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ČÍSLO SPISU: S-MUCB 34393/2019  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 37615/2019  
VYŘIZUJE: Kolingerová Antonie  
DATUM: 17. 06. 2019 

Zápis č. 3 
z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 10. 6. 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, Miloš Polák, Jan Svoboda, Vladimír 
Salamánek, Václav Hájek 
Hosté: Aleš Kašpar  
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Úkoly z Rady města 
3. Zpráva P ČR 
4. Zpráva MP Český Brod 
5. Prezentace bezpečnosti na stránkách města ČB 
6. Mapa kriminality 
7. Pokračování v identifikaci problémových míst 
8. Různé 
9. Závěr 
10. Doporučení radě města 
 

1. Zahájení  
Jednání zahájil předseda komise pan L. Žofka. 
Přítomno všech 8 členů, komise tedy je usnášení schopná. 
Navrhovaný program, byl schválen všemi přítomnými členy. 

 
2. Úkoly z Rady města 
Prozatím nebyly žádné úkoly zadány. 
 
3. Zpráva z P ČR 
Pan nadporučík Polák je zpět ze zahraniční mise v Srbsku. Ze strany Policie ČR nebylo na jednání nic 
k řešení. Shrnutí aktuální situace označeno za dobré. 
 
4. Zpráva MP Český Brod 
Minimální kriminalita. Občasné výjezdy do supermarketů k  drobným krádežím. 
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Městská policie prozatím stále nemá nový program pro zkvalitnění její práce.  
Opět byl řešen problém parkování a poškozování městské zeleně . A také padl návrh na revidování 
záboru chodníků ve vztahu k průchodnosti.  
 
5. Prezentace bezpečnosti na stránkách města ČB 
Návrh na zřízení schránky komise bezpečnosti na stránkách města, kde by mohli obyvatelé města 
anonymně vkládat tipy na téma k projednání bezpečnostní komise – co je trápí a co by se mělo řešit. 
 
6. Mapa kriminality 
Mapa kriminality od PČR naznačuje, že kriminalita každoročně klesá. Městská policie bude mít 
k dispozici mapu kriminality až s novým programem. 
 
7. Pokračování v identifikaci problémových míst 
Odstavené kamiony v Bylanech byly již vyřešeny. Nebyly identifikovány žádné nové skládky. Byly 
projednávány bezpečnostní prořezy městských parků pro eliminaci případné kriminální činnosti a pro 
přehlednost. 
 
8. Různé 

 Dlouhodobě rozkopaná kanalizace v ulicích Tuchorazská x Roháčova. 
 Nová služebna městské policie – ke konci příštího roku. 
 Městské parky – prořezávání zeleně, která zastiňuje nový park a park na Škvárovně . 
 Defibrilátor do výjezdového vozu pro hasičský záchranný sbor. 

 
9. Závěr 
Další jednání komise bezpečnosti je plánováno na 9. 9. 2019.  
 
10. Doporučení radě města 

7/2019  
Radě města se navrhuje revidovat zábory chodníků ve vztahu k  průchodnosti. 
Odůvodnění: Některé obchody zabírají svým vystaveným zbožím většinu chodníku a tím se snižuje 
průchodnost a vznikají rizikové situace.  
 
schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
8/2019  
Radě města se navrhuje zřízení schránky na městských webových stránkách v  kategorii „Bezpečný 
Brod“. Navrhujeme anonymní kontaktní formulář, který by spadal přímo pod bezpečnostní komisi.  
Odůvodnění: Pro názory lidí, kteří chtějí zůstat v anonymitě a zároveň mají návrhy, co by mohla/měla 
řešit komise bezpečnosti.  
 
schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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9/2019  
Radě města se navrhuje prořez zeleně v „novém parku“ a v parku na Škvárovně. 
Odůvodnění: Přehledné parky zlepšují přehlednost pro městskou policii a snižují možnosti 
kriminálních činností.  
 
schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
10/2019  
Radě města se navrhuje pořídit defibrilátor do vozu hasičského záchranného sboru.  
Odůvodnění: Hasičský záchranný sbor nemá ve výjezdovém voze defibrilátor, který by se jim hodil 
pro případnou rychlou pomoc při příjezdu k hlášenému výjezdu.  
 
schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
 
 
Jednání skončilo v 17:58 hodin. 
 
 
 

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