Z á p i s č. 9
z jednání komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí
ze dne 13. 11. 2013
Přítomni: J. Fischer, J. Havlíček, L. Adam, K. Šíma (zastupuje H. Svobodu), E. Dobiašová,
D. Průšová, G. Borovská, npor. M. Houdek, M. Dušek
Omluveni: K. Poupová
Hosté: J. Nekolný, P. Janík, M. Kruliš, npor. J. Růžičková
Jednání zahájil a vedl předseda komise Jaromír Fischer.
Kontrola zápisu z minulé schůze:
Pokračuje úkol: Doplnění Koncepce prevence kriminality

Program:.
1) Problémy s poutí (posvícení)
2) Změna vedoucího Obvodního oddělení policie Český Brod
3) Informace od Policie ČR – bezpečnostní situace ve městě
4) Informace od Městské policie
5) Omezení konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
6) Zabezpečení rizikových objektů na území města
7) Diskuze k bezpečnostní situaci v Českém Brodě a další

1 – Vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky npor. Houdek upozornil komisi na
trestnou a přestupkovou činnost, které se dopustili organizátoři poutě (posvícení) a osoby
s nimi související. Rovněž navrhl k diskuzi, zda-li by bylo možné přesunutí poutě z prostor
náměstí a zkrácení doby trvání poutě. Dle dalšího člena komise se jedná o problémy, na které
je každý rok upozorňováno.
Členové komise se domluvili na tom, že vedení města (p. Nekolný) vyvolá jednání
s organizátory poutě, na kterém budou stanoveny mantinely v oblasti dopravy během konání
poutě a doby trvání poutě. Hlavní důraz při jednání bude kladen na dodržování zákona ze
strany pořadatelů akce.
2 – Vedoucí Obvodního oddělení policie České republiky npor. Houdek informoval o svém
odchodu z obvodního oddělení v Č. Brodě. Místo něj bude vedoucím oddělení od 1. 12. 2013
npor. Havelka. Komisi bude místo npor. Houdka navštěvovat zástupkyně vedoucího oddělení
npor. Růžičková.
3 - Npor. Houdek informoval přítomné o personální situaci na oddělení PČR v Českém
Brodě. Dále došlo ke změně vedoucího Územního odboru Kolín PČR. Novým ředitelem je
plk. Mgr. Jiří Fejfar.
V současné době je zaznamenán zvýšený nápad trestné činnosti, který se daří
korigovat díky zadržení některých pachatelů majetkové tr. činnosti. V následujícím období se
připravují kontroly problémových ubytoven, a to ve spolupráci s městem Český Brod.

4 – Do služby se plně zapojil 8. strážník Městské policie Český Brod. Služba je nyní
vykonávána každý den, i o víkendu. Na základě tel. oznámení byl strážníky MP zadržen
pachatel krádeže mot. vozidla, který byl následně předán PČR. Spolupráce MP a PČR je
dobrá, vyhovující pro obě strany.
5 – Předložen návrh míst, na kterých by mohla platit Obecně závazná vyhláška omezující
konzumaci alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích (dodalo o.s. Českobroďák).
Následná diskuze určila jako prioritní - prostory místních parků (hlavně park u kostela
Nejsvětější Trojice) a dětských hřišť.
6 – Starosta zjišťuje možnosti, jakým způsobem lze přispět k zabezpečení rizikových objektů,
jako je např. čerpací stanice PAP OIL a další. Zda-li je možno využít připojení na MP pomocí
tísňového signálu, apod.
7 - Častější výskyt problémových osob ve městě. Problematika prodeje drog. Do konce roku
bude MP disponovat vozidlem určeným pro přepravu služebních psů. Možnost členů komise
aktualizovat Akční plán – oblast 6.

Příští jednání komise se bude konat ve středu 11. 12. 2013 od 17:00 hod. v budově
radnice, Husovo náměstí čp. 70.

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

Zapsal: Jiří Havlíček

