
 1 

 
Přítomni: Nepřítomni: 
Ing. Jaroslav Čermák 
Mgr. Omar Teriaki  
Ing. Miroslav Čoček 
Radek Dvořák 
Jiří Bucher 
Jiří Pospíšil 
Ing. Petr Vymazal 
Zdeněk Zapletálek  
 
René Kopl 
 
 

 
Omluveni: 
JUDr. Martin Lebduška 
Mgr. Radovan Rašťák  
 
 
Neomluveni: 
Jaroslav Šinták 
 
Hosté:  
- 

 
Program jednání: 
 

1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR, MP/  
2) Aktuální stav  HZS Přerov    
3) Neformální diskuse 

 

 

 
 
Zápis: 
 
Jednání zahájil předseda komise Ing. Jaroslav Čermák a seznámil členy komise s programem.  
  
 

1)      Aktuální bezpečnostní situace a dopravní situace /PČR, MP/  
  

Ing. Jaroslav Čermák požádal Mgr. Omara Teriakiho, jestli by mohl informovat členy komise                      
o aktuální bezpečnostní a dopravní situaci ve městě Přerově. 
. 
 
Mgr. Omar Teriaki  – ředitel MP Přerov seznámil členy komise s tím, že : 
 
 
1) V současné době již na území města Přerova platí nová OZV města Přerova č. 2/2011 – o 

zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kdy se Městská Policie 
Přerov snaží kontrolovat dodržování této vyhlášky.  
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2) Informoval o získání a následně umístění nové kamery a to na sloupu veřejného osvětlení na 
křižovatce ulic Denisova a nám. Fr. Rasche z dotace prevence kriminality města Přerova. 
Rovněž o výměně 2 kamer, které jsou umístěny na náměstí T.G.Masaryka.  

3) Proběhly akce v měsíci listopadu a prosinci roku 2011 ve spolupráci s PČR a jinými orgány 
zaměřené na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a to na akci – diskotéka 
Citov, která proběhla v areálu Výstaviště v Přerově. Dne 11.11.2011 bylo zjištěno 15 
mladistvých osob po požití alkoholických nápojů a dne 16.12.2011 bylo zjištěno 17 
mladistvých osob po požití alkoholických nápojů. 

Závěrem uvedl, že Městská Policie Přerov v současné době disponuje pouze jedním služebním 
vozidlem, což vedlo ke zvýšenému počtu dopravních přestupku ze strany řidičů a nemožnosti tyto 
přestupky operativně řešit. 
       
Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace Mgr. Omaru Teriakimu a  dále seznámil 
členy komise se získáním dotace z projektu prevence kriminality na zakoupení softvéru pro 
pedagogicko–psychologickou poradnu Přerov vyhledávání rizikové mládeže a zřízení výslechové 
místnosti pro oběti trestných činů. K předání by mělo dojít v lednu roku 2012. Na dotaz Ing. 
Vymazala, zda by bylo možné tuto místnost navštívit. Ing. Jaroslav Čermák sdělil, že po předání 
místnosti do užívání, se pokusí v první polovině roku 2012 dohodnout exkurzi pro členy komise 
dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality návštěvu této výslechové místnosti.  
 
 2) Aktuální stav HZS Přerov  
 
Ing. Jaroslav Čermák následně předal slovo řediteli HZS města Přerova  panu Ing. Miroslavu 
Čočekovi. 
 
Ing. Miroslav Čoček – ředitel HZS Přerov seznámil členy komise s tím, že jednotka HZS Přerov 
je v současné době plně funkční a akceschopná (disponuje potřebnou technikou i personálem). 
Dále uvedl, že pod HZS Přerov rovněž spadá oddělení prevence, kontrolní oddělení a oddělení 
ochrany obyvatelstva. Následně uvedl, že již disponuje HZS Přerov novým systémem 
vyrozumívání členů Sboru dobrovolných hasičů v době požárů a to automatickým telefonním 
hovorem, kdy je ještě následně zasílána SMS zpráva. Zároveň uvedl, že i nadále bude probíhat 
vždy 1. středu v měsíci zvuková zkouška sirén, která se provádí na celorepublikové úrovni. Na 
dotaz Ing. Jaroslava Čermáka k statistice zásahů sdělil, že rok 2011 do současné doby je na 
průměrné úrovni, kdy roky 2009 a 2010 byly navýšeny z důvodu povodní. Počty zásahů HZS 
Přerov v současné době zvyšují výjezdy k dopravním nehodám. 
Ing. Miroslav Čoček  závěrem uvedl, že HZS Přerov trápí nízké podjezdy (Mádrův podjezd a 
podjezd  v m.č. Lověšice), kdy zde není možné projet nákladní technikou. Dále apeloval na to, 
aby v případě plánované rekonstrukce podjezdu na ul. Kojetínská byl v denní době zachován 
obousměrný provoz, kdy by zde mohlo jinak dojít k dopravnímu kolapsu. 
 
