Zápis z jednání

Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí
ze dne 21.3.2012
Přítomni: Jaromír Fischer, Gabriela Borovská, Luboš Adam, Mgr. Libor Žofka, Ing. Jan Pohůnek,
Jan Svoboda, npor. Miloslav Houdek (v zastoupení), Bc. Kateřina Poupová, Mgr. Jiří Havlíček, Bc.
Denisa Průšová
Zahájení: Předseda komise pan Jaromír Fischer přivítal přítomné, konstatoval, že s příchodem
jarního období se zvyšuje aktivita kriminálních živlů
p. Svoboda:
- informace o činnosti Městské policie:
- měření rychlosti ve vybraných lokalitách
- kontrola parkování
- pochůzková činnost (park, prostory nádraží ČD)
- umístění betonových bloků vedlo ke zklidnění dopravy v inkriminovaných oblastech
(řidiči nepřekračují povolenou rychlost, jsou nuceni přizpůsobit jízdu)
p. Havlíček:
- dotaz na možnou výpomoc Městské policie PČR (např. hlídání zadrženého…)
p. Svoboda:
- Městská policie nemá pravomoc k výkonu této činnosti
PČR:
- upozornění na trvalý problém - nízký početní stav na služebně PČR Český Brod, v současnosti
pokles na dvanáct osob)
- dále dochází k poklesu trestné činnosti na správním území
p. Adam:
- dotaz na řešení, event. výsledky v případě opakovaných krádeží barevných kovů, jejich výkup ve
Sběrných surovinách
PČR:
- byla provedena šetření a další opatření
p. Havlíček:
- upozornění na zvyšující se počet dealerů i uživatelů drog na území ČB- jaká se chystají opatření
PČR:
- drogová problematika je pro rok 2012 prioritou č.1, budou pravidelně prováděny kontroly
podezřelých, ztotožnění, evidování, předávání informací formou poznatků příslušným orgánům
p. Havlíček:
- dotaz na možnou výpomoc Městské policie
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MP:
- jediná pravomoc je ztotožnění podezřelého (+ kamerový systém)
p. Havlíček:
- dobrovolníci z Českobroďáku na přechodech (ranní hodiny) končí, čeká se, zda se přihlásí další
- dále probíhají kursy první pomoci (nyní bude v Základní a praktické škole Český Brod)
- je možné, aby jedna NNO měla v Českobrodském zpravodaji více než jeden článek měsíčně
(návrh Českobroďáku pravidelně uveřejňovat v ČBZ letáčky na téma prevence kriminality, např.
pro seniory, mládež atd. – záležitost týkající se města)?
p. Fischer:
- bude řešeno s redakční radou ČBZ
pí. Borovská:
- poznatek z dobrovolnické účasti na přechodech: prevenci je nutno rozšířit i na druhý stupeň ZŠ
(nedodržování a neznalost základních bezpečnostních pravidel)
- navrhuje zákaz podomního prodeje – agresivita prodejců vůči seniorům!!
p. Žofka:
- upozornil na výcvik psů na hřišti ve Štolmíři – jedná se o legální akci? (výcvik psů = služební
kynologie, platí někdo pronájem?), pravidelné akce – sobotní dopoledne
sl. Průšová:
- Zvonice organizuje 1. setkání primární prevence pro žáky šestých a sedmých tříd
- existuje možnost vyhradit v ČBZ jednu stránku primární prevenci (bez ohledu na NNO, která
pošle příspěvek)?

Příští zasedání Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí se uskuteční 25.4.2012
od 16:30 v zasedací místnosti „B“ MěÚ.

Zapsala: Ing. Iva Zadáková
Zkontroloval: Jaromír Fischer
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