
1 

 

 Zápis z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města 
Pardubic 

 

Místo konání: Zasedací místnost Městské policie Pardubice, Pernerova ul. 

Den konání: 23. 02. 2022 

Přítomni (členové): Jiří Chmelík, Otomar Exner, Libor Hlaváč, Jan Klügl, Jiří Havrda, Boris 
Schrögel, Jolana Štěpánková,   

Členové s hlasem poradním:   Michaela Stránská 

Hosté:  Robert Marx, Rostislav Hübl 

Ověřovatel zápisu:   Libor Hlaváč 

_________________________________________________________________________________ 

Program jednání: 

▪ Výroční zpráva Městské policie Pardubice 2021 

▪ Výroční zpráva o činnosti Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při RmP za rok 2021 

▪ Žádost BESIPu 

▪ Diskuse, ostatní 

____________________________________________________________________________________ 

Předseda komise přivítal všechny přítomné a zahájil jednání.  

 

Hlasování o ověřovateli zápisu: 

 

Usnesení č. 1: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic schvaluje jako 

ověřovatele zápisu Libora Hlaváče. 

       PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - návrh byl přijat 

Přišla paní Štěpánková. 

 

Hlasování o programu jednání: 

 

Usnesení č. 2: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic schvaluje program 

jednání.           PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh byl přijat 

 

 

 

▪ Výroční zpráva Městské policie Pardubice 2021 

Pan ředitel zmínil hlavní témata: změna organizační struktury na základě interního auditu, personální 

záležitosti, Signál v tísni, PCO, kamerový systém, přestupky, osoby bez přístřeší, odtahy vozidel, oddíl jízdní 

policie, městský útulek, analýza webových stránek, přehled hospodaření, cizinecká problematika apod. 
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Hlasování: 

Usnesení č. 3: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic schvaluje Výroční 

zprávu Městské policie Pardubice za rok 2021 a doporučuje ji Radě města Pardubic ke schválení. 

                   PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - návrh byl přijat 

 

 

▪ Výroční zpráva o činnosti Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při RmP za rok 2021 

 

Členové komise přes aplikaci Komise a výbory obdrželi Výroční zprávu o činnosti Komise pro bezpečnost a 

prevenci kriminality při RmP za rok 2021. Bez připomínek. 

Hlasování: 

Usnesení č. 4: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic schvaluje Výroční 

zprávu o činnosti Komise za rok 2021. 

                   PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - návrh byl přijat 

 

▪ Žádost BESIPu 

Projednávání žádosti BESIPu bylo z programu jednání staženo. 

  

▪ Diskuse, ostatní 

Diskuse o provozu elektrokoloběžek na území města Pardubic. 

P. Hübl informoval členy komise o odchodu do starobního důchodu a o vyhlášeném výběrovém řízení na 

jeho pozici – předpoklad ukončení pracovního poměru k 31.12.2022. 

p. Exner – informace o kamerovém systému. 

p. Marx – informace o záměru uspořádat akci Kroky bez násilí a přípravě brožury pro cizince v několika 

jazykových mutacích. 

p. Stránská – informace o záměru uspořádat dopravně-bezpečnostní akci na Letišti Pardubice. 

 
Příští jednání – hodnocení dotací    30. 3. 2022  zasedací místnost OSV                   
 
 
 
Ověřili:            
 
 

    …………………………………………….                  ……………………………………………
 Jiří Chmelík                   Libor Hlaváč 
            předseda komise                               člen komise                                                        
 
 
Zapsala: Michaela Stránská. Jména jsou uváděna bez titulů.          


