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Z á p i s   č. 9 

z jednání komise bezpečnosti 

ze dne 2. 11. 2015 

 

 

Přítomni:  J. Havlíček, V. Hájek, P. Janík, E. Dobiašová, M. Pačes, J. Pardubský, J. Svoboda, 

P. Link, 

Omluveni: L. Žofka, M. Němcová, J. Růžičková, 

Neomluven: J. Nouza, P. Štolba, 

Hosté: 

 

 

Jednání zahájil a vedl předseda komise pan J. Havlíček.        

Konstatoval, že je přítomno 8 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. Různé 

6. Závěr 

 

2 -  K zápisu z jednání ze dne 12. 10. 2015 nejsou ze strany členů komise žádné výhrady. 

 

3 -  P ČR 

Zástupce P ČR nebyl přítomen. 

 

4 - MP   

Byla podána informace o činnosti MP.           

Celkem 110 přestupků, nejvíce v dopravě. 

85 - parkování, 27 předáno k projednání. 

Spolupráce s P ČR, 1x výtržnictví, 1x přepadení nožem. 

Podrobně je uvedeno ve zprávě MP na stránkách města. 

 

5 - Různé 

Informace o nesprávném parkování před začátkem vyučování před školami v ul. Žitomířská. 

Návrh usnesení: Komise bezpečnosti doporučuje radě města prověřit, popř. zvýšit 

bezpečnostní opatření před Základní školou Žiitomířská, kde dochází opakovaně 

k problémům s parkováním v ranních a odpoledních hodinách. 
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Parkoviště u Trilobita, parkování a tankování kamionů. 

Návrh usnesení: Komise bezpečnosti doporučuje radě města prověřit, zda je v tomto 

místě povoleno tankování a dodržována ochrana proti znečištění pohonnými hmotami. 
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se hlasování: 0. 

Usnesení bylo přijato. 
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Diskuze o záborech v ulicích při různých akcích.  

Poslední akce byla v parku, kdy auta parkovala v Jungmannově ulici a tam nebyl možný 

průjezd. 

 

Návrh usnesení: Komise bezpečnosti doporučuje radě města prověřit, zda při akcích,  

kde je větší počet návštěvníků, je v povolení řešeno parkování vozidel v ulicích, kdy 

dochází k blokování průjezdu. 
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se hlasování: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Jednání skončilo v 17:30 

 

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 7. 12. 2015 v 17,00 hodin, 

v počítačové učebně v čp. 56. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                     Jiří Havlíček 

                                                                                                    předseda komise 

 

 

 

zapsal: Hájek V. 


