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Z á p i s   č. 10 

z jednání komise bezpečnosti 

ze dne 7. 12. 2015 

 

 

Přítomni:  J. Havlíček, V. Hájek, P. Janík, L. Žofka, J. Nouza, M. Němcová, J. Pardubský,  

P. Link,   

Omluveni: E. Dobiašová J. Růžičková, M. Pačes, J. Svoboda, 

Neomluven: P. Štolba, 

Hosté: -- 

 

 

Jednání zahájil a vedl předseda komise pan J. Havlíček.        

Konstatoval, že je přítomno 8 členů, komise je usnášení schopná.      

 

Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy komise.                     

 

Program: 
1. Zahájení 

2. Schválení zápisu z minulého jednání 

3. Zpráva P ČR 

4. Zpráva MP Český Brod 

5. Připomínky k Výroční zprávě města a MP 

6. Připomínky ke statistikám P ČR a MP za 2. pololetí 2015 

7. Různé 

8. Závěr 

 

2 -  K zápisu z jednání ze dne 2. 11. 2015 nejsou ze strany členů komise žádné výhrady. 

 

3 -  P ČR 

Zástupce P ČR nebyl přítomen. 

 

4 - MP   

Zástupce MP nebyl přítomen. 

 

5 - Připomínky 

Ze strany členů komise nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

6 - Statistiky 

Z důvodu nepřítomnosti P ČR a MP budou statistiky za II. pololetí předloženy na příštím 

jednání komise bezpečnosti. 

 

7 - Různé 

Informace o nesprávném parkování před začátkem vyučování před školami v ul. Žitomířská. 

Návrh usnesení: Komise bezpečnosti doporučuje radě města prověřit, popř. zvýšit 

bezpečnostní opatření před Základní školou Žiitomířská, kde dochází opakovaně 

k problémům s parkováním v ranních a odpoledních hodinách. 
Pan Janík podal informaci a odkázal na stanovisko OD. 

Diskuze k tomuto bodu. Členové komise vyslovili názor, že stanovisko nenavrhuje žádné 

řešení. 
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 Parkoviště u Trilobita, parkování a tankování kamionů. 

Návrh usnesení: Komise bezpečnosti doporučuje radě města prověřit, zda je v tomto 

místě povoleno tankování a dodržována ochrana proti znečištění pohonnými hmotami. 
Komise neobdržela žádné stanovisko z rady města. 

 

Návrh usnesení: Komise bezpečnosti doporučuje radě města prověřit, zda při akcích,  

kde je větší počet návštěvníků, je v povolení řešeno parkování vozidel v ulicích, kdy 

dochází k blokování průjezdu. 
Předloženo stanovisko OD bez návrhu na opatření. 

 

V 18:00 odešel pan Nouza. 

 

Upozorněno, že od obce Černíky jezdí kamiony vysokou rychlostí. 

Členové komise vznesli dotaz na placení záboru pro prodej vánočních stromků. 

 

Pan Janík představil plán na přestěhování služebny MP do přízemí čp. 56 a prezentoval 

plánek s rozmístěním místností v přízemí. 

Diskuze k tomuto problému.  

Doporučeno, aby se k plánům vyjádřil odborník, který zná problematiku MP.  

Návrh usnesení: 

Komise bezpečnosti žádá radu města, aby komise dostala k připomínkám dokumentaci 

a plánek přestavby služebny MP. 

Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se hlasování: 0, 

Usnesení bylo přijato. 

 

Pan Janík informoval, že do Akčního plánu města byly obě připomínky komise bezpečnosti 

zapracovány. 

Předložena zpráva o rozšíření kamerového systému v Českém Brodě. 

Pan Janík informoval, že město se zapojí do projektu Bezpečné město. 

 

Členové komise příště předloží své návrhy do Plánu práce komise bezpečnosti pro rok 2016. 

 

Upozorněno, že na náměstí Arnošta z Pardubic je ve střední části večer tma. Zvážit osazení 

světel VO.   

 

Jednání skončilo v 18:40 hodin. 

 

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 11. 1. 2016 v 17,00 hodin, 

v počítačové učebně v čp. 56. 

 

 

 

 

                                                            ------------------------------------------------------ 

                                                                                                     Jiří Havlíček 

                                                                                                    předseda komise 

 

 

 

zapsal: Hájek V. 


