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ČÍSLO SPISU: S-MUCB 21686/2019  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 21720/2019  
VYŘIZUJE: Kolingerová Antonie  
DATUM: 10. 04. 2019 

Zápis č. 2 
z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 8. 4. 2019 

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

 

Přítomni: Libor Žofka, Jiří Havlíček, Martin Pačes, Jan Pardubský, Jaroslav Sixta, Jan Svoboda, Vladimír 
Salamánek. 
Omluven: Václav Hájek 
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Úkoly z Rady města 
3. Zpráva P ČR 
4. Zpráva MP Český Brod 
5. Identifikace problémových míst (např. rušení nočního klidu, parkování, skládky, atd.)  
6. Různé 
7. Závěr 
8. Doporučení radě města 
 

1. Zahájení  
Jednání zahájil předseda komise pan L. Žofka. 
Přítomno 7 členů, komise tedy je usnášení schopná. 
Navrhovaný program, byl schválen všemi přítomnými členy. 

 
2. Úkoly z Rady města 
Prozatím nebyly žádné úkoly zadány. Budou zadány na příští jednání komise. 
 
 
3. Zpráva z P ČR 
Pan nadporučík Polák je na zahraniční misi v Srbsku, na jednání Komise bezpečnosti je zastoupen 
panem nadporučíkem Sixtou. Ze strany Policie ČR nebylo na jednání nic k řešení. Shrnutí aktuální 
situace označeno za dobré. 
 
4. Zpráva MP Český Brod 
Aktuální stav je 10 strážníků a 4 asistenti prevence kriminality. 

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  

Město Český Brod 
Komise bezpečnosti 
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

 
 

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 prostorách městského parku se již nescházejí rizikové osoby a také se snížil počet nalezených 
stříkaček po celém městě.  
Začátkem roku zajištěni dva bezdomovci přebývající v areálu nemocnice.  
Pan Pardubský zmínil též problematiku nedodržování předpisů ohledně parkování ve městě, kdy ani 
pokutové bloky nestačí a lidé opakovaně porušují zákaz zastavení i stání v  konkrétních ulicích. 
  
Opět bylo řešeno volání na linku 156, která je směrována do Kolína. Byly diskutovány možnosti řešení 
přesměrování mobilních telefonů. U pevných linek by to možné nebylo.  
 
Plán na září – projít seznam a umístění všech kamer a jejich přínos. Plánování rozmístění nových 
v problémových oblastech. 
 
5. Identifikace problémových míst (např. rušení nočního klidu, parkování, skládky, atd.)  
Probrána problematika s parkováním. Problémy s parkováním, které přetrvávají, je spíše podnět na 
stavební komisi. Jednou z možností řešení je udělat z  problémových ulic jednosměrky, např. v ulici 
Jungmanova. 
 
Detekovány dvě skládky – za jatky Český Brod a bývalý statek ve Štolmíři, návrh řešení na příštím 
jednání.  
Studenti 1. ŽŠ chodí na sběr odpadků po městě.  
V prostorách parku nemocnice byl nahlášen pohyb bezdomovce, vytvářející tam skládku. 
 
6. Různé 
 
7. Závěr 
Další jednání komise bezpečnosti je plánováno na 10. 6. 2019.  
 
8. Doporučení radě města 

6/2019 Rozšíření kamerového systému o fotopasti 
Radě města se navrhuje zvážit nákup třech kusů fotopastí s dálkovým přenosem, pro možnost lépe 
monitorovat pachatele vznikajících skládek.  
Odůvodnění: Není v silách MP a ani PČR nepřetržitě hlídat všechny části města, aby nedocházelo 
k této trestné činnosti.  
 
schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
Jednání skončilo v 17:55 hodin. 
 

  ------------------------------------------------------ 
         Libor Žofka 
        předseda komise bezpečnosti 
zapsala: Antonie Kolingerová 
zapisovatelka Komise bezpečnosti  
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