Zápis č. 6
z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 12.10.2011

Přítomni:
Ing. Jaroslav Čermák
Mgr. Omar Teriaki
JUDr. Martin Lebduška
Radek Dvořák
Jiří Bucher
Ing. Petr Vymazal
Zdeněk Zapletálek
Mgr. Radovan Rašťák

Nepřítomni:

René Kopl

Hosté:
-

Omluveni:
Jiří Pospíšil
Jaroslav Šinták
Ing. Miroslav Čoček
Neomluveni:
-

Program jednání:
1) Úvod
2) Aktuální bezpečnostní situace. /PČR, MP/
3) Vyhodnocení podnětů občanů ve věci dopravy
4) Různé

Zápis:
Jednání zahájil předseda komise Ing. Jaroslav Čermák.

1)

Úvod

Ing. Jaroslav Čermák přivítal členy komise, seznámil je s jednotlivými body programu.

2)

Aktuální bezpečnostní situace. /PČR, MP/

Ing. Jaroslav Čermák požádal JUDr. Lebdušku, jestli by mohl informovat členy komise
o aktuální bezpečnostní situaci ve městě Přerově.
.
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JUDr. Martin Lebduška sdělil, že za období od 1.1.2011 do 30.9.2011 bylo na území města
Přerova spácháno 14 případů loupežných přepadení občanů, 39 případů ublížení na zdraví
s délkou delší 12 dní, 6 případů krádeží na seniorech, 56 případů krádeží věcí z vozidel a 22
případů odcizení motorových vozidel. K problémům mezi rómskými občany a majoritní
společností na území města Přerova se Judr. Lebduška vyjadřuje spíše pozitivně. Domnívá se, že
vyhrocená situace, která nastala ve Šluknově na území města Přerova nemůže v současné době
nastat. Probíhá zde aktivní spolupráce mezi Magistrátem města Přerova, státními orgány,
neziskovými organizacemi a rómskými komunitami. Dále upozornil, že v poslední době dochází
k vzrůstu trestné činnosti páchané mládeží ve věku od 14 do 20 let. Kriminalita se nijak výrazně
v posledních letech nezvyšuje a udržuje se na stejné úrovni. Na území města Přerova byl
v poslední době zaznamenán zvýšený nárůst konzumentů lehkých drog. V průběhu roku 2011 již
proběhly ze strany PČR akce zaměřené na tuto problematiku. Vyhodnocením těchto akcí bude
tento nárůst potvrzen nebo vyvrácen. Zároveň uvedl, že drogová situace ve města Přerově nijak
nevybočuje z republikového průměru.
Na místě seznámil členy komise o sloučení oddělení PČR III a PČR II, ke kterému došlo od
1.9.2011. V případě nepřítomnosti PČR v okolí nádraží, zde bude zajištěna nepřetržitá pomoc na
lince 158. V rámci koordinační dohody mezi PČR a MP v Přerově byla poskytnuta pro účely MP
Přerov v budově nádraží na ul. Husova bezplatně místnost, která bude sloužit jako zázemí pro
strážníky MP, kteří zde budou vykonávat kontrolní a preventivní činnost.
Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace a předal slovo řediteli Městské policie
v Přerově panu Mgr. Teriakimu.
Mgr. Omar Teriaki seznámil členy komise s výkonem činnosti hlídky strážníků MP Přerov
v sociálně vyloučené oblasti v okolí nádraží ČD v Přerově a to od měsíce října 2011. Strážníci
zde budou vykonávat svoji činnost ve dvanáctihodinových směnách. Jedná se především o
preventivní opatření s cílem minimalizace možného nárůstu kriminality a zvýšení bezpečnosti
občanů města Přerova v dané lokalitě. Nárůst kriminality v města Přerově nebyl ze strany MP
Přerov zaznamenán.
Ing. Jaroslav Čermák z jednání komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality města
Přerova z rodinných důvodů v 16.30 hodin odešel a předal vedení jednání Mgr. Omarovi
Teriakimu.
JUDr. Martin Lebduška prezentoval modelovou situaci PČR v Přerově z června roku 2011
přepadení objektu rozvodny v Prosebnicích. Prezentace měla nastínit postup policistů zásahové
jednotky v Přerově a následné koordinace s dalšími členy IZS.

3) Vyhodnocení podnětů občanů ve věci dopravy

Mgr. Omar Teriaki se stanoviskem dopravního inspektorátu územního odboru Přerov,
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje na návrh dopravních úprav a změny dopravního
režimu v Přerově na ul. U Tenisu a ul. U Rybníka, kdy zde bylo navrženo zjednosměrnění těchto
ulic. K návrhu nebyly zjištěny žádné námitky. Mgr. Omar Teriaki navrhl, aby se doporučilo
předat materiály k řešení do rady města Přerova. Otevřel diskuzi.
Proběhlo hlasování viz. „usnesení komise 6/2011, UKM/6/1/2011“.

2

4) Různé
Mgr. Omar Teriaki seznámil členy komise s požadavkem osadního výboru m.č. Čekyně o
žádosti na měření rychlosti ze strany MP Přerov a to na pozemní komunikaci na ul. Borošín a ul.
Na Červenici. Mgr. Omar Teriaki požádal o vyjádření k dané žádosti pana Judr. Martina
Lebdušku. Tento uvedl, že žádost předá k prověření situace na dopravní inspektorát PČR Přerov,
která se následně k žádosti vyjádří.

Přerově dne 12.10.2011
……………………………….
Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise
v.r.
Zapisovatel:
René Kopl
organizační pracovník
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Usnesení 6/2011
ze zasedání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 12.10.2011

Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
_______________________________________________________________________________
UKM/6/1/2011
doporučuje
Radě města Přerova, aby schválila Návrh dopravních úprav a změny dopravního režimu
v Přerově na ul. U Tenisu a U Rybníka.
Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0
________________________________________________________________________________
V Přerově 12.10.2011
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