Zápis z jednání

Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí

ze dne 19.9.2011
Přítomni: Jaromír Fischer, Gabriela Borovská, Lukáš Adam, Mgr. Libor Žofka, Bc. Eva Dobiášová,
Vladimír Mrvík (zástup za Ing. Jana Pohůnka), Mgr. Norbert Kobela, Mgr. Marie Šnajdrová, Mgr.
Martin Dušek, Oldřich Strnad, Bc. Denisa Průšová, p. Havlíček (o.s. Českobroďák)
Zahájení: Předseda komise pan Jaromír Fischer přivítal přítomné a seznámil je s programem
jednání. Zmínil se o dopravní situaci ve městě v souvislosti s opravou silnic a představil nové členy
komise: Bc. Denisu Průšovou (za Mgr. Adélu Michkovou), a pana Havlíčka (občanské sdružení
Českobroďák). Dále upozornil na jednání Zastupitelstva města, které se bude konat dne 21.9.2011,
kde bude mj. řešen provoz hracích automatů.
Jednotliví členové komise se v plénu vyjadřovali k dané problematice:
p. Mrvík:
- po čtyřech letech jednání se podařilo získat prostředky na opravu silnic
- opravy jsou rozděleny do dvou etap
- z těchto důvodů bude cca dva týdny omezen provoz v různých částech města
p. Fischer:
- znovu je potřeba prověřit rozmístění dopravního značení
- prověřit parkování vozidel a znovu zvážit obousměrnost některých ulic
(např. Jungmannova)
p. Adam:
- problémy v zásobování během provozování atrakcí na Husově náměstí (pouť)
- atrakce jsou rozmisťovány o den dříve, než bylo uvedeno v upozornění města
- na zasedání by měli docházet alespoň zástupci PČR a Městské policie, aby mohli předávat
poznatky
- majitelé atrakcí parkují na městské zeleni a chodnících, Městská policie by měla toto postihovat a
měřit všem stejným metrem
- místní obchodníci trpí již tím, že po dobu uzavření náměstí mají nižší tržby
p. Fischer:
- po ukončení akce je prováděna kontrola a případné škody jsou s viníky vyřešeny
- vždy musí zůstat volný průjezd pro HZS, PČR a Záchrannou službu
- reakce na návrh vyhlášky JUDr. Trauriga ohledně provozování hracích automatů - tento návrh
bude projednán na zasedání zastupitelstva, s provozovateli jsou však uzavřeny smlouvy na cca deset
let, provoz je i příjmem města

Zpracování: Libor Vinský, Ing. Iva Zadáková
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Bc. Dobiášová:
- zákazem automatů se nic nevyřeší, přiklání se k omezení doby provozu, např. až od 20 hodin;
velice těžko se prokazuje záškoláctví
- pokud policie ohlásí případy, kdy nezletilí hráli na automatech, může být zakázán pobyt dětí na
určených místech
pí. Borovská:
- rovněž navrhla omezení provozu a zákaz pohybu v okruhu sto metrů od provozoven hracích
automatů
Mgr. Šnajdrová:
- některým rodičům je jedno, že děti nechodí do školy, často je nucena tyto případy řešit, dostává se
však do sporu s rodiči
p. Mrvík:
- policistů je nedostatek a tudíž je menší možnost provádět kontroly
p. Havlíček:
- hernami prochází finanční prostředky pocházející z trestné činnosti
- je nutné zlepšit koordinaci složek při provádění kontrol, aktivovat veřejnost, aby se nebála
podávat informace PČR
p. Fischer:
- město uvažuje o zvýšení počtu městských policistů, dojde i k úpravě počtu příslušníků PČR na
služebně v ČB
- spolupráce mezi PČR a Městskou policií je na dobré úrovni
p. Adam:
- částka 5000,- Kč jako hranice, kdy je vše řešeno pouze jako přestupek je špatně nastavena,
dochází k opakovaným přestupkům
p. Fischer:
- byla schválena částka 6000,- Kč na zhotovení samolepek pro děti s důležitými telefonními čísly

Příští zasedání Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí se uskuteční 26.10.2011
od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
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