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Z á p i s   č. 12 

z jednání komise bezpečnosti 

ze dne 1. 2. 2016 

 

 

Přítomni:  J. Havlíček, V. Hájek, J. Nouza, J. Pardubský, P. Link, J. Růžičková, J. Svoboda, 

E. Dobiašová, M. Pačes. 

Omluveni: P. Janík. L. Žofka, J. Růžičková, 

Neomluven: P. Štolba, 

Hosté: Ing. J. Pohůnek - vedoucí OD 

 

 

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 Český Brod 

5. Různé 

6. Závěr 

 

2 -  K zápisu z jednání ze dne 11. 1. 2016 nejsou ze strany členů komise žádné výhrady. 

Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise. 

 

3 -  P ČR 

Zástupce P ČR nebyl přítomen. 
 
V 17:30 odešla paní E. Dobiašová. 

 

4 - MP 

Za 1/16  74 přestupků řešeno blokově 

               23 domluvou 

od 1. 3. další strážník MP 

od 1. 6. bude nový software 

od 1. 6. Bude instalován nový úsekový radar 

 

5 - Různé 

Jednáno s vedoucím OD Ing. Pohůnkem. 

Řešena situace v ul. krále Jiřího - parkování vozu pizzerie. 

Dle OD není problém, aby firma /pizzerie/ měla placené parkovací místo. 

Členové komise vyslovili názor, že je třeba změnit dopravní značení v ul. Krále Jiřího.  

Např. omezit zásobování na max. 15 minut. 

Diskuze k systému parkování na náměstí. 

 
Návrh usnesení: 
Komise bezpečnosti doporučuje Radě města pověřit odbor dopravy přijmout řešení 
problémového parkování v ulici Krále Jiřího, a to úpravou dopravního značení ve směru  
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do města. Komise bezpečnosti navrhuje osadit značku „Platí přednost zprava“ před 
náměstí. 
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se hlasování: 0 
Usnesení bylo přijato.  

 

Dle informace pana Ing. Pohůnka osazení značky již bylo schváleno a je třeba, aby TS 

značku instalovaly. 
 

Informace od členů komise: 

Velká kaluž před školní jídelnou v ul. B. Smetany. 

Upozornění na neuklizené chodníky – ledovka. 

V ul. V. Smetany, Tuchorazská, Palackého jsou přerostlé keře, které brání ve výhledu 

řidičům. 

 

Doporučeno dát na web informaci o přednosti zprava na náměstí. 

 

Pan Svoboda ověří, je - li povolen výherní automat v blízkosti ZŠ. 

 

Komise se zabývala návrhem Plánu činnosti, který byl předložen na minulém jednání. 

Pan Hájek upozornil, že jako bezpečnostní ředitel nemá oprávnění k oblasti bezpečnosti a 

kriminality, není tedy možné, aby měl v gesci aktualizaci koncepce prevence kriminality. 

Doporučuje, aby tato oblast byla v gesci p. Svobody, nebo p. Janíka. 

 

Plán činnosti komise na rok 2016: 

RM navrhuje následující témata, která by měla komise projednat a navrhnout RM možnosti 

řešení: 

Aktualizace Koncepce prevence kriminality - gesce V. Hájek - připomínka 

Krizové řízení: povodňová opatření - gesce R. Vodička - připomínka 

Projekt Bezpečné město Český Brod - gesce J. Nekolný 

Akce NNO k dané problematice - bezpečnost ve městě - gesce P. Janík 

Preventivní programy k dané oblasti - gesce M. Fejfarová 

Problematika her a výnosů  VHP ve městě - gesce J. Sahulová 

Naplňování Koncepce MP - gesce J. Nekolný 

IZS a jeho funkčnost ve městě - spolupráce zainteresovaných subjektů - gesce V. Hájek  

- připomínka 

Bezpečnost v dopravě - gesce J. Pohůnek 

PR v oblasti bezpečnosti - gesce P. Ištvániková a J. Svoboda 

Připomínkové řízení k Výroční zprávě MP - gesce J. Svoboda 

Čtvrtletní připomínkové řízení ke zprávám PČR a MP k bezpečnostní situaci ve městě - gesce 

velitelů PČR a MP 

Kamerový systém - gesce T. Hor 

 

Diskuze k navrženým bodům. Některé body jsou mimo kompetenci této komise - např. 

povodňová opatření, IZS, je tedy ke zvážení, zda tyto body vypustit. Bude probráno na 

příštím jednání komise. 

  

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 7. 3. 2016 v 17,00 hodin, 

v počítačové učebně v č.p 56. 
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                                                            ------------------------------------------------------ 

                                                                                                     Jiří Havlíček 

                                                                                                    předseda komise 

 

 

 

zapsal: Hájek V. 


