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Z á p i s   č. 8 

z jednání komise bezpečnosti 

ze dne 12. 10. 2015 

 

 

Přítomni:  J. Havlíček, V. Hájek, M. Němcová, E. Dobiašová, M. Pačes, J. Nouza,  

J. Růžičková, P. Štolba, J. Pardubský, 

Omluveni: J. Svoboda, P. Link, L. Žofka, P. Janík 

Neomluven:  

Hosté: T, Klinecký, T. Hor 

 

 

Jednání zahájil a vedl předseda komise pan J. Havlíček.        

Konstatoval, že je přítomno 9 členů, komise je usnášení schopná.      

 

Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise.                     

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení zápisu z minulého jednání 

3. Zpráva P ČR 

4. Zpráva MP Český Brod 

5. Návrhy do Akčního plánu 2016 - 2017 

6. Připomínky ke statistikám P ČR a MP v oblasti bezpečnosti za 1. pololetí 2015 

7. Připomínky ke Koncepci MP a oblasti  6 - bezpečnost 

8. Různé 

9. Závěr 

 

2 -  K zápisu z jednání ze dne 7. 9. 2015 nejsou ze strany členů komise žádné výhrady. 

 

3 -  P ČR 

V měsících 5 - 9/20015 se snížil nápad trestné činnosti o 60%. 

Srpen 21, září 21, říjen zatím 6 

Hlavně řízení pod vlivem alkoholu 

Přestupky – soužití, objasněnost cca 40 – 45%. 

V září 2015 4x alkohol v dopravě, 1x drogy. 

Dobrá spolupráce s odborem dopravy při doručování písemností. 

V září kontroly ubytoven, v říjnu kontroly výkupen, doprovázení vlaků, 

V říjnu akce na alkohol. Hlídková činnost. 

Ve spolupráci s městem rozjíždí projekt Bezpečný Brod. 

 

4 - MP   

Pro nepřítomnost pana Svobody nebyla podána informace o činnosti MP.           

 

5 - Akční plán 

Početní navýšení strážníků, rozšíření kamerového dohledu, úpravy v přízemí čp. 56. 

 

6 -  Statistika 

Připomínky ke statistice P ČR ze strany členů komise nejsou. 

7 – Koncepce MP 

Připomínky ke Koncepci MP nejsou. 
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8 -  Různé 

Pan Hor podal informaci o budování a problémech kamerového systému v Českém Brodě a o 

dalším plánovaném rozvoji 

 

Problémem je parkování nákladních aut v Liblicích. 

Bylo by vhodné umístit váhu na silnici do Kounic  - ulice Zborovská. 

TS jsou žádány, aby na začátku obce Štolmíř osadily cedule začátek a konec obce. Chybí jen 

tyč, cedule jsou ve skladu TS. - slíbeno a nerealizováno. 

Informace ze sociálního odboru. 

Informace o preventivních programech na základních školách. 

Žáci 8 - 9 mají svůj pohled na bezpečnost ve městě /např. cyklostezky/. 

 

Poznatky od členů komise: 

Ve všední dny je od 7:30 do 8:00 neprůjezdná ulice Žitomířská – před Základní školou. 

Rodiče parkují ve dvou řadách. 

 

Dne 28. 9. Byla neprůjezdná ulice Jungmannova - závody v běhu. 

 

V Jungmannově ul. u Líďáku je zábor, který je překážkou v dopravě/ parkují kola/ 

 

Cyklostezka v Klučovské ulici je špatně značená / chybí značení z ul. Zborovská/. 

 

V ul. Krále Jiřího je na rohu před prodejnou chodník zaplněn vzorky výrobků - omezený 

průchod. 

Předseda komise podá tuto informaci veliteli MP a požádá o zjednání nápravy. 

 

Návrh usnesení: 

1. Komise bezpečnosti doporučuje radě města uložit odboru dopravy zadat vypracování 

studie k možnostem měření rychlosti a vážení nákladních aut 

2.  Komise bezpečnosti doporučuje radě města, aby obsluha kamerového dohledu byla 

opětně proškolena v ovládání funkcí systému - hlavně dokumentování přestupkového 

jednání pachatelů v dopravě, veřejném pořádku apod. 

Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se hlasování: 0.  

Usnesení bylo přijato. 

 

Jednání skončilo v 19:20 

 

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 2. 11. 2015 v 17,00 hodin, 

v počítačové učebně v čp. 56. 

 

 

 

 

                                                            ------------------------------------------------------ 

                                                                                                     Jiří Havlíček 

                                                                                                    předseda komise 

 

 

 

zapsal: Hájek V. 


