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ZÁPIS Č. 7  Z JEDNÁNÍ KOMISE  BEZPEČNOSTNÍ 

30.09.2011

Přítomni: Jakub Choura, Tomáš Janák, Bc. Svatopluk Svatoň, Martin Rych

Omluveni: David Bohuslav, Mgr. František Šturma, Lenka Tomečková, Ing. Vilma Michelčíková, 
Roman Přívozník

Program jednání:

1) Zahájení
2) Situační výjezd v rámci katastru města

Výjezdní jednání bylo zahájeno ve 20:00 hodin před budovou radnice

1) Zahájení
 předseda komise přivítal účastníky a nastínil průběh výjezdního jednání

          

          2) Situační výjezd v rámci katastru města

Situace v centru města v pátek večer 30. září 2011

Dne 30. září monitorovali členové bezpečnostní komise (Jakub Choura, Tomáš Janák, Svatopluk 
Svatoň a Martin Rych) situaci ve večerním městě a práci městské policie. Pochůzka probíhala 
v čase mezi 20.00 a 23.40 hodinou.
V rámci pochůzky členové komise navštívili inkriminovaná místa ve městě (Sady 17. listopadu, 
okolí radnice a CMC, park u městské knihovny, nádraží, okolí drážních domků, zastávku ČD 
v Jiřině, ulice Rybářskou, Kostelní, Sedláčkovu, Masarykovu ale také Záluží, Jiřinu, sídliště 
V Prokopě a V Nedaninách).
Během pochůzky jsme zaznamenali aktivní strážní činnost strážníků MP. A to jak motorizovanou 
tak i pochůzkovou. Byli jsme svědky, jak strážníci vykázali z prostoru za městskou knihovnou 
skupinku mladistvých, kteří se zde zdržovali a konzumovali alkoholické nápoje. 
Během celého večera jsme se pak s hlídkou MP ještě několikrát setkali a to i na výše 
zmiňovaných inkriminovaných místech. Na zastávce ČD Jiřina jsme si se strážníky vyměnili 
i několik informací ohledně situace ve večerním městě a jejich pochůzkové činnosti. 
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Na ulici Masarykova jsme zaznamenali i hlídku dopravní policie PČR, která zde vykonávala svoji 
činnost.
Celkový dojem z pochůzkové činnosti bezpečnostní komise byl tento večer vcelku pozitivní, 
neboť viditelná činnost MP určitě přispěla ke klidu v ulicích nočního města. Hlídka MP byla 
zaznamenána jak v samotném centru města, tak i v okrajových částech, což by mělo být ideálním 
stavem.

Místa, kde jsme během pochůzky potkali hlídku MP: 

městská knihovna a její okolí 
okolí mlýnského náhonu (Na Hrádku)
Masarykova ulice
nádraží a okolí drážních domků
zastávky ČD v Jiřině a její okolí

Doporučení:

- neustále dodržovat zvýšenou viditelnou pochůzkovou činnost ve večerních a nočních hodinách   
  (především páteční a sobotní večer)

- nadále tuto činnost zkvalitňovat

Výjezdní jednání Bezpečnostní Komise bylo ukončeno ve 23:55 hodin.

Termín příštího zasedání BZK  je stanoven na 3. 11. 2011 od 19:00

Zapsal: Martin Rych

Ověřil: Tomáš Janák




