Město Český Brod
Komise bezpečnosti
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Zápis č. 29
z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 12. 3. 2018
od 17:00 hodin v počítačové učebně, náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod.

Přítomni: J. Havlíček, V. Hájek, J. Svoboda, E. Dobiašová, P. Janík, J. Růžičková, M. Němcová,
J. Pardubský, J. Nouza, L. Žofka,
Omluveni: P. Link, M. Pačes,
Neomluven: -Hosté: J. Pohůnek,

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého jednání
3. Zpráva Policie ČR
4. Zpráva MP Český Brod
5. Bezpečnost v dopravě - J. Pohůnek
6. Akce NNO k dané problematice - bezpečnost ve městě - P. Janík
7. Preventivní programy k dané oblasti - M. Fejfarová
8. Různé
9. Závěr
1
Zahájení
Jednání zahájil předseda komise pan J. Havlíček.
Konstatováno, že je přítomno 10 členů, komise tedy je usnášení schopná.
Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise.
2
Schválení zápisu
K zápisu č. 28 z minulého jednání nebyly ze strany členů komise žádné připomínky.
Zápis z jednání byl schválen.
3
Policie ČR
Klesá nápad trestné činnosti.
Za únor 2018 23 trestných činů, z toho 15 na území města.
Celkem 7 řidičů pod vlivem omamných látek, 1x alkohol za volantem,
Za část března zatím 1 trestný čin, 2x zjištěny drogy u řidičů vozidel,
Personálně je obvodní oddělení hodně pod plánovaným stavem, pouze 9 policistů v přímém
výkonu služby.
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4.
Městská policie
Krádeže v supermarketech.
V únoru 2018 řešen podomní prodej ve městě.
Asistence při odstřelu holubů. Sebráno 2 250 holubů.
75 přestupků řešeno blokovou pokutou.
Vybráno 30.000 Kč.
Za r. 2017 vybráno z parkovacích automatů 1 289.000 Kč.
Kontroly požívání alkoholu na území města dle platné vyhlášky,
Kontroly bezdomovců za mrazů.
Asistence u otevírání bytu.
Odchyt psa 5 x.
Předloženo členům komise k úvaze doporučit radě zvýšení poplatku za parkování.
Je zakoupen nový vůz pro Městskou policii.
Bude vybaven kamerami a další technikou.
Nasazení se předpokládá v dubnu nebo v květnu 2018.
5.
Vedoucí odboru dopravy pan Pohůnek odpovídal na dotazy členů komise.
Je nutno řešit zklidnění dopravy na náměstí.
Povinnost respektovat přednost zprava na celém náměstí.
Pokračují problémy s tranzitní dopravou.
Chyby ve značení je nutno hlásit správcům komunikací.
Štolmíř – chybí značka o rychlosti 30 km. Pan Pohůnek vyzve správce komunikace k nápravě.
Opakované problémy s parkováním ve městě.
6.
Akce NNO
Bod přesunut na jednání v květnu 2018
Informace o konání akce FENEK v květnu 2018.
Pan Hájek upozornil, že pořadatel musí podat Ohlášení akce.
V dubnu začne rekonstrukce atletického stadionu.
Byla podána žádost na dotaci projektu na výstavbu hřiště ve Štolmíři v programu prevence
kriminality.
7. Preventivní programy
Za nepřítomnou vedoucí sociálního odboru - nemoc - informovala paní Dobiašová.
Preventivní programy odbor nerealizuje.
Realizují školy, Nízkoprahové centrum a LECCOS.
Zaměřeno na 6. – 7. ročníky základních škol.
Pro r. 2018 k dispozici 650.000 Kč na preventivní programy v souladu s komunitním plánem.
Předpokládá se spuštění projektu Senior TAXI v Českém Brodě.
Začíná projekt Univerzita třetího věku.
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8.
Různé
Dotaz na opravu mostku do Štolmíře. Ověří na odboru rozvoje p. Hájek.
Dotaz na průběh prací na rybníku ve Štolmíři. Na odboru životního prostředí a odboru rozvoje
ověří p. Hájek.

Jednání skončilo v 18:0 hodin.

Příští jednání komise bezpečnosti se bude konat v pondělí, 14. května 2018 v 17:00 hodin,
v počítačové učebně v č. p. 56 na náměstí Arnošta z Pardubic.

-----------------------------------------------------Jiří Havlíček
předseda komise bezpečnosti
zapsal: V. Hájek
místopředseda komise bezpečnosti
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