Z á p i s č. 6
z jednání komise bezpečnostní
ze dne 8. 9. 2014
Přítomni: J. Havlíček, G. Borovská. L. Adam, L. Žofka, J. Pardubský, M. Kruliš, J. Svoboda,
K. Poupová, J. Růžičková, D. Průšová,
Omluveni: J. Fischer, E. Dobiašová, M. Šmajdrová
Hosté:
J. Nekolný, P. Janík
Jednání zahájil a vedl místopředseda komise J. Havlíček.
Kontrola zápisu z minulé schůze
Program:
1) Informace PČR
2) Informace MP
3) Informace TS.
4) Různé
1 - P ČR podána informace o činnosti a bezpečnostní situaci ve městě.
Zvýšený nápad trestné činnosti zejména v oblasti majetku (vloupání do vozidel, krádeže
okapů apod.). Větší výskyt drobných uživatelů a prodejců drog v ulicích města.
Menší objasněnost trestné činnosti, v současné době cca 39%. Jedná se o celou oblast 32
obcí, tedy ne jen o Český Brod.
Pomoc při hromadných akcích, promítání v parku, festival Na Kutilce,
Ve výkonu 12 příslušníků PČR + 2 vedoucí.
Doporučuje se rozšíření kamerového systému o další krizové lokality. Navrženy další
body k umístění kamery.
Po vybudování podchodu u nádraží zde bude zřízen nový bod kamerového systému.
2 - MP informovala o své činnosti.
Podomní prodej je možno řešit v blokovém řízení.
MP staví cyklohlídku a zvyšuje pochůzkovou činnost.
Řešena drogová problematika ve spolupráci s OSPOD a P ČR.
3 - Ředitel TS informoval, že klesá počet událostí poškozování věcí v majetku města –
vandalismus.
Byl instalován nový sloup veřejného osvětlení v ul. Palackého, na který bude umístěna
bezpečnostní kamera z domu čp 1256 napojená na kamerový dohled – bude realizováno
9. 9. 2014.
4 - Požadavek na rozsvícení světel VO ve Štolmíři.
Na rohu ul. Žižkova se začíná tvořit skupina u studny, která konzumuje alkohol.
Požádána MP, aby zde zvýšila dohled.
Na stránkách města bude prezentace další dotazníkové akce občanům.
Je zřetelné, že bezpečnost je pro občany důležitou oblastí.
Park u radnice – bude řešeno prořezání tůjí.
Ulice Krále Jiřího – parkování aut brání plynulé jízdě, zaměří se sem MP.
Velitel stanice HZS upozornil na problémy s parkováním v ulici Krále Jiřího, kdy auta
stojí na obou stranách ulice a brání průjezdu vozidel. Je velký problém zajistit projetí
techniky. Žádá, aby se na problém zaměřila MP.
Za měsíc květen bylo 18 výjezdů HZS Český Brod.

HZS Český Brod nedostává informace o uzavírkách ulic. Zjištěno, že jsou zasílány na
HZS do Kolína.
LECCOS – preventivní činnost bude pokračovat v Praktické škole a 2. ZŠ. Na 1. ZŠ hrozí
ukončení programu prevence z důvodu nedostatku financí.
Českobroďák projednal s P ČR a MP prezentaci těchto složek při konání Dětského
branného dne v sobotu 13. 9. 2014.
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 20. 10. 2014 od 17:00 hod. v zasedací
místnosti v budově radnice, náměstí Husovo čp. 70.

-----------------------------------------------------Jiří Havlíček
místopředseda
zapsal: Hájek

