Zápis z jednání Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí
konané dne 28.února 2011.
Zahájení jednání : 07.30 hodin
Ukončení jednání : 08.35 hodin
Účast : dle přiloženého záznamu o účasti
V pořadí druhé jednání komise zahájil její předseda pan Jaromír Fischer.
Přivítal na jednání komise starostu města Český Brod pana Bc.Jakuba Nekolného a zároveň
pozval členy komise na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 2.března
2011.Tohoto zasedání se zúčastní plk.Mgr.Ţďárský – PČR.Důvodem je zhoršení situace
v Českém Brodě, kde se velmi zvýšila trestná činnost a dochází zejména k vykrádání vozidel,
ale i chat a rodinných domů.Konstatoval, ţe tam, kde je kamerový systém, klesla kriminalita,
rozšíření však naráţí na značnou finanční náročnost. Toto se týká i počtu stráţníků Městské
policie.
K dané problematice se v průběhu jednání vyjádřili jednotliví členové komise :
p.Šanc :
- dramaticky se zvýšil počet vloupání do vozidel a rodinných domů
- PČR na tento stav reaguje ve spolupráci s městskou policií navýšením počtu sluţeb
v nočních hodinách, současně se však sníţil počet policistů PČR v Českém Brodě
- v současné době se nápad trestné činnosti přesunuje do oblasti Tuklat
- spolupráce s městskou policií je hodnocena velmi dobře
p.Svoboda :
- uvedl krátké hodnocení činnosti v uplynulém období
- vyhodnotil zvýšení počtu hlídek v nočních hodinách, toto opatření přineslo sníţení počtu
krádeţí v minulém týdnu
p.Fischer :
- dalším rozmáhajícím se nešvarem je vandalismus, v této oblasti je třeba zvýšit osvětu ve
školách
- blízkost Prahy s sebou přináší zvětšení nápadu trestné činnosti
p.Bc.Nekolný :
- členové komise by mněli šířit osvětu mezi lidmi směrem k oznamování trestné činnosti,
existuje moţnost anonymního oznámení a pachatel se nikdy nedozví kdo trestnou činnost
oznámil
- městská policie drţí 24.hodinové sluţby a velmi dobře funguje spolupráce s PČR
- na velmi dobré úrovni rovněţ hodnotí spolupráci s neziskovou organizací Prostor a vítá
rozšíření spolupráce a zejména preventivních opatření
- k nárůstu kriminality došlo za poslední dva měsíce, v předcházejícím tříletém období naopak
mírně klesala
- prostory nad městským kinem budou slouţit k činnosti skautského oddílu, potřebné úpravy
jsou však rovněţ finančně náročné
p.Kobela :
- objasnil náplň své práce na Městském úřadě

- v krátkosti seznámil přítomné s výroční zprávou K centra ze které vyplívá, ţe došlo
k poklesu výměny injekčních stříkaček na území města
- v případě zájmu je moţné podrobně se s touto zprávou seznámit na jeho pracovišti
pí.Vostřezová :
- problém spatřuje v činnosti soudů, jednání se neúměrně protahují
- je třeba více si všímat problémových dětí a působit na jejich rodiče
pí.Borovská :
- hodnotila zvyšující se počty vykrádání bytů a sklepů
- problémová mládeţ se zdrţuje v městském parku a sem je třeba zaměřit další pozornost
- problém spatřuje i v prodeji alkoholu dětem, pomohla by zvýšená kontrola
pí.Michková :
- hodnotila sníţení dotací nízkoprahovému centru, hodina činnosti v terénu stojí zhruba
1.000Kč
- pracují s rizikovými dětmi, znají problémové děti a na ně se zaměřují, v současné době
rozjíţdějí program prevence, který vychází z poţadavku škol
- do budoucna chtějí rozšířit primární prevenci i v okolních vesnicích, protoţe zde rovněţ vidí
obdobné problémy
p.Strnad :
- seznámil přítomné s činností výchovného poradce
- hodnotil skutečnost, ţe děti nelze trestat a o sníţení známky z chování se hlasuje
- přes přijatá opatření a provádění kontrol přetrvávají problémy s kouřením dětí ve škole
- rodiče problémových dětí mnohdy nereagují na upozornění školy
p.Dušek :
- ve škole mají obdobné problémy s kouřením ţáků
- některé děti se v dopoledních hodinách pohybují po městě, je potřebné zabezpečit kontroly
těchto dětí městskou policií
- jiţ po několikáté došlo ke zdevastování školní zahrady neznámými vandaly, zařízení zhruba
za 40.000Kč je úplně zničeno, i zde je potřebné zvýšit kontrolní činnost
p.Adam :
- město disponuje velkými prostředky co do počtu policistů a kamerovým systémem
- dobře hodnotí činnost městské policie v nočních hodinách, je však třeba zlepšit kontroly
v oblasti nádraţí
- zlepšit by bylo třeba i kontakt policistů PČR s občany města, problémem je i to, ţe policisté
nejsou občany města Český Brod
- problém spatřuje i v častém střídání policistů na zdejším oddělení
Jednání uzavřel předseda komise pan Fischer a závěrem připomněl účast členů komise na
zasedání zastupitelstva města.
Příští zasedání komise se uskuteční dne 28.března od 15.00 hodin.

