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ČÍSLO SPISU: S-MUCB 10205/2020  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 11535/2020   
 
 

Zápis č. 7 
z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 9. 3. 2020 

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

 

Přítomni:         Libor Žofka, Jiří Havlíček, Jan Svoboda, Vladimír Salamánek, Jan Pardubský, 
Martin Pačes, Miloš Polák 

Omluveni:        Václav Hájek 
Hosté: Bc. Jakub Nekolný 
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Schválení zápisu 
3. Úkoly z Rady města  
4. Zpráva P ČR  
5. Zpráva MP Český Brod  
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 
K zápisu č. 6 z minulého jednání nebyly ze strany členů komise žádné připomínky. 

 
3. Úkoly z Rady města 
Žádné úkoly z Rady města. 
 

4. Zpráva z P ČR 
Ve městě relativní klid. Personální stav na obvodním oddělení je stále stejný. Pan Polák vznesl 
stížnost na provoz restauračního místa „Mexiko“ – namátkovými kontrolami zjištěni mladiství 
v podnapilém stavu, řešeny případy výtržnictví a ublížení na zdraví. Navrhl pro konkrétní osoby ve 
spolupráci s majitelem klubu omezení vstupu do tohoto zařízení z důvodu snížení trestné činnosti. 
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Jako další přestupek bylo uvedeno i nalévání alkoholu osobám, které jsou zjevně pod vlivem 
alkoholu. 
Odpověď provozovatele klubu „Mexiko“: V klubu probíhá namátková kontrola občanských průkazů, 
osobám mladším 18-ti let se alkohol neprodává, rovněž se nenalévá alkohol osobám zjevně v 
podnapilém stavu. Výtržností a ublížení na zdraví je za dobu působení klubu evidováno pouze několik 
málo případů. 
 
5. Zpráva MP Český Brod 
Setrvávající stav – minimální kriminalita. Probíhají kontroly cyklistů – vybavení kol bezpečnostními 
prvky. Problém s cyklisty ve městě je v tom, že nedodržují pravidla silničního provozu. 
Velitel MP vznesl dotaz k panu starostovi o možnosti přidání dodatkové tabulky pod značku „Zákaz 
stání“ do ulice Krále Jiřího na omezení času pro zásobování pouze v dopoledních hodinách, kvůli 
průjezdnosti nejen městské hromadné dopravy – omezení stání vozidel přes Pizzerií Rafaelo. 
 
 
6. Pokračování v identifikaci problémových míst 
V okolí černé skládky v místní části Štolmír jsou již umístěné fotopasti a na skládku nic nepřibylo. 
Technické služby již začaly čistit okolí. Stále tam stojí odstavený autovrak.  
Parkování na sídlišti Jahodiště – stále nevyhovující. Řešila se navrhovaná změna zákazu vjezdu 
k panelákům na zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou „nástupní plocha pro hasičskou techniku“. 
Komise zhodnotila tuto změnu za velice nevyhovující. Pan Pardubský upozornil na zákonnou 
povinnost všech majitelů objektů s výškou nad 12 metrů na zřízení nástupní ploch pro hasičskou 
techniku, na které není možno parkovat a tato povinnost bude patrně řešena i u panelových domů 
v ulici Na Cihelně. 
Byl vznešen požadavek na zajištění odtahové služby, která by byla schopná odtáhnout vozidla, bránící 
provozu na pozemních komunikacích – stání v křižovatce nebo zúžený profil komunikace. Pan 
Svoboda zkusí zjistit možnosti odtahů a místo, kam by mohli být vozidla odklizena.  
Komise má zájem o možnost na vyjádření se ke studii na revitalizaci městského parku – oplocení 
parku – oddělení parku od komunikace – omezení výhledu pro řidiče na přilehlé komunikaci, plot by 
vadil bezpečnosti provozu. 
Technická zařízení na plašení holubů ve středu města fungují, nyní se holubi kumulují převážně na 
nádraží. Holubi na nádraží se řeší odchytem. 
 
7. Různé 
Další jednání komise bezpečnosti je plánováno na 11. 5. 2020.  
Pan Polák bude od 11. 5. 2020 na zahraniční misi, na jednání komise ho nahradí pan nadporučík Sixta.  
 
8. Závěr 
Jednání skončilo v 17:30 hodin. 
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  ------------------------------------------------------ 
         Libor Žofka 
        předseda komise bezpečnosti 
zapsala: Antonie Kolingerová 
zapisovatelka   
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