Z á p i s č. 5
z jednání komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí
ze dne 2. 5. 2013
Přítomni: J. Fischer, G. Borovská, L. Adam, J. Svoboda, M. Houdek, J. Pohůnek,
M. Šnajdrová, M. Dušek, O. Strnad, J. Havlíček,
Hosté: J. Nekolný, zastupující vedoucí OOP ČR npor. Růžičková.
Jednání zahájil předseda komise pan Jaromír Fischer, který přivítal přítomné.
Byla provedena volba místopředsedy této komise. Všemi hlasy byl zvolen pan Mgr. Jiří
Havlíček.
Bylo dále rozhodnuto, že v zápisu z jednání komise budou opět uváděna jména přítomných.
Zápis z jednání bude zasílán panu Havlíčkovi a po doplnění bude zaslán panu Fischerovi.
Následně bude vložen na stránky města.
Dále z jednání komise:
1) Velitel OOP ČR pan Houdek představil novou zastupující vedoucí obvodního
oddělení, npor. Mgr. Růžičkovou.
kladně hodnocena aktivita PČR a MP
klesá nápad trestné činnosti: 3/2013 43 případů
4/2013 23 případů
zjištění pachatelé:
3/2013
6
4/2013
3
2) Pochůzková činnost MP se služebním psem – park, Škvárovna, sídliště a další
3) Vyšší počet přestupků proti domácímu soužití
4) Budou opět organizovány společné hlídky PČR a MP.
5) Informace o jednání se společností, která instalovala kamery, částečné zlepšení,
postupně bude docházet k výměně kamer za digitální.
6) Je nutné vytypovat další lokality pro umístění kamer městského kamer. systému.
7) K 1. 7. 2013 nastoupí nový strážník MP – psovod – ve výkonu přímé služby od
12/2013.
8) Všeobecná diskuze k bezpečnostní situaci ve městě:
 ul. V Chobotě - odcizeno zrcadlo
 dochází k poškozování dopravních značek
 nutno řešit situaci u vjezdu k Základní a Praktické škole
 o. s. Českobroďák realizoval kurs první pomoci na I. ZŠ








o. s. Českobroďák uskutečnil přednášky pro seniory v Oranžové zahradě a
Penzionu Anna
Přechody u nádraží budou nasvícené
Ulice Krále Jiřího bude obousměrná – po dobu realizace prací /21 dnů/ bude
opět provoz na náměstích jednosměrný – změna dopravního režimu
na PCO se budou připojovat další objekty – nyní 5, obstarává MP
o. s. Českobroďák opět uskuteční dohled nad přechody pro chodce
ZŠ – věnovat se problematice drog

Příští jednání komise se bude konat ve středu, 5. 6. 2013 v 17,00 hodin v zasedací
místnosti A – u obřadní síně v budově radnice, Husovo náměstí čp. 70./23

-----------------------------------------------------Jaromír Fischer
předseda

Zapsal: V. Hájek

