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Zápis č. 1 
Z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 4. 3. 2019 

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

Přítomní: Libor Žofka, Václav Hájek, Jiří Havlíček, Martin Pačes, Jan Pardubský, Miloš Polák, Jan 
Svoboda, Vladimír Salamánek. 
Hosté: Tomáš Klinecký 

Program: 
1. Zahájení 
2. Úkoly Z Rady měst 
3. Zpráva P ČR 
4. Zpráva MP Český Brod 
5. Rozprava O Zaměření činnosti komise 
6. Závěr 
7. Doporučení radě města 

1. Zahájení 
Jednání zahájil předseda komise pan L. Žofka. 
Přítomno všech 8 členů, komise tedy je usnášení schopná. 

2. Úkoly Z Rady měst 
Prozatím nebyly žádné úkoly zadány. Budou zadány na příštíjednání komise. 

3. Zpráva Z P ČR 
Aktuální stav 12 policistů. Tabulkový stav by mělo být 17 policistů, ale iv aktuálním stavu zvládnou 
pokrýt služby na den í noc. 
Padl návrh na koupí nového alkohol testeru městem. Pan nadporučík se vyjádřil, že alkohol testery 
mají dva a že je tento stav prozatím dostačující. Také navrhl, že lepší než nový alkohol tester by bylo 
mít v autě defibrilátor. 
Dále navrhl, jestli by bylo možné od města získat příspěvek na pitnou vodu pro návštěvy. Prozatím 
mají dodavatele barelů od firmy Fontána S náklady cca 1.000,- Kč měsíčně a vše si fínancují policisté 
samí. 
Od 1. 4. 2019 do půlky srpna bude pan nadporučík Polák na zahraniční misi v Srbsku a na jednáních 
Komise bezpečnosti ho bude zastupovat pan nadporučík Síxta. 
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4. Zpráva MP Český Brod 
Pan Svoboda zhodnotil aktuální situaci městské policie jako dobrou. Zmínil nástup dvou nových 
strážníků. Nové vozidlo MP vyhodnoceno jako velice přínosné. Vozidlo je vybaveno kamerovým 
systémem s možností záznamu po celou dobu služby. Součástí výbavy vozidla je i defibrilátor a 

prostředky na odchyt psů. 
Služební pes MP má obnovené zkoušky. 

Bylo řešeno volání na linku 156, která je směrována do Kolína. Byly diskutovány možnosti řešení 
s přímým voláním na MP Český Brod. 
Bylo projednáváno zrušení ,,záchytky" v Kolíně a nejbližší možné umístění podnapilých osob je 
v Mladé Boleslavi nebo Příbrami. 

5. Rozprava o zaměření činnosti komise, zaměření se bude upravovat podle aktuálních potřeb 
0 větší bezpečnost na ulicích, přechodech a parcích 
0 dodržování rychlosti ve městě, Zejména v oblastech se sníženou rychlostí 
0 průjezdnost hasičského záchranného sboru ulicemi 
0 dodržování zákazu Zastavení a zákazu stání v konkrétních kritických ulicích města 
0 rozšíření kamerového systému, včetně jeho modernizace - omezení průjezdu nákladních 

vozidel městem, zároveň kontrolovat dodržení hmotnosti nákladních vozidel. 
0 bezpečnost dětí ve školách a okolí škol, městských parcích 
0 úprava dopravního značení ve městě 
0 řešení autovraků ve městě 

6. Závěr 
Plán jednání Komise bezpečnosti: 
8. 4. 2019 
10. 6. 2019 
9. 9. 2019 
11. 11. 2019 

7. Doporučení radě města 

1/2019 Rozšíření kamerového systému při vjezdu do města 
Radě města se navrhuje zvážit postupné rozšíření kamerového systému O kamery monitorující vjezdy 
do města. Zároveň se Radě města navrhuje zvážit možnost ve vhodném úseku kamerový systém 
rozšířit O průjezdové váhy s automatickou kontrolou zatížení projíždějících vozidel. 
Odůvodnění: Průjezd městem je zakázán pro nákladní vozidla O celkové hmotnosti 12t. Není v silách 
MP a ani PČR nepřetržitě hlídat všechny vjezdy do města, Zda je dodržován předmětný zákaz. 

schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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vıv 2/2019 Rozsırení kamerového systému v městských parcích 
Radě města se navrhuje zvážit rozšíření kamerového systému v městských parcích se zaměřením na 
dětská hřiště. 
Odůvodnění: V městských parcích dochází ke kumulaci dětí a mládeže s osobami porušujícími 
vyhlášku O zákazu požívání alkoholických nápojů. V minulém volebním období byla vyvolána schůzka vvı se zástupci města a rodiči dětí, kteří se necítili bezpečně vměstských parcích. Jde o zajisteni 
koordinace MP při dohledu nad veřejném pořádkem. 

schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

3/2019 Zřízení úsekového měření na komunikacích města 
Radě města se navrhuje zvážit postupné zřízení úsekového měření na komunikacích města ulicích 
Jungmannova, Klučovská a Zborovská. 
Odůvodnění: V uvedených ulicích probíhá měření povolené rychlosti a dochází zde k opakovanému 
porušování maximální dovolené rychlosti. 

schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

vv 4/2019 Změna dopravního značení v ulici Krále Jirıho 
Radě města se navrhuje zvážit změnu dopravního značení spočívající v zákazu zastavení vozidel od 12 
hodin pro všechna vozidla. Doplnění dopravní značky B28 o dodatkovou tabulku E13 „Mimo 
zásobování od 8 do 12 hod.". Nebo vyznačit vdolní části značky B28 včerveném kruhu dobu 
platnosti 12 - 8 hod. 
Odůvodnění: Změna dopravního značení je kompromisním řešením nevyhovující dopravní situace 
na uvedené komunikaci. Střetávají se zde zájmy na plynulý průjezd vozidel se zájmy na provoz 
restauračních a obchodních provozoven. Dochází zde k parkování vozidel uvedených provozoven, tím 
je značným způsobem omezen provoz autobusové dopravy, vozidel HZS, ale i osobních vozidel 
projíždějících po uvedené komunikaci. Zároveň dochází k ,,ucpání" uvedené komunikace ve směru od 
vv krizovatky Krále Jiřího a Jana Kouly. 

schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

S/2019 Zajištění barelového automatu pitné vody 
Radě města se navrhuje zvážit dotaci na provoz barelového automatu na pitnou vodu pro Zajištění 
občerstvení návštěv OO PCŘ Český Brod. 
Odůvodnění: Vedoucí OO PČR Český Brod navrhl při zasedání Bezpečnostní komise podíl města na 
zajištění občerstvení návštěv OO PČR formou dotace na barelový automat na vodu. Vsoučasné 
době náklady cca 1.000,- Kč měsíčně financují policisté sami. 

schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

Jednání skončilo v 18:35 hodin. 
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Libor Žofka 
předseda Kom' 

zapsala: Antonie Kolingerová 
ıse bezpečnosti 

Zapisovatelka Komise bezpečnosti 
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