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

 
 

 
ČÍSLO SPISU: S-MUCB 22882/2020  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 24721/2020   
 
 

Zápis č. 8 
z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 8. 6. 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, Václav Hájek 
Martin Pačes, Miloš Polák,  

Nepřítomni:        Jan Pardubský 
  
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Schválení zápisu 
3. Úkoly z Rady města  
4. Zpráva P ČR  
5. Zpráva MP Český Brod  
6. Různé  
7. 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. 7 z minulého jednání byly ze strany členů komise připomínky, zápis bude pro zveřejnění na 
stránkách města upraven. 

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

4. Zpráva z P ČR 
Díky Covid opatřením se od konání minulé komise nedělo nic mimořádného.  Zmíněna byla závažná 
dopravní nehoda na kolínské silnici - křižovatka u Zahrad. 
 
5. Zpráva MP Český Brod 
Setrvávající stav – minimální kriminalita. Stále nebyla vyřešena situace, s přidáním dodatkové tabulky 
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do ulice Krále Jiřího. 
Změnil se zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 (§19 písm. g), h). Když silniční vozidlo, které je 
pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, 
tak může být označeno za autovrak. Ve městě je aktuálně přibližně 5 aut, které je možné označit za 
autovrak. 
Přestavba nové služebny je odhadována tak na rok 2022.  
 
 
6. Různé 
V okolí černé skládky v místní části Štolmír pravidelně dochází k poškozování závor – naříznutá ze 
strany u pily a z druhé strany od plynařů uražené oko. Návrh na kamerové záběry od plynárny a 
závoru na začátku katastrálního území města od Břežan.  
Rozšiřuje se skládka v Liblicích. 
Kvůli bezpečnosti kolem 1. ZŠ se řeší přidání omezené rychlosti na 40km/h od Štolmíře směrem do 
města. 
Parkování na sídlišti Jahodiště – stále se řeší výzvami a pokutami. Odtahová služba, která se řešila na 
minulém jednání komise, byla poptávaná v Říčanech, ale nemá hlídané parkoviště. 
 
 
7. závěr 
Další jednání komise bezpečnosti je plánováno na 14. 9. 2020.  
 
 
8. Závěr 
Jednání skončilo v 17:30 hodin. 
 
 
Doporučení radě města 
 
2/2020 Úsekové měření na křižovatce na Zahrady 
Radě města se doporučuje upřednostnit zřízení úsekového měření rychlosti na silnici 1/12 u 
křižovatky na Zahrady. A doplnit o „Místo určené pro přecházení“. 
 
Odůvodnění: Z důvodu zvýšené nehodovosti a zvýšení bezpečnosti chodců. 
 
Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 

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