. Různé  

          
    

1  
Zahájení 
Jednání zahájil předseda komise pan J. Havlíček.         
Konstatováno, že je přítomno 9 členů, komise tedy je usnášení schopná.      
Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise. 

 
2  
Schválení zápisu 
K zápisu č. 27 z minulého jednání nebyly ze strany členů komise žádné připomínky. 
Zápis z jednání byl schválen. 
  
3  
Policie ČR 
Za prosinec 2017 celkem 29 trestních činů - objasněnost 35%. 
Za r. 2017 celkem 562 přestupků, nárůst je o 76 přestupků. 
V prosinci 2017 byl zjištěn 1x alkohol a 9x drogy u řidičů. 
Za r. 2017 alkohol celkem zjištěn 18x, proti r. 2016 sníženo o 19 řidičů. 
Za r. 2017 požívání drog celkem 70x proti r. 2016 zvýšení o 16 případů.  
 
Personálně je obvodní oddělení hodně pod plánovaným stavem. 
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4  
Městská policie 
V prosinci 2017 1x převoz na záchytku. 
25 případů řešeno v blokovém řízení. Na pokutách vybráno 13.000 Kč. 
Celkem 604 přestupků v dopravě. 
Krádež v supermarketu Lidl. 
Požár v Bille. 
Asistence u dopravní nehody. 
Spolupráce s okresní veterinární stanicí - týrání psa. 
V prosinci odešel 1 strážník, současný stav je 8. 
Opětovně vypsáno výběrové řízení na tuto pozici. 
 
 5. 
Různé 
Pan Janík informoval o Akčním plánu. Členové komise jej obdrželi e- mailem. 
Pan Hájek předložil Plán práce pro rok 2018. Pan Janík předložil návrh změn Plánu práce a ty byly 
do plánu pro r. 2018 zapracovány. 
Podána informace o chystaném odstřelu holubů ve městě. 
Pan Hájek informoval o jednání Bezpečnostní rady ORP Český Brod. 
Také informoval, že byl jmenován Radou Středočeského kraje do Komise pro bezpečnost a IZS 
Středočeského kraje. 
 
Vedoucí odboru rozvoje paní Dočkalová informovala o možnosti získání dotace z programu 
prevence kriminality. 
Z diskuze členů vyplynuly oblasti, kde by se mohlo o dotaci žádat. 
Doporučeno řešit nové počítačové vybavení s pracovníkem IT. 
Pan Havlíček navrhl rozšiřovat kamerový systém. 
Navrženo žádat o prostředky na mobilní kamerový systém, stojany na kola.  
zvážit osvětlení stezky Jedličky Brodského. 
Pan Svoboda navrhl osvětlení prostor uvnitř hřbitova. Instalovat čidla pohybu. 
Paní Růžičková navrhla nákup fotopastí. 
Navrženo řešit osvětlení prostor u sportovních prvků v parku. 
Pan Janík navrhl zřízení hřiště ve Štolmíři. 
Zástupci odboru rozvoje z těchto typů vyberou ty, o které je možno žádat v dotačním programu. 
 
V 17:50 odešla paní Dobiašová. 
 
Jednání skončilo v 18:0 hodin. 
 

Příští jednání komise bezpečnosti se bude konat v pondělí, 12. března  2018 v 17:00 hodin, 

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