Z á p i s č. 20
z jednání komise bezpečnosti
ze dne 12. 12. 2016

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

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého jednání
3. Zpráva Policie ČR
4. Zpráva MP Český Brod
5. Čtvrtletní připomínkové řízení ke zprávám P ČR a MP k bezpečnostní
situaci ve městě - gesce velitelů P ČR a MP
6. Různé
1
Zahájení
Jednání zahájil předseda komise pan J. Havlíček.
Konstatováno, že je přítomno 8 členů, komise je usnášení schopná.
Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise.
2
Schválení zápisu
K zápisu z minulého jednání nebyly ze strany členů komise žádné připomínky.
Zápis č 19. ze dne 14. 11. 2016 byl schválen.
3
Policie ČR
Za vedoucí OO P ČR zprávu předložil pan Hájek.
Nápad trestné činnosti za listopad 2016:
14 trestných činů
Přestupky: nápad 22,
Objasněnost za listopad 2016 je 70%.
Nárůst vloupání do firem a objektů.
Pokračují dopravně bezpečnostní akce a kontroly vozidel, kontroly neosvětlených chodců.
Probíhají kontroly řidičů na alkohol a návykové látky.
Personální situace je uspokojivá.
Bylo vypsáno výběrové řízení na zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie Český
Brod.
4
Městská policie
Radarem v Rostoklatech zjištěno za listopad 2016 celkem 1 190 přestupků.
1

Zákaz vjezdu do města automobilům nad 12 tun, porušení zákazu je nyní MP již postihováno.
Zadržena 1 osoba, další osoba předána záchranné zdravotnické služně.
V součinnosti s P ČR zadržena celostátně hledaná osoba.
Celkem řešeno 52 přestupků v blokovém řízení, bylo vybráno 18.600 Kč.
5
P ČR a MP
Zprávy budou předloženy na příštím jednání.
6
Různé
Předložen Plán prevence kriminality na roky 2016 -2018.
Materiál byl schválen radou města.
Ze strany členů komise nebyly k materiálu žádné připomínky.
Pan Hájek předložil návrh pana Janíka, aby se komise scházela 1x za dva měsíce.
Po diskuzi rozhodnuto ponechat postup dosavadní - tedy jednat měsíčně mimo července a
srpna.
Upozorněno na špatné parkování v Jungmannově ulici u parku.
MP bude věnovat tomuto místu zvýšenou pozornost.
Termíny jednání komise bezpečnosti v r. 2017:
9. ledna, 13. února, 13. března,
10. dubna, 15. května, 12. června,
11. září, 9. října, 13. listopadu, 11. prosince
Pan Hájek již zajistil rezervaci místnosti v čp. 56.
Jednání skončilo v 17:45 hodin.

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 9. 1. 2017 v 17:00 hodin,
v počítačové učebně v č. p. 56.

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

zapsal: Hájek V.
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