Z á p i s č. 5
z jednání komise bezpečnosti
ze dne 4. 5. 2015
Přítomni: J. Havlíček, V. Hájek, P. Janík, J. Svoboda, M. Němcová, E. Dobiašová,
J. Růžičková, M. Pačes, P. Link,
Omluveni: J. Pardubský, J. Nouza, L. Žofka, P. Štolba
Hosté: J. Nekolný
Jednání zahájil a vedl předseda komise pan J. Havlíček.
Konstatoval, že je přítomno 9 členů, komise je usnášení schopná.
Program:
1) Zahájení
2) Schválení zápisu z minulého jednání
3) Zpráva P ČR
4) Zpráva MP
5) Připomínky k projektu SMO - oblast meziobecní bezpečnost
6) Připomínky ke statistikám P ČR a MP v oblasti bezpečnosti za I. čtvrtletí 2015
7) Různé
8) Závěr
2 - K zápisu z jednání ze dne 13. 4. 2015 nejsou ze strany členů komise žádné výhrady.
3 - P ČR
Podána informace o činnosti obvodního oddělení P ČR.
Statistika: nápad TČ za leden - duben 2015: 1 - 38, 2 - 29, 3 - 25, 4 – 19,
V dubnu 2015 11x alkohol,
Nárůst přestupků únor – duben, hlavně občanské soužití - pachatelé stále ti stejní.
Odvoz na záchytku - 2014 6 osob, za 2015 již 7 osob
Nábor - 2 zájemci, za rok 2014 1700 zájemců, prošlo 200
Opakují se krádeže v supermarketech.
V dubnu 2015 jen majetkové TČ. 2x pátrání s MP. Kontroly restaurací.
4 - MP
Pan Svoboda podal informaci o počtu přestupků.
Celkem za duben 152 přestupků, 107 blokové řešení, 45 domluvou, 1 veřejný pořádek, 16
správní řízení,
Na základě opakovaného porušování vyhlášky o požívání alkoholických nápojů na veřejnosti
probíhají správní řízení o zákazu pobytu ve městě.
V lednu - dubnu 2015 blokově řešeno 368, domluva 189, 54 ostatní, 21 správní řízení,
8x převoz na záchytku., 4x spolupráce s P ČR, 13x odchyt psa, 3x vraky aut, 10x oznámení P
ČR.
Na stránkách města je výroční zpráva MP.
5 - Připomínky SMO
Nejsou žádné připomínky k tomuto bodu.
Bezpečnost není klíčovou oblastí, bylo jednáno s okolními obcemi o potřebách a možnostech
spolupráce obcí s MP.
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Obce trápí - rychlost aut, volně pobíhající psi, průjezd nákladních aut.
6 - Statistika
Projednáno v ostatních bodech.
7 - Různé
Pan starosta informoval, že MP řídí on. Doporučuje zakoupit software pro řízení MP.
TS dostaly za úkol opravit a doplnit dopravní značení v ul. Komenského, - problém
s parkováním aut.
TS osadí tabulky: „Podomní prodej zakázán“ a doplní chybějící značení obce ve Štolmíři.
Parkování vozu Audi bez povolení - pracovník si cedulku zapomněl - řešeno domluvou.
Odpověď na dopis starosty od ředitele územního odboru Kolín P ČR zatím nepřišla.
Ulice Palackého - na chodníku velká reklamní cedule obchodu. Byl vznesen dotaz na
živnostenský úřad /p. Katrnožka/, zda je cedule povolena. O zábor již bylo požádáno.
V r. 2015 se rozšíří kamerový systém.
Dokončení prací: Klučovská v 5/2015, podchod v 5/2015,
kamery k parkovišti na Klučovské a v podchodu.
Bohatá diskuze k vyhlášce o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti. Vyhláška se osvědčila,
zvažováno rozšíření míst, kde by platil zákaz konzumace alkoholu. Zároveň se vyčkává na
výsledky správních řízení s přestupci (případný zákaz pobytu ve městě).
Diskuze k umístění služebny MP. Jako reálné se jeví umístění v přízemí čp. 56 do prostor IC.
IC se zvažuje přestěhovat do čp. 1 na původní místo.
Další možnost je do přízemí čp. 25 - zde jsou však nájemci.
Nejlepším řešením je výstavba budovy ve dvoře čp. 25, lze zde umístit celé zázemí MP a také
hlavní pracoviště krizového štábu. To však závisí na možnosti získat dotaci.
Stěhování v r. 2015 je nereálné, snad r. 2016 nebo 2017.

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 1. 6. 2015 v 17,00 hodin,
v počítačové učebně radnice v čp. 56.

-----------------------------------------------------Jiří Havlíček
předseda komise

zapsal: Hájek
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