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Zápis č. 24 
z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 10. 4. 2017 

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

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

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

      5. Akce NNO k dané problematice - bezpečnost ve městě - P. Janík    
6. Preventivní programy k dané oblasti 
7. Výroční zpráva MP za rok 2016 
8.  Různé 

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. 23 z minulého jednání nebyly ze strany členů komise žádné připomínky. 
 
3  
Policie ČR 
Za březen 2017 bylo spácháno 19 trestných činů, pokles proti březnu 2016. 
Objasněnost 23%. 
Za březen 2017 celkem 103 přestupků, v počátku dubna je vyšší počet přestupků. 
Krádeže – kola.  
Dopravní akce na drogy a na alkohol. 
Personálně - od 1. 3. 2017 jeden policista odešel, od 1. 5. 2017 návrat jedné policistky ze školy. 
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4  
Městská policie 
V březnu 2017 bylo řešeno blokovým řízením 110 přestupků, dalších 70 řešeno domluvou. Vybráno 
celkem 44.400 Kč na pokutách. 
Na odbor dopravy předáno 889 přestupků k řešení /radar Rostoklaty a další dopravní přestupky/. 
3x sběr stříkačky, odchyt kuny, odchyt psa. 
Asistence při zásahu - psychicky narušený člověk. 
Asistence u nehody na silnici Praha - Kolín. 
Zjištěn 1x autovrak 
Zásah RZS - podnapilá osoba. 
Zjištěn cyklista pod vlivem alkoholu. 
Všechny informace o činnosti MP jsou na webu města - Bezpečný Brod. 
 
V 17:30 odešel pan Svoboda. 
 
 5 
NNO 
Podpora sportu, kultury a volného času. 
Akce: Branný den, Den bez aut, akce MA 21. 
Akce škol jsou převážně preventivní, pořádají se také akce Informačního centra města. 
Více podrobností o akcích na webu města. 
Akce pořádá TJ Sokol, TJ Slavoj, skautská střediska. 
Ze strany města je pravidelná finanční podpora preventivních programů. 
 
6 
V sociální oblasti je příspěvek 350.000 Kč na programy v sociální oblasti. 
Pořádá: LECCOS, Prostor, Život 90, 
Podány informace ze zpráv o činnosti těchto organizací za rok 2016. 
Informace o schváleném plánu sociálních služeb. 
V informačním centru města je k dispozici katalog poskytovatelů sociálních služeb ve městě. 
Konala se akce na protidrogovou prevenci. 
V listopadu 2016 se konal seminář pro seniory 
Komunitní plán pro rok 2017. 
Konstatováno, že chybí primární prevence ve školách na 1. stupni. 
LECCOS primární prevenci na školách provádí pouze na 2. stupni. 
Funguje klub seniorů. 
 
Úkol: 
Členové komise žádají, aby na příští jednání byl pozván jednatel Prostoru pan Steklý a také 
příslušný terénní pracovník.  
 
7 
Předložena Výroční zpráva Městské policie za rok 2016.  
Členové komise zprávu vzali na vědomí bez připomínek. 
 
Různé 
Paní Dobiašová navrhla, aby komise zasedala pouze 1x za dva měsíce. 
Všichni přítomní vyslovili souhlas. 
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Komise tedy v tomto roce bude zasedat: v červnu, září a listopadu podle schválených dat.  
 
 
Doporučení radě města Český Brod: 
Komise bezpečnosti doporučuje oslovit Správu železniční dopravní cesty, aby byl Městské policii 
umožněn přístup k záznamu kamer v prostorách nádraží v podchodu a na nástupištích. Zlepší se 
možnost a rychlost případného zásahu. 
 
 
 
Jednání skončilo v 17:50 hodin. 
 

P O Z O R:  Změna termínu jednání komise! 
 
 
 
 
Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 12. 6. 2017 v 17:00 hodin, 
v počítačové učebně v č. p. 56 na náměstí Arnošta z Pardubic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        ------------------------------------------------------ 
                                                                                                    Jiří Havlíček 
                                                                                                 předseda komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsal: Hájek V.  
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