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Zápis č. 21 

z jednání komise bezpečnosti, které se konalo dne 9. 1. 2017 

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

 

 

 

 

Přítomni: J. Havlíček, V. Hájek, M. Němcová, J. Svoboda, J. Nouza, 

Omluveni:  P. Janík, E. Dobiašová, J. Růžičková, P. Link. M. Pačes, L. Žofka, 

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. Různé 

1  

Zahájení 

Jednání zahájil předseda komise pan J. Havlíček.         

Konstatováno, že je přítomno 5 členů, komise tedy není 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 20. ze dne 12. 12. 2016 bude předložen ke schválení na příštím jednání. 

 

3  

Policie ČR 

Vedoucí obvodního oddělení Policie ČR se z jednání omluvila. 

 

4  

Městská policie 

V prosinci 2016 bylo řešeno 143 přestupků blokovou pokutou. 

Štědrý den a Silvestr proběhl bez problémů. 

Ve spolupráci s Policií ČR zadržen jeden pachatel. 

Za spolupráce s kamerovým dohledem zajištěn pachatel napadení. 

Stále se opakují přestupky při parkování aut. 

Za r. 2016 bylo z parkovacích automatů vybráno 1, 3 milionu korun. 
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5 

Různé 

Pan Svoboda předložil požadavek, aby se komise vyjádřila k uzavření veřejnoprávních smluv pro 

celkem 15 obcí ORP. Ty požadují kompletní činnost MP. 

Konstatováno, že komise se již jednou tímto problémem zabývala. 

Přítomných 5 členů komise bezpečnosti nedoporučuje radě města, aby byly smlouvy uzavírány. 

Pokud tyto obce po naplnění početního stavu zajistí plné financování hlídky, je možné se k této 

otázce vrátit. Svůj nesouhlas s uzavřením smluv připojil telefonicky člen komise P. Link. 

 

Pan Hájek informoval o výskytu ptačí chřipky v oblasti ORP. 

Pracoviště krizového řízení je v kontaktu s odborem životního prostředí a zemědělství. Je 

k dispozici mapa, kde jsou stanoveny ochranné zóny. V případě potřeb získat další informace se 

mohou členové komise i veřejnost obrátit na pracoviště krizového řízení, mohou použít telefon na 

krizového manažera, nebo na odbor životního prostředí a zemědělství. 

 

Pan Hájek informoval, že se začala používat nová grafická úprava zápisů z komise, aby došlo ke 

sjednocení vzhledu materiálů. 

 

Pan Hájek vyzval členy komise, aby na příštím jednání předložili návrhy do Plánu práce komise 

bezpečnosti pro rok 2017. 

 

 

Jednání skončilo v 17:45 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 13. 2. 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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