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Přítomni: Nepřítomni: 
Ing. Jaroslav Čermák 
JUDr. Martin Lebduška 
Radek Dvořák 
Jiří Pospíšil 
Jiří Bucher 
Ing. Petr Vymazal 
 
Mgr. Eva Šáchová 
 
 

 
Omluveni: 
Ing. Miroslav Čoček 
Jaroslav Šinták 
Bc. Omar Teriaki  
Zdeněk Zapletálek  
Mgr. Radovan Rašťák  
 
Neomluveni: 
- 
 
Hosté:  
Ing. Lubomír Štukavec 
Miroslav Komínek 
Ing. Marcela Herbríková 
 

 
Program jednání: 
 

1) Úvod  
2) Aktuální dopravní situace ve městě Přerově 
3) Aktuální bezpečnostní situace ve městě Přerově /PČR, MP/ 
4) Různé 

 

 

 
 
Zápis: 
 
Jednání zahájil předseda komise Ing. Jaroslav Čermák.  
  
 

1) Úvod   
 
Ing. Jaroslav Čermák přivítal členy komise a hosty, seznámil je s jednotlivými body programu. 

 
 
 
  

  
Zápis č. 4 

z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality 

Rady města Přerova 

ze dne 11.5.2011 
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2)      Aktuální dopravní situace ve městě Přerově 
 

Ing. Jaroslav Čermák přivítal ing. Lubomíra Štukavce - vedoucího Odboru dopravy MMPr                 
a požádal ho, jestli by mohl informovat členy komise o chodu MHD Přerov v souvislosti se 
stížnostmi na kvalitu služeb poskytovaných dopravcem. 

 
Ing. Lubomír Štukavec uvedl, že je nutné rozlišit dva druhy dopravy a to: MHD Přerov, kterou 
poskytuje dopravce  Slovenská autobusová doprava Trnava /dále jen „SAD“/ a příměstskou 
dopravu, kterou poskytuje dopravce Veolia Transport Morava a.s. /dále jen „Veolia“/. SAD 
provozuje MHD v Přerově od roku 2010, kdy vyhrálo výběrové řízení /poskytovat službu budou 
10 let/. V současné době probíhají jednání  SADu s vedením Statutárního města Přerova týkající 
se navýšení částky za poskytované služby. Veolia jako poskytovatel příměstské dopravy 
/obsluhuje místní části Přerova/ má podepsanou smlouvu na 5 let v návaznosti na smlouvu, kterou 
uzavírá s Krajským úřadem Ol. kraje.   

    
Ing. Jaroslav Čermák upozornil zejména na finanční částku, o kterou dopravce žádá 
v souvislosti se změnou podmínek, které dopravce ve smlouvě podepsal /společnost nesplnila 
podmínky- nové výběrové řízení/ a technický stav autobusů. 
 

      Ing. Lubomír Štukavec uvedl, že některé „staré“ autobusy SAD používá k obsluze Lověšic, 
jelikož výška podjezdu není dostatečná vzhledem k výšce autobusů na ekologický pohon /plyn 
CNG/. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace na úpravu podjezdu a probíhají 
jednání s krajem /jedná se o krajskou komunikaci/. SAD zakoupil 12 ze 17 nízkopodlažních 
ekologických autobusů. Zbytek se snaží prozatím nahradit mladšími kusy. 

 
Ing. Marcela Herbríková za interní audit k danému tématu sdělila následující: v současné době 
probíhá kontrola společnosti SAD. Zjistilo se, že SAD používá starší autobusy označené jako 
záložní autobusy, které jezdí prokazatelně i ve špičce. Smlouva, kterou SAD podepsal obsahuje                 
i sankční pokuty při nedodržení smluvních podmínek.  
 

     3)     Aktuální bezpečnostní situace ve městě Přerově /PČR, MP/ 
 

Ing. Jaroslav Čermák požádal JUDr. Martina Lebdušku, aby informoval členy komise o aktuální 
bezpečnostní situaci ve městě Přerově zejména o připravovaných akcích v souvislosti s pochody 
radikálů. 
  
JUDr. Martin Lebduška uvedl, že za první čtvrtletí řešili 61 nehod /část nehod řešit nemusí – 
škoda do částky 100 tis. Kč/, loni to bylo 63 nehod za stejné období. Celková struktura nehod tzn. 
lehká, těžká zranění, alkohol atd. je zhruba stejná jako loni. Příčiny nehod za toto období jsou 
zejména nedání přednosti v jízdě a způsob jízdy. Nebezpečný úsek na silnici I/55 od Velké Dlážky 
až po ul. 9. května a křižovatka Velké Novosady - Komenského. V rámci snížení nehodovosti 
realizují bezpečnostní akce na kontrolu dodržování rychlosti. Co se týká celkové statistiky 
trestných činů, přestupků data jsou přibližně stejná jako za minulé období. K avízovaným 
pochodům extrémistů, které měly proběhnout  na 1. máje, pochody neproběhly /extrémisti zůstali 
v Brně/. Problém, se kterým se policie v současné době potýká, zejména v Olomouci, jsou 
skupinky mladých lidí, kteří chodí s velmi nahlas spuštěným přehrávačem hudebních nosičů              
a záměrně provokují jak občany tak policisty /tzv. huligens/.    
  
Ing. Jaroslav Čermák přivítal pana Miroslava Komínka  - zástupce ředitele MP Přerov a požádal 
ho, jestli by mohl informovat členy komise o aktuální bezpečnostní situaci ve městě Přerově. 
 
p. Miroslav Komínek informoval členy komise o akcích, které proběhly v Přerově,  a to: kontrola 
pískovišť /inj.stříkačky, stav/, dále čipování psů - bez komplikací vyhláška je dodržována. 
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Problémy s bezdomovci, kteří se zdržují v určitých lokalitách např. supermarkety. MP se snaží je 
držet v určitých mezích pravidelnými kontrolami, většinou se stále jedná o tytéž jedince. 
V posledních 14 dnech zaznamenala MP rušné víkendové večery – poškozování majetku 
/popelnice, trojzubec ze sochy/, které nejspíše souvisí s příchodem „letního“ počasí. Dále proběhla 
jednorázová akce na dodržování vyhlášky o zaplachtování vozidel, kdy MP pouze zdokumentuje 
porušení a předává materiály Odboru životního prostředí /MP nemůže vozidlo zastavit, nejedná se 
o dopravní přestupek/. S přicházejícím letním období se MP zaměří na dodržování provozní doby 
v předzahrádkách, nalévání alkoholu mladistvím.   
 
4)    Různé 
 
 
Ing. Jaroslav Čermák vznesl podnět: ulice Kabelíkova, ve vnitrobloku s hřištěm se schází ve 
večerních hodinách /kolem sedmé, osmé/ skupinky mladých lidí, kteří tam dělají nepořádek - 
rozbíjí lahve apod. Požadavek na MP i PČR - zdali by tam mohli provádět namátkovou kontrolní 
činnost.  
 
p. Miroslav Komínek sdělil, že se dohodnou s PČR na namátkových kontrolách. 

                       
  
 
Přerově dne 27.5.2011 
 
 ………………………………. 
 Ing. Jaroslav Čermák 
 předseda komise 
 v.r. 

 

Zapisovatel:  

Mgr. Eva Šáchová 

 

organizační pracovník  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


