Z á p i s č. 14
z jednání komise bezpečnosti
ze dne 11. 4. 2016
Přítomni: J. Havlíček, V. Hájek, P. Janík, L. Žofka, J. Svoboda, M. Němcová, J. Pardubský,
P. Link.
Omluveni: J. Růžičková, E. Dobiašová, M. Pačes,
Neomluven: J. Nouza, P. Štolba
Hosté: Jednání zahájil a ze začátku vedl místopředseda komise pan V. Hájek a po příchodu řízení
převzal předseda komise pan J. Havlíček.
Konstatováno, že je přítomno 8 členů, komise je usnášení schopná.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání
3. Zpráva P ČR
4. Zpráva MP Český Brod
5. Plán práce na r. 2016
6. Akce NNO k dané problematice – bezpečnost ve městě
7. Preventivní programy k dané oblasti – soc. odbor
8. Čtvrtletní připomínkové řízení ke zprávám P ČR a MP k bezpečnostní situaci ve městě
9. Různé
Závěr
Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise.
2Zápis byl schválen.
3 - P ČR
Zpráva P ČR pro nepřítomnost zástupce OO P ČR přeložena na příští jednání.
4 - MP
Za 3/2016 71 blokových pokut
16 předáno k řešení ve zkráceném řízení
2 předáno na OVV
32 řešeno domluvou
Nárůst řešení přestupků v PENNY /9 - řešeno blokovou pokutou, 2 na OVV/
Sběr holubů ve městě.
Součinnost s HZS 1x,
1x alkohol - předáno P ČR
V 5/2016 budou 2 strážníci na školení na úsekový radar.
Po 15. 6. 2016 by měl být instalován radar v Rostoklatech, pokud obec dokončí stavební
přípravu.
Dva strážníci budou zajišťovat agendu kolem radaru + je nutno přijmout další 2 pracovníky
MěU (odbor dopravy) na vyřizování této agendy.
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K tomuto vznesl předseda komise pan Havlíček důrazný protest, neboť do této chvíle bylo
vedením Města Český Brod a vrchním strážníkem MP tvrzeno, že činnosti kolem radarů
nebude nijak zaměstnávat žádného strážníka MP. Tento krok je zcela v rozporu s koncepcí
městské policie, ve které se o radaru nikdy nemluvilo a která má zaručovat postupné
navyšování strážníků v ulicích města. Snížení počtu strážníků v ulicích bude mít za následek
snížení bezpečnosti občanů města.
5 - Plán práce
Komise vzala na vědomí témata, která byla RM předána k řešení v r. 2016
Dubnová témata budou probrána na příštím jednání.
Pan Hájek vždy pozve jednotlivé pracovníky, kteří mají danou oblast v gesci.
6, 7, 8,
Přeloženo na květen 2016.
9 - Různé
Informace k projektu bezpečný Brod.
Je umístěn na webových stránkách města. Všem členům bude zaslán odkaz.
Pan Hájek upozornil členy komise, že rozpis jednání všichni znají - /druhé pondělí v měsíci/
a že e-mailem v době cca týden předem zasílá připomenutí, že se koná jednání komise.
Poznatky od občanů:
Upozorněno na možné užívání drog na stezce Jedličky Brodského. Poznatek na vědomí MP,
která se na problém zaměří v rámci pochůzkové činnosti.
V ulici Na cihelně parkují vozidla na místech, která nejsou k parkování určena (po levé straně
vozovky), špatný průchod chodců. Návrh na vyznačení parkovacích míst. MP stav prověří a
navrhuje v oblasti zavést parkovací zónu pro obyvatele, neboť zde parkuje velký počet
firemních vozů.
V Suvorovově ulici je velká dopravní značka, která brání bezpečné chůzi po chodníku.
Za restaurací U Hrabětů je umístěna šipka Štolmíř, která není na kraji chodníku, ale více ke
středu.
Byla zprovozněna městská kamera u Penny.
V Ulici Roháčova denně parkují vozy na chodníku před prodejnou COOP.
Doporučení Radě města:
Komise bezpečnosti doporučuje RM uložit OD zajistit přemístění dopravní značky v ulici
Suvorovova, která brání bezpečné chůzi po chodníku a posunout jí dozadu na roh náměstí
Arnošta z Pardubic a zvážit také přeložení šipky s nápisem Štolmíř, která je za restaurací
U Hrabětů blíže ke hraně chodníku.
Jednání skončilo v 18:00 hodin.
Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 9. 5. 2016 v 17,00 hodin,
v počítačové učebně v č.p 56.
-----------------------------------------------------Jiří Havlíček
předseda komise
zapsal: Hájek V.
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