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ČÍSLO SPISU: S-MUCB 67554/2019  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 1984/2020 
 
 
 

Zápis č. 5 
z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 11. 11. 2019 

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

 

Přítomni:         Libor Žofka, Jiří Havlíček, Jan Pardubský, Jan Svoboda, Václav Hájek,  
Vladimír Salamánek, Miloš Polák 

Omluveni:        Martin Pačes 
Hosté: Mgr. Klára Uldrichová, MPA 
  
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení zápisu z minulého jednání  
3. Úkoly z Rady města  
a) rada města ukládá komisi bezpečnosti provést revizi dokumentů města vztahující se k 
bezpečnosti na území města 
4. Zpráva P ČR  
5. Zpráva MP Český Brod  
a) podnět Komise pro sociálně-právní ochranu, který byl zaslán starostovi města, jako žádost 
o prohloubení spolupráce s městskou policií v oblasti prevence -  ochrany dětí před sociálně-
patologickými jevy (info podá předseda komise) 
6. Pokračování v identifikaci problémových míst 
7. Různé  
8. Závěr 
 
 

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. Schválení zápisu z minulého jednání 
Zápis byl připomínkován k přepracování a k novému podání Radě města. 
 

3. Úkoly z Rady města 
a) revize dokumentů města vztahující se k bezpečnosti na území města 
Probírala se stížnost na hluk a konzumaci alkoholu před restauračními zařízeními v nočních hodinách. 
Bohužel tento problém komplikuje zákon č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, který zakazuje kouření ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb a 

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 

nutí kuřáky vycházet před restaurační zařízení. Stížnost byla ovšem ojedinělá a jakýkoliv pokus 
vyhláškou omezit toto chování restauračních zařízení by mohlo vést na střet omezování práva na 
podnikání.  
Komise projednala podnět rady s tím, že konstatovala, že vyhláška je v pořádku. Městská policie zvýší 
dohled. 
 
 
4. Zpráva z PČR 
Ze strany Policie ČR nebylo na jednání nic k řešení. Shrnutí aktuální situace označeno za dobré. 
Nedostatek policistů, řešeno spoluprací s PČR Kostelec nad Č. Lesy. 
 
 
5. Zpráva MP Český Brod 
a) podnět Komise pro sociálně-právní ochranu – žádost o prohloubení spolupráce MP v oblasti 
prevence  - ochrany dětí před sociálně-patologickými jevy 
 
Pro rodiče dětí ve školách probíhala preventivní informační přednáška od MP ČB o tom, jak je 
důležité, aby děti mluvily s rodiči o tom co se ve škole děje a aby to rodiče dále řešili. 
 
Komise projednala podnět rady a konstatovala, že vyhlášky na úseku bezpečnosti jsou v pořádku. 
 
 
6. Pokračování v identifikaci problémových míst 
Debata o sezónních problematických místech a situacích, převážně rušení nočního klidu v letním 
období. Prozatím žádné další problémová místa – např. černé skládky. Také se řešila herna na 
náměstí v blízkosti školy.  
 
 
7. Různé 
Další jednání komise bezpečnosti je plánováno na 13. 1. 2020.  
 
 
8. Závěr 
Jednání skončilo v 18:10 hodin. 

 
 
 

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