
1 

 

Z á p i s   č. 18 

z jednání komise bezpečnosti 

ze dne 10. 10. 2016 

 

 

 

Přítomni:  J. Havlíček, V. Hájek, E. Dobiašová, M. Němcová, J. Pardubský, J. Růžičková, P. 

Janík, P. Link. J. Svoboda, 

Omluveni:  M. Pačes, J. Nouza,  

Neomluven: L. Žofka, 

Hosté:  - 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení zápisu z minulého jednání 

3. Zpráva Policie ČR 

4. Zpráva MP Český Brod 

5. Kamerový systém 

6. Různé 
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Jednání zahájil předseda komise pan J. Havlíček.         

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

Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise. 
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Zápis byl schválen. 

 

3  

Policie ČR 

Nápad trestné činnosti za 9/2016  -  11 trestných činů, z toho 4 objasněny. 

/1 hospodářský delikt, 3 výživa, 1 dopravní nehoda/ 

Vloupání do herny - objasněno. 

Pro srovnání: v 9/2015 bylo 22 trestných činů.  

Je tedy zřetelný pokles nápadu trestné činnosti. 

Přestupky: 48, hlavně občanské soužití 

Za 7-9/2016  celkem 55 trestných činů, objasněno 25 - tedy 45% objasněnost. 

Řidiči pod vlivem alkoholu: 5 

Řidiči pod vlivem drog: 4 

Z toho 2 řidiči spáchali trestný čin. 

Posvícení proběhlo bez problémů. 

Personálně má obvodní oddělení Policie ČR plný stav. 

K 1. 9. 2016 odešel zástupce vedoucího obvodního oddělení. 
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Městská policie 

Statistika za dobu: 7- 9/2016 

23 přestupků v dopravě postoupeno na odbor dopravy. 

5 x odchyt psů, 

Vybráno 205.800 Kč na pokutách, 311.463 Kč z parkovacích automatů, 

369 přestupků, 64 řešeno domluvou, 

V r. 2017 je v plánu navýšit početní stav na 10 strážníků. 

 

14 obcí požádalo dopisem o zajištění odchytu psů na svých územích. 

Stanovisko rady města: dokud nebude naplněn stav, aby byla 24 hodinová nepřetržitá služba, 

není reálné obcím vyhovět. 

Náklady na hlídku by se plně přenesly na obce. 

Toto je v souladu se schválenou koncepcí MP. 
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Kamerový systém 

Město přechází na digitální přenos. Dvě kamery jsou již nové, další se budou kupovat dle 

finančních možností. 
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Různé 

Je instalováno 5 odchytových míst na holuby. 

 

Opakované nálezy stříkaček v parku, sbírá je Městská policie, poučení rizikovým osobám, jak 

nakládat s použitým materiálem /stříkačky/ provádí na místě MP dle možností. 

 

Na dotaz, jak je instruováni asistenti prevence kriminality, bylo odpovězeno, že denně je 

prováděna ranní instruktáž a předávány pokyny k činnosti. Výsledky své činnosti asistenti 

prevence kriminality zapisují do sešitu. Kontrolu činnosti provádí pověřený strážník. 

 

Komise bezpečnosti doporučuje radě města, aby v rozpočtu pro rok 2017 bylo počítáno 

s vyššími náklady na rozvoj MP a to v souladu se schválenou Koncepcí MP. 

 

Jednání skončilo v 18:05 hodin. 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 14. 11. 2016 v 17,00 hodin, 

v počítačové učebně v č. p. 56. 

 

    

 

 

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

                                                                                                    Jiří Havlíček 

                                                                                                 předseda komise 

 

 

zapsal: Hájek V. 


