Z á p i s č. 1
z jednání komise bezpečnostní
ze dne 22. 1. 2014
Přítomni: J. Havlíček, G. Borovská. L. Adam, L. Žofka, J. Svoboda, J. Růžičková.,
M. Kruliš, J. Pardubský, K. Poupová, M. Šnajdrová, M. Dušek, E. Dobiašová, D. Průšová
Omluveni: J. Fischer, O. Strnad
Hosté:
Jednání zahájil a vedl místopředseda komise J. Havlíček.
Kontrola zápisu z minulé schůze:
Pokračuje úkol: Doplnění Koncepce prevence kriminality
Program:
1) Informace Policie ČR – bezpečnostní situace ve městě a nápad trestné činnosti.
2) Informace Městské policie.
3) Informace sociálního odboru - SPOD.
4) Diskuze k bezpečnostní situaci v Českém Brodě a další

1 - Policie ČR - Mgr. Růžičková podala informaci o nápadu trestné činnosti ve městě a o
počtu policistů ve službě. Zadokumentovaný nápad trestné činnosti byl v prosinci 2013
celkem 29 trestných činů. Obvodní oddělení Policie Český Brod disponuje v současné
době patnácti policisty, z toho jsou 2 na vedoucí pozici.
2 - MP informovala o návrhu rozšíření smluv na veřejnoprávní služby s okolními obcemi.
Jedná se o Doubravčice, Poříčany a Úvaly.
Informace o odchytu psů.
Bezpečnost na přechodech u I. ZŠ zajištěna pravidelně. Stížnosti na chování řidičů
na přechodu pro chodce před I. Základní školou a Praktickou školou.
3 - Podány informace ze sociálního odboru.
4 - Leccos – informace o ukončení čtvrtečních akcí ve zvonici, a to z důvodu nedostatku
finančních prostředků.
Členové komise na základě vlastních zjištění doporučují posílit hlídkovou činnost
u nádraží a v prostorách nádraží.
TS - snížení vandalismu na majetku města, lepší se třídění odpadu.
Na černé skládky se používají fotopasti.
Zvažováno a doporučováno rozšíření kamerového systému.
HZS – upozornil na problémy s pouťovými atrakcemi a problémy s parkováním, kdy bylo
vozidly pořadatelů poutě bráněno ve výjezdu ze stanice.
Navrhuje se umístit radar na silnici do Štolmíře.
Příští jednání komise se bude konat ve středu, 19. 2. 2014 od 17:00 hod. v budově
radnice, Husovo náměstí čp. 70.
-----------------------------------------------------Jiří Havlíček
místopředseda
zapsal: Hájek V.

