Z á p i s č. 6
z jednání komise bezpečnosti
ze dne 1. 6. 2015
Přítomni: J. Havlíček, V. Hájek, J. Svoboda, M. Němcová, E. Dobiašová,
J. Růžičková, M. Pačes, P. Link, J. Pardubský, J. Nouza, L. Žofka,
Omluveni: P. Janík
Neomluven: P. Štolba
Hosté: J. Nekolný
Jednání zahájil a vedl předseda komise pan J. Havlíček.
Konstatoval, že je přítomno 11 členů, komise je usnášení schopná.
Program:
1) Zahájení
2) Schválení zápisu z minulého jednání
3) Zpráva P ČR
4) Zpráva MP
5) Zpráva o nedostatcích kamerového systému
6) Připomínky ke klíčové oblasti 6 - Bezpečnost
7) Různé
8) Závěr
2 - K zápisu z jednání ze dne 4. 5. 2015 nejsou ze strany členů komise žádné výhrady.
3 - P ČR
Podána informace o činnosti obvodního oddělení P ČR.
Statistika: nápad TČ za květen 2015: 4 TČ, mírný nárůst
V květnu 4x alkohol
V červnu posila – řízená praxe +5, to samé v červenci.
Nástup 1 policista – ale půjde do školy
V červnu akce na alkohol
Květen vloupání do aut, převoz na záchytku – 0, 1 loupež
4 - MP
Pan Svoboda podal informaci o počtu přestupků.
Celkem za květen 169 přestupků, 126 blokové řešení, 43 domluvou, 1 veřejný pořádek,
10 předáno ke zkrácenému řízení, 4x záchytka, 3x veřejný pořádek, 4x alkohol,
přestupky v dopravě
5 – Kamerový systém
Projednána zpráva o nedostatcích kamerového systému, která byla členům komise zaslána
k seznámení a je jen pro vnitřní potřebu.
Diskuze k tématu. Pan Havlíček kritizuje, že se dlouhodobý problém neprojednával již dříve,
hlavně při tvorbě koncepce MP. Další diskuze k vývoji a rozšiřování kamerového systému.
Pan starosta sdělil, že vývoj závisí na finančních možnostech města. Systém bude postupně
renovován. Předpoklad kompletní výměny kamer – konec roku 2016.
Pro rok 2015 byla městu přiznána dotace
Zvážit opětné osazení joysticku k ovládání pohybu kamer.
Komise je toho názoru, že by letos měl být zásadně řešen problém prořez stromů - některé
kamery nemají dostatečný rozhled.
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Z diskuze vyplynul návrh podívat se na možnost dotace - norské fondy.
Pan Havlíček navrhl usnesení.
Návrh usnesení: Komise bezpečnosti doporučuje radě města přijmout co nejdříve
opatření k zajištění maximální možné funkčnosti kamerového systému.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
6 - Klíčová oblast 6 - Bezpečnost
Komise je toho názoru, že by mělo dojít k aktualizaci oblasti 6 a do vize doplnit:
varovný systém - městský rozhlas,
strategický cíl - naplňování Koncepce MP
7 - Různé
Velká diskuze k Jednotce požární ochrany. Jednotka není akceschopná, nemáme lidi.
Jedná se se sousední obcí o spolupráci.
Zvážit možnost vážit kamiony při průjezdu městem a zakoupení váhy. Navrhnout místa, kde
umístit váhy.
Cílem je snížit průjezd kamiónů městem a omezení tranzitní dopravy + větší dopravní
bezpečnost.
Omezit tranzitní dopravu.
Požádat odbor dopravy, aby zjistil cenu průjezdné váhy.
Řešit průjezdnost ulic ve městě.
Členům komise se ukládá, aby se podívali do ostatních oblastí Akčního plánu - Doprava atd.
Připomínky k akčnímu plánu:
Plněn funkční kamerový dohled,
Rizikové objekty – /např. herny a ubytovny více kontrol, zavést koordinované kontroly, na
kterých se podílí různé složky /policie, hasiči, hygiena,/ a to včetně dotčených odborů města
/živnostenský, sociální/.
Nákup vozidla a další potřebné vybavení pro MP
Stěhování služebny MP
Práce s mládeží SDH
Projednána žádost pana Šediny o instalaci kamery na roh ulic Roháčova a Rokycanova. Návrh
na umístění nové kamery bude projednán společně s dalšími návrhy pro rozšiřování
kamerového systému, předpokládaný termín je 2016.
V současné době není ve finančních možnostech města nákup kamery.
Předseda komise odpoví odboru rozvoje, aby žadateli odpověděl.
Na zvážení dáno umístění fotopastí ve Štolmíři
MP je žádána zvýšit zde kontrolu - - černá skládka.
MP je žádána, aby zvýšila dohled na silnici Černíky – Štolmíř.
Zvážit osazení radaru.
TS jsou žádány, aby na začátku obce Štolmíř osadily cedule začátek a konec obce. Chybí jen
tyč, cedule jsou.
Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 7. 9. 2015 v 17,00 hodin,
v počítačové učebně radnice v čp. 56.
-----------------------------------------------------Jiří Havlíček
předseda komise
zapsal: Hájek
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