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Zápis č. 30 
z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 14. 5. 2018 

od 17:00 hodin v počítačové učebně, náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod. 
 

 
Přítomni: J. Havlíček, V. Hájek, J. Svoboda, P. Janík, M. Němcová, J. Pardubský, L. Žofka, M. Pačes,  
Omluveni: E. Dobiašová, J. Nouza, J. Růžičková 
Neomluven: P. Link, 
Hosté:  J. Kořínková – stáž na MěÚ, 
 
 
 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu 
2. Schválení zápisu z minulého jednání 
3. Zpráva Policie ČR 
4. Zpráva MP Český Brod 

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

            6. Připomínkové řízení k Výroční zprávě MP - J. Svoboda  

      7. Akce NNO k dané problematice - bezpečnost ve městě - p. Janík 

             8. Různé  

             9. Závěr 
    

1  
Zahájení 
Jednání zahájil předseda komise pan J. Havlíček.         
Konstatováno, že je přítomno 8 členů, komise tedy je usnášení schopná.      
Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise. 

 
2  
Schválení zápisu 
K zápisu č. 29 z minulého jednání nebyly ze strany členů komise žádné připomínky. 
Zápis z jednání byl schválen. 
  
3  
Policie ČR 
Za nepřítomnou vedoucí OO Policie zprávu přednesl V. Hájek 
Za březen 2018 18 trestných činů, z toho objasněno 62,5 %. 
29 přestupků. 
Za duben 2018 29 trestných činů, prozatím objasněno 10,34 %. 
29 přestupků. 
Podrobně v tabulce je k dispozici k nahlédnutí členům komise. 
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Z nápadu činily největší procentu trestných činů delikty majetkové krádeže prosté i krádeže 
vloupáním. Hlavně za duben 2018 není možné objasnit bez probíhajících expertíz. Výsledky budou 
jistě v květnu 2018. 
Velice špatný personální stav. V době dovolených a prázdnin se ještě zhorší. Slučování hlídek 
s Obvodním oddělením Pečky. 
Plánovaný stav 15 + 2 členové vedení je snahou naplnit. 
Dobrá spolupráce s MP a odbory Městského úřadu. 
 
4.  
Městská policie 
Krádeže v supermarketech. 
Řešeno 113 přestupků, vybráno 45.900 na blokových pokutách. 
Pan Havlíček informoval o poznatcích občanů, vztahujících se k problémovému chování rizikových 
osob v prostorách městského parku. Dále informoval o porušování Vyhlášky o zákazu konzumace 
alkoholu na veřejných prostranstvích. Upozornil na problémovou dopravní situaci na sídlišti. 
Vyslovil názor, že by situaci na sídlišti i v parku zlepšily častější kontroly strážníků. 
Pan Svoboda informoval, že v parku dochází ke kontrolám osob a sběru stříkaček. 
 
5. 
Spolupráce s IZS 
Informaci podal V. Hájek. 
Spolupráce s HZS a Policií ČR na velmi dobré úrovni. 
 
6. 
Výroční zpráva MP 
Všem členům bude zaslána výroční zpráva za r. 2017 k připomínkám a námětům. 
 
7. 
Akce nevládních neziskových organizací 
Informoval p. Janík. 
Funguje program dotací pro nevládní neziskové organizace. 
Primární prevence. 
 
8. 
Různé 
Podána odpověď na dotazy z minulého jednání. 
 
Jednání skončilo v 18:00 hodin. 
 
 

Příští jednání komise bezpečnosti se bude konat v pondělí, 10. září 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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