Zápis č. 8
z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 1.2.2012

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

Nepřítomni:
Omluveni:
Ivo Lausch
Neomluveni:
Hosté:
-

René Kopl

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 a dále se dotazoval na případy dvou
trestných činů, které byly v poslední době spáchány na seniorech.
Mgr. Omar Teriaki – ředitel MP Přerov seznámil členy komise s tím, že v jednom případě
trestné činnosti spáchané na seniorovi mu nejsou známy žádné bližší informace o dané věci. Ve
druhém případu trestné činnosti spáchané na seniorovi v Přerově na ul. Kojetínská na autobusové
zastávce byla informace, o tom skutku předána se značnou časovou prodlevou, což znemožnilo
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provedení včasného šetření bezprostředně po spáchání trestného činu a to i přes to, že se v okolí
dané lokality pohybují hlídky MP Přerov. Následně sdělil, že v průběhu měsíce ledna roku 2012,
nebyly vyjma několika kuriozních případů krádeží v obchodech, zjištěny žádné mimořádné
protiprávní jednání. Rovněž upozornil členy komise, že se MP Přerov v současné době potýká
s problémy v oblasti dopravy- se špatným parkováním vozidel a to v některých částech Přerova
(ul. Dvořákova u nemocnice, ul. Optická v okolí Meopty, ul. Eduarda Beneše aj.). Dále uvedl, že
vzhledem k nynějším mrazivým dnům, kdy noční teploty sahají hluboko pod bod mrazu, by bylo
dobré se dotázat občanských sdružení působících na území města Přerova (Kappa Help, Člověk
v Tísni aj.)na to, co nadstandardního poskytují pro osoby bez domova (bezdomovce). Závěrem
informoval členy komise o předběžně nahlášeném pochodu radikálu, který by se měl konat
v průběhu měsíce června 2012.
Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace Mgr. Omaru Teriakimu a dále předal
slovo panu JUDr. Martinu Lebduškovi, aby informovat členy komise o aktuální bezpečnostní a
dopravní situaci ve městě Přerově a dále se dotazoval na případy dvou trestných činů, které byly
v poslední době spáchány na seniorech.
JUDr. Martin Lebduška uvedl, že v prvním případě, ke kterému došlo v Přerově na ul.
Dluhonská, kdy pachatelé vypáčili vstupní dveře do domu a poté okradli seniora o finanční
hotovost se v současné době provádí intenzivní pátrání po osobách pachatelů. Rovněž u druhého
případu trestné činnosti spáchané na seniorovi v Přerově na ul. Kojetínská probíhá v dané věci
šetření. Oba dva trestné činy jsou v současné době zatím neobjasněny. Následně seznámil JUDr.
Lebduška členy komise se statistikou trestné činnosti na území města Přerova za rok 2011 a leden
roku 2012. Uvedl, že rok 2011 byl v porovnání s rokem 2010 považován za rok úspěšný, kdy byla
dosažena úspěšnost v objasněnosti trestných činů za celý územní odbor 56 %, což je nad krajským
(47 %) i celorepublikovým průměrem (42,6 %). Na teritoriu města Přerova bylo v roce 2011
zjištěno 1404 trestných činů, objasněno jich bylo 769 (54,7 %). V oblasti dopravních nehod sdělil,
že v roce 2011 bylo na území města Přerova řešeno 220 dopravních nehod, kdy nedošlo
k žádnému úmrtí osoby a rovněž došlo k poklesu těžkých zranění osob oproti roku 2010 ( o čtyři
případy, celkem těžce zraněno 9 osob). Závěrem sdělil, že finanční rozpočet roku 2012 na chod
policie ČR Přerov byl zachován na úrovni roku 2011. Rovněž uvedl, že v případě pořádání
nahlášené akce DSSS v měsíci červnu 2012 v Přerově je policie připravena k zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti.
Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace JUDr. Martinu Lebduškovi a dále předal
slovo panu Ing. Miroslavu Čočekovi řediteli HZS města Přerova, aby seznámil členy komise se
stavem HZS města Přerova.
2) Aktuální stav HZS Přerov
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 sdělil, že v současné mrazivé době byl zaznamenán zvýšený počet zásahů HZS Přerov
v souvislosti s přitápěním v domem a objektech. K finančním záležitostem uvedl, že finanční
rozpočet HZS Přerov na rok 2012 zůstává na úrovni roku 2011, kdy by měl být zachován početní
stav HZS Přerov. Jak se bude situace v HZS Přerov vyvíjet v roce 2013 a dalších letech není
schopen sdělit, neboť v současné době není rozhodnuto o rozpočtu na rok 2013.
Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace Ing. Miroslavu Čočekovi a vyzval členy
komise k diskusi.
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3) Neformální diskuse
Na zasedání komise dopravy, bezpečnosti a prevenci kriminality Rady města Přerova proběhla
mezi členy komise diskuse k aktuálním sděleným problémům na území města Přerova.

Mgr. Radovan Rašťák uvedl, že by bylo dobré vypracovat komplexní zprávu o řešení dopravní
situace na území města Přerova a případně na vytvoření nových parkovacích míst pro osobní
vozidla. Dále by bylo dobré zjistit, jaké se připravují opravy silnic a uzavírky silnic v roce 2012.
Mgr. Omar Teriaki se rovněž přiklání ke zpracování komplexní a koncepční zprávy o dopravní
situaci na území městě Přerova.
Mgr. Radovan Rašťák závěrem uvedl dotaz, v jaké fázi se nachází Návrh dopravních úprav a
změny dopravního režimu v Přerově na ul. U Tenisu, U Rybníka o kterém proběhlo hlasování na
komisi ze dne 12.10.2011.
Ing. Jaroslav Čermák uvedl, že v současné době by měl být tento Návrh na úpravu dopravního
značení na odboru dopravy města Přerova, který by měl tento návrh dále realizovat. Bude ověřeno
na odboru dopravy v jaké fázi se v současné době tento návrh nachází a informace předána
členům komise na dalším zasedání. Dne 2.2.2012 telefonicky zjištěno na odboru dopravy Přerov,
že v současné době zpracovává dokumentaci k předmětné věci dopravní inženýr pan Marek, kdy
součástí této dokumentace bude i finanční rozpočet na tuto úpravu dopravního značení (investici).

Přerově dne 1.2.2012
……………………………….
Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise
v.r.
Zapisovatel:
René Kopl
organizační pracovník
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