Mgr. Omar Teriaki se přiklonil ke stejnému názoru, kdy v případě zablokování tohoto podjezdu 
kamiónem dochází k okamžitému zhoršení dopravní situace a působí to značné problémy obnovit 
běžný provoz dopravy ve městě Přerově.  
 
Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace Ing. Miroslavu Čočekovi a vyzval členy 
komise k diskusi. 
 
3) Neformální diskuse 
 
Jiří Bucher vznesl dotaz na Mgr. Omara Teriakiho na špatné parkování vozidel na ul. Denisova. 
Mgr. Omar Teriaki  sdělil, že problém je v tom, že v současné době má MP Přerov nedostatek 
vozidel a je zde zvýšené množství úkolů( preventivní činnost na ul. Čechova, Kojetínská, Husova, 
Škodova, výjezdy ke krádežím v obchodních domech aj.), které jsou kladeny na stejné početní 



 3 

stavy strážníků MP Přerov není možné problematiku špatného parkování operativně zabezpečit. 
V případě stabilizování vozidel MP Přerov, bude této lokalitě a problematice věnovaná zvýšená 
pozornost. 
 
Ing. Jaroslav Čermák vznesl dotaz na Mgr. Omara Teriakiho kolik kamer je v současné době na 
výměnu. 
 
Mgr. Omar Teriaki  sdělil, kamerový systém je v současné době na dobré úrovni, kdy se 
v současné době řeší přechod na optickou síť. Dále uvedl, že by chtěl získat nové kamery, které 
by byly umístěny v Přerově na ul. Pod Hradbami a v Přerově II – Předmostí na ul. Hranická na 
náměstí. 
 
Ing. Jaroslav Čermák vznesl dotaz na Ing. Miroslava Čočeka s tím, jak se vyvíjí finanční 
rozpočet na HZS Přerov v dalších letech.  
Ing. Miroslav Čoček sdělil, že v současné době ještě není schválen rozpočet na rok 2012, kdy by 
však měl být zachován počet stav HZS Přerov (popřípadě by mohlo být zrušeno jedno tabulkové 
místo). Finanční prostředky na investice jsou v současné době zastaveny. 

 
Ing. Jaroslav Čermák navrhl, aby se doporučilo předat materiály k řešení do rady města Přerova 
k ukončení činnosti pana Jaroslava Šintáka v komisi dopravy, bezpečnosti a prevenci kriminality 
Rady města Přerova  a to z důvodu dlouhodobé absence za zasedání komise. 
 
Proběhlo hlasování viz. „usnesení komise 7/2011, UKM/7/1/2011“. 
 
 
 
 
    
 

 
        

 
Přerově dne 21.12.2011 
 ………………………………. 
 Ing. Jaroslav Čermák 
 předseda komise 
 v.r. 

 

Zapisovatel:  

René  Kopl 

 

organizační pracovník  
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Usnesení 7/2011 

ze dne 21.12.2011 

 

 

 

Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality 
_______________________________________________________________________________ 

UKM/7/1/2011     

 

doporučuje 

 

Radě města Přerova, aby schválila Návrh na ukončení činnosti pana Jaroslava Šintáka v Komisi 
dopravy, bezpečnosti a prevenci kriminality rady města Přerova a to z důvodu dlouhodobé 
absenci na zasedání. 

 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0 

________________________________________________________________________________ 

 

V Přerově 21.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

ze zasedání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality 

Rady města Přerova 


