Zápis z jednání

Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí

ze dne 26.10.2011
Přítomni: Jaromír Fischer, Gabriela Borovská, Luboš Adam, Mgr. Libor Žofka, Karel Šíma (zástup
za p. Jana Svobodu), Ing. Jan Pohůnek, Mgr. Norbert Kobela, Kateřina Poupová (zástup za Bc. Evu
Dobiášovou), Bc. Denisa Průšová, Jiří Havlíček
Zahájení: Předseda komise pan Jaromír Fischer přivítal přítomné a seznámil je s programem
jednání. Samolepky pro děti k distribuci do škol jsou již připraveny. V souvislosti s již
proběhnuvším setkáním vedení města se zástupci PČR, MP a OS Českobroďák zdůraznil, že je
potřeba motivovat veřejnost k aktivní spolupráci s policejními složkami, nahlašování poznatků atd.
Konstatoval, že zásah proti distribuentům drog přinesl výsledky.
Jednotliví členové komise se v plénu vyjadřovali k dané problematice:
p. Šíma:
- distribuenti i konzumenti drog se v městě vyskytují v daleko menší míře, PČR účinně zasahuje,
výměna ve vedení na služebně Český Brod – npor. Miloslav Houdek – přinesla velmi pozitivní
odraz v činnosti PČR
p. Fischer:
- rovněž činnost Českobroďáku se vyvíjí správným směrem, v současnosti probíhá nábor
dobrovolníků na výpomoc policii, např. hlídání dětí na přechodech při ranní cestě do školy
npor. Houdek:
- představil se přítomným: na místní služebně nastoupil k 1.7.2011, u policie dlouhodobá praxe
- je nutné zdůraznit, že žádný policista z místní služebny nebyl zapleten do „drogové mafie“, proti
níž byl proveden v říjnu tohoto roku úspěšný zásah
- za rok 2011 bylo ohlášeno 525 trestných činů, objasněno 218, z města vymizela násilná trestná
činnost
- personální situace na služebně ČB: přes noc dvoučlenná hlídka, přes den jen dozorčí služba,
policistů je nedostatek, ale v současnosti jsou zakázány veškeré nábory
p. Havlíček:
- Občanské sdružení Českobroďák bylo založeno 6/2011 za účelem primární prevence
- p.Havlíček pracuje rovněž u PČR (Praha), dlouhodobá praxe
- o.s. se již aktivně zapojuje do života města, např. Branný den
- z důvodu opakovaného přepadávání občanů v prvním pololetí r. 2011 vznikla snaha dostat
k jednomu stolu zástupce města, Policie České republiky, Městskou policii ČB a Českobroďáku,
došlo již ke dvěma setkáním
- snahou o.s. je legálním způsobem napomoci vytlačit drogovou scénu z Českého Brodu, aktivovat
občany, kteří nedůvěřují policii, aby podávali oznámení apod.
- upozornil na webové stránky Českobroďáku: www.ceskobrodak.cz, na kterých je dostupný i
anonymní formulář – „pošli poznatek“
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p. Fischer:
- v souvislosti s drogovou scénou – brzy bude řešena situace v bytě vedle služebny PČR, jeho
obyvatelé už dostali výpověď, budou se stěhovat jinam
- lidé by se neměli bát ohlašovat trestnou činnost, mohou ohlašovat i anonymně
- pozn. setkání zastupců města, PŘ, MP a Českobroďáku se účastní také velitel kolínské policie
p. Adam:
- dosavadní zásahy proti distribuentům drog byly neúspěšné, proto by chtěl vědět, kolik bylo
obviněných po říjnovém zásahu a zda byla učiněna personální opatření vůči policistům zapleteným
do tohoto případu
npor. Houdek:
- poznatky jsou odesílány, další řešení je mimo pravomoc místního oddělení
- po říjnovém zásahu v ČB bylo ohledně distribuce a prodeje drog doposud vzneseno obvinění proti
třem osobám
- dotčení policisté byli postaveni mimo službu, obvinění jim dosud nebylo sděleno
- spolupráce PČR a MP je vynikající
p. Havlíček:
- konzumenti drog z ČB se přesunuli do Prahy, protože po zásahu není v ČB heroin, je důležité, aby
tento stav zůstal trvalý a kriminální živly se městu vyhýbaly
p. Adam:
- zprostředkoval zprávu p. Linka (Zahrady) – přes zákaz vjezdu NA tato vozidla projíždějí
- dotaz: je psovod součástí výjezdu?
npor. Houdek:
- v současné době nikoliv, psovoda lze vyžádat
p. Šíma:
- ohledně aktivizace občanů k ohlašování poznatků: Městská policie může být těžko „populární“,
neboť činí nepopulární zásahy, striktně vyžaduje dodržování pravidel
- městských policistů je v současnosti šest, spolupráce s PČR je na výborné úrovni
pí. Borovská:
- problém spočívá také v neznalosti telefonu MP, občan automaticky volá na PČR, je nutné
informovat o tel. spojení na MP
npor. Houdek:
- existuje reálná možnost napojení MP ČB přes MP Kolín na linku 156 (již předjednáno), do
jednání musí vstoupit město
Ing. Pohůnek:
- opravy krajských silnic proběhly ve stanoveném termínu, probíhají reklamační řízení a vodorovné
značení v některých úsecích
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p. Havlíček:
- připravuje se semafor nebo jiné opatření směrem z Kounic?
Ing. Pohůnek:
- do konce roku budou na vytypovaná místa umístěny city-bloky a informační radary
pí. Borovská:
- dotaz na dopravní hřiště
- dotaz na chodníky v Liblicích (bezpečný přechod na dětské hřiště)
- probíhají preventivní programy ve školách, je možné zavést dopravní výchovu předškoláků?
Ing. Pohůnek:
- projektová dokumentace na dopravní hřiště je zpracována
p. Fischer:
- v současnosti je hledán prostor pro dopravní hřiště, v řešení je prostor za nemocnicí (výměna
pozemku s HZS), původně zamýšlené umístění ve dvoře Automotoklubu bylo zamítnuto, ještě se
uvažuje o prostoru v Liblicích (horší dostupnost pro celé město)
npor. Houdek:
- preventivní programy probíhají
- dopravní výchova bude realizována ve spolupráci s kolínskou policií
Příští zasedání Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí se uskuteční 23.11.2011
od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
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