Zápis z jednání

Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí
ze dne 2.5.2012
Přítomni: Jaromír Fischer, Gabriela Borovská, Mgr. Libor Žofka, Jan Svoboda, Ing. Jan Pohůnek,
Bc. Kateřina Poupová, Mgr. Martin Dušek, Oldřich Strnad, Bc. Eva Dobiašová, Mgr. Jiří Havlíček,
Bc. Denisa Průšová, Mgr. Pavel Janík (Community Policing), Barbora Šaldová (j.h. – praktikantka)
Zahájení: Předseda komise pan Jaromír Fischer přivítal přítomné, přivítal na jednání místostarostu
Mgr. Pavla Janíka (zástupce CP), omluvil npor. Miloslava Houdka, v zastoupení za PČR
konstatoval:
- navýšení početního stavu na služebně PČR Český Brod (+1)
- byla provedena kontrolní akce v Lidovém domě
- nápad trestné činnosti v ČB se nezvýšil
p. Svoboda:
- informace o činnosti Městské policie:
- došlo ke vloupání do rodinného domu ve Štolmíři
- MP provádí běžnou činnost (pochůzky, měření rychlosti, kontrola parkování
- MP požádala OŽPZ o úpravu stromů v parčíku před MěÚ (zkrácení větví) – lepší přehlednost a
viditelnost
p. Janík:
Community Policing:
- kromě kontroly v Lidovém domě ještě kontrola heren (přítomnost nezletilých) – herny byly
prázdné
- upozornil na informaci, že v Českém Brodě byla viděna osoba, která má být ve výkonu trestu
- z důvodu prevence drogové kriminality ve vlacích ČD jezdí hlídky (úsek Český Brod- Pečky)
p. Havlíček:
- bylo by možné snímat SPZ (kamerový systém) – sběr dat
p. Svoboda:
- již je prováděno (kromě jednoho směru výjezdu z ČB, zde bude provedena instalace kamerového
systému v nejbližším možném termínu)
p. Pohůnek:
- výstupy z radarů (statistická data) jsou předávány na dopravní policii, kriminální policii Kolín,
starostovi města Český Brod (velitel MP)
p. Žofka:
- dotaz na umístění radaru ve Štolmíři (upozornění na překračování povolené rychlosti směr od
Černíků)
- vyjádřil spokojenost s pravidelností hlídek MP ve Štolmíři
p. Svoboda:
- v současnosti není plánováno, MP pouze provádí v pravidelných intervalech měření (radar), bude
vytipována vhodná poloha pro měření rychlosti vozidel směrem od Černíků
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p. Dobiášová:
- v současnosti návrat dvou osob s drogovou minulostí z výkonu trestu
pí. Borovská:
- upozornění na podezřelé chování neznámých osob přímo před budovou MKIC – dealeři
- vjezd aut přímo do zákazu vjezdu
- je prováděna pravidelně kontrola řidičů na přítomnost omamných látek (na základě opakované
osobní zkušenosti – řidič pod vlivem v poledních hodinách)?
- upozornění na chování dětí na hřišti v Liblicích (vylamování latěk, házení kamenů do kontejnerů)
- dotaz na možné preventivní kontroly MP na hřišti po čtvrté hodině odp.
p. Svoboda:
- vzhledem k nízkému početnímu stavu na služebně PČR kontroly řidičů na přítomnost omamných
látek spíše ve večerních hodinách
- vjezd aut do zákazu vjezdu je obvykle způsoben jízdou řidičů podle navigace (přehlédnutí
zákazové značky)
sl. Průšová:
- dotaz na věk dětí (hřiště Liblice)
pí. Borovská:
- menší děti
p. Strnad:
- záškoláctví žáků – v současnosti řešeno pouze u jednoho žáka
p. Dušek:
- upozornil na časté kouření žáků v okolí školy během polední pauzy
p. Svoboda:
- MP provádí pravidelné kontroly, vzhledem k legislativě (kouření není mladistvým zakázáno,
pouze zákaz prodeje cigaret mladistvým + omezené prostory, kde je povoleno kouřit) je možnost
zásahu MP omezena
p. Poupová:
- budou prováděna bezpečnostní opatření u budovy 2.ZŠ v souvislosti s projektem Radniční
zahrada? (lze předpokládat zvýšenou četnost pohybu dětí přes ulici Tyršova v době polední pauzy)
- např. prodloužení zábradlí před budovou školy, další přechod…
sl. Průšová:
- upozornila na informace od dívek ve věku 11-14 let – v lokalitě města pohyb černého automobilu
(snad džíp), ze kterého je nabízen prodej mobilů, počítačů apod.
p. Havlíček:
- dotaz na umístění radarů v ulici Klučovská
- pokud by došlo k otevřenému prodeji drog na náměstí, pokud možno zaznamenat SPZ, nahlásit
poznatek na linku 158, nebo anonymně na www.ceskobrodak.cz
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p. Pohůnek:
- v roce 2012 nejsou v rozpočtu města prostředky na radar, snaha o schválení do rozpočtu na 2013
- došlo k posunu hranice obce Přistoupim, rychlost omezena na 70 km/h
p. Fischer: je nutná
- obezřetnost, ostražitost, opatrnost
- poznatky hlásit policii

Příští zasedání Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí se uskuteční 13.6.2012
od 16:15 v zasedací místnosti „B“ MěÚ.

Zapsala: Ing. Iva Zadáková
Zkontroloval: Jaromír Fischer
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