Z á p i s č. 11
z jednání komise bezpečnosti
ze dne 11. 1. 2016
Přítomni: J. Havlíček, P. Janík, L. Žofka, J. Nouza, J. Pardubský, P. Link, J. Růžičková,
J. Svoboda, E. Dobiašová,
Omluveni: V. Hájek, N. Němcová, P. Štolba, M. Pačes
Neomluven:
Hosté: -Jednání zahájil a vedl předseda komise pan J. Havlíček.
Konstatoval, že je přítomno 9 členů, komise je usnášení schopná.
Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení zápisu z minulého jednání
Zpráva P ČR
Zpráva MP Český Brod
Různé
Závěr

2 - K zápisu z jednání ze dne 7. 12. 2015 nejsou ze strany členů komise žádné výhrady.
3 - P ČR
Nižší nápad TČ. Vyšší objasněnost.
10/2015 - 22 TČ
11/2015 - 11 TČ
12/2015 – 25 TČ – objasněnost 60% díky zvýšené hlídkové činnosti a lustracím osob.
V 12/2015 12 pachatelů – alkohol za volantem, 5 řidičů drogy/z vlastní činnost P ČR/.
4 - MP
Za r. 2015 1 347 přestupků, z toho247 řešeno domluvou.
Vypsáno výběrové řízení na 4 asistenty prevence kriminality pod MP.
Přijat nový strážník, další VŘ na strážníka vypsáno, přihlášky do 27. 1. 2016.
5 - Různé
HZS – 2015 celkem 352 výjezdů, zřetelný nárůst.
Park u Kutilky bez osvětlení, děti se bojí procházet ve večerních hodinách, předáno do TS.
Dotaz občana – k nerespektování povolené rychlosti v Liblicích před školou – MP zvýší počet
měření rychlosti na této komunikaci.
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Návrh usnesení:
Komise bezpečnosti doporučuje Radě města pověřit odbor dopravy přijmout řešení
problémového parkování v ulici Krále Jiřího, a to úpravou dopravního značení.
Podrobnosti problému a možná řešení vysvětlí vedoucímu odboru vrchní strážník Svoboda.
Dále pan Svoboda odboru dopravy navrhne možnosti označení křižovatek na náměstí, kde
je v současné době uplatňována přednost zprava. Přednost v jízdě na náměstí není
mnohými řidiči respektována, pomoci by mohlo důkladnější značení.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 1. 2. 2016 v 17,00 hodin,
v počítačové učebně v č. p. 56.

-----------------------------------------------------Jiří Havlíček
předseda komise

zapsal: Havlíček J.
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