Z á p i s č. 2
z jednání komise bezpečnostní
ze dne 19. 2. 2014
Přítomni: J. Havlíček, G. Borovská. L. Adam, L. Žofka, M. Kruliš, J. Pardubský,
K. Poupová, E. Dobiašová, D. Průšová
Omluveni: J. Fischer, O. Strnad, J. Svoboda, J. Růžičková, M. Šnajdrová, M. Dušek,
Hosté:
J. Nekolný
Jednání zahájil a vedl místopředseda komise J. Havlíček.
Kontrola zápisu z minulé schůze
Program:
1) Informace Policie ČR – bezpečnostní situace ve městě a nápad trestné činnosti.
2) Informace sociálního odboru - SPOD.
3) Usnesení komise ze dne 16.10.2013.
4) Českobroďák – reakce na článek.
5) Diskuze k bezpečnostní situaci v Českém Brodě a další.
1 - Policie ČR – Zástupce P ČR podal informaci o nápadu trestné činnosti ve městě.
Zadokumentovaný nápad trestné činnosti pro leden 2014 byl 42 trestných činů.
Probíhají kontroly heren. Spolupráce s MP Český Brod je hodnocena dobře.
2 - Podány informace ze sociálního odboru.
3 - Dotaz na výsledek zasedání Rady města ohledně přijatého usnesení této komise ze dne
16.10.2013 o přijetí obecně závazné vyhlášky omezující konzumaci alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích.
Pan starosta oznámil, že úkol trvá, vyhláška bude se v dohledné době řešena na zasedání
RM a v březnu následně předložena zastupitelstvu města.
4 - V lednovém čísle Českobrodska vyšel článek „Bezpečnost je věcí nás všech“. O.s.
Českobroďák obdrželo několik oznámení od občanů ohledně protiprávního jednání. Tyto
poznatky byly dále okamžitě předány Policii ČR, MP Český Brod, na Komisi
bezpečnostní. Členové komise nadále vyzývají občany k včasnému oznamování
trestné činnosti či podezření na obdobnou činnost. V úvahu je třeba vzít i zvýšení osvěty
v tomto směru vůči školákům a dalším skupinám obyvatel.
5 – Leccos – informace o negativním chování osob v parku u Zvonice. Upozornění na
agresivního řidiče.
TS – likvidace černých skládek pokračuje, budou likvidovány přístřešky na majetku
města, kde se zdržují bezdomovci.
Diskuze ohledně nové koncepce Městské policie Český Brod, určování priorit činnosti.
Pozitivní ohlasy lidí vůči práci Policie ČR zaměřené na kontroly rizikových osob v oblasti
nádraží a blízkých nonstop barů (i v odpoledních hodinách), častější zastavování a
kontroly motorových vozidel.
Příští jednání komise se bude konat ve středu, 26. 3. 2014 od 17:00 hod. v budově
radnice, Husovo náměstí čp. 70.
-----------------------------------------------------Jiří Havlíček
místopředseda
zapsal: Hájek V.

