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

 

Místo konání: Zasedací místnost U Divadla 828, Pardubice 

Den konání: 03. 10. 2022 

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

Členové s hlasem poradním:   Michaela Stránská 

Hosté:  Jana Procházková 

Ověřovatel zápisu:   Jiří Havrda 

_________________________________________________________________________________ 

Program jednání: 

▪ Žádost Městské policie Pardubice 

▪ 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 Jiřího Havrdu. 

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

 

Hlasování o programu jednání: 

 

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

jednání.           PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh byl přijat 

 

Přišel O. Exner. 

 

1. Žádost Městské policie Pardubice o poskytnutí finančních prostředků: 

- ve výši 150 000 Kč na řešení kamerového systému ve městě - kamerový bod na Vinici a 

kamerový bod na náměstí Jana Pernera (zde náhrada za kameru původně umístěnou na 

zbouraném domě); 

- ve výši 50 000 Kč na obměnu přístrojů pro tísňovou službu „Signál v tísni“. 

 

p. Havrda, p. Exner – stručné info o fungování tlačítek tísňových služeb. 
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Hlasování o poskytnutí finančních prostředků: 

 

Usnesení č. 3: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic doporučuje převod 

finančních prostředků ve výši 150 000 Kč na položku Městské policie Pardubice na realizaci kamerového 

systému ve městě Pardubice. Komise doporučuje Zastupitelstvu města Pardubic požadovat zpětnou vazbu 

o realizaci kamerového systému do 12 měsíců od data převodu finančních prostředků. 

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

Usnesení č. 4: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic doporučuje převod 

finančních prostředků ve výši 50 000 Kč na položku Městské policie Pardubice na obměnu přístrojů 

sloužících pro tísňovou službu „Signál v tísni“. 

 

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

▪ Diskuse, ostatní 

R. Marx – celkový počet cizinců v rámci Statutárního města Pardubice k dnešnímu dni cca 21 000. Počet 

Ukrajinců s udělenou tzv. dočasnou ochranou v ČR 412 000, v Pardubicích 4 500 + dalších zhruba 8 500 

s dlouhodobým trvalým nebo přechodným pobytem. KACPU + HUMPO prozatím fungují beze změn. KACPU 

oficiálně odbavilo 19 300 lidí, nyní po omezení pracovní doby odbaví cca 160 lidí denně.  

Ubytovna v Husově ul. – 12 bytů, kapacita 37 osob. Kapacita naplněna. Ubytovna na Stavařově – kapacita 

200 osob, kapacita naplněna. Možnost využívat prostory pouze do 31.12.2022 -> snaha apelovat na 

ubytované, aby si hledali vlastní bydlení. 

Městská policie Pardubice a Policie ČR evidují nárůst kriminality v souvislosti s Ukrajinci.  

J. Chmelík – poděkování všem členům komise za odvedenou práci po celé funkční období. 

 
Ověřili:            
 
 
 

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

   


