Zápis č. 9
z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 19.3.2012

Přítomni:
Ing. Jaroslav Čermák
Mgr. Omar Teriaki
Ing. Miroslav Čoček
Radek Dvořák
Ing. Petr Vymazal
Zdeněk Zapletálek
JUDr. Martin Lebduška
Mgr. Radovan Rašťák
Ivo Lausch
René Kopl

Nepřítomni:
Omluveni:
Jiří Bucher
Jiří Pospíšil
Neomluveni:
Hosté:
-

Program jednání:
1) Exkurze na MP Přerov
2) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR, MP/
3) Neformální diskuse

Zápis:
Jednání zahájil předseda komise Ing. Jaroslav Čermák a seznámil členy komise s programem.
Dále uvedl, že na začátku jednání komise proběhne exkurze na MP Přerov a předal slovo Mgr. Omaru
Teriakimu, aby provedl členy komise po prostorách MP Přerov.
1)

Exkurze na MP Přerov

Mgr. Omar Teriaki – ředitel MP Přerov provedl členy komise po prostorách strážnice MP
Přerov. Při provádění prohlídky prostor MP Přerov podal členům komise výklad k zázemí a
vybavenosti strážnice. Rovněž seznámil členy komise s přijímací místností a prostorem
dispečinku, kde je také umístěn městský kamerový systém. Zde byly zodpovězeny dotazy od
jednotlivých členů komise týkající se kamerového systému a činnosti MP Přerov.

Ing. Jaroslav Čermák poděkoval Mgr. Omaru Teriakimu za provedenou exkurzi na MP Přerov a
dále předal slovo panu JUDr. Martinu Lebduškovi, aby informovat členy komise o aktuální
bezpečnostní a dopravní situaci ve městě Přerově.
2) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR/
JUDr. Martin Lebduška uvedl, že vývoj kriminality a dopravní situace ve města Přerově se
nijak extrémně nezvýšil ani nesnížil. Seznámil členy komise s třemi medializovanými případy,
které proběhly v poslední době na území města Přerova. Dále uvedl, že na území města Přerova je
evidováno 258 trestných činů, kdy z toho je objasněno 86 trestných činů. Na území města Přerova
je objasněnost 33,4 procent a na území celého územního odboru 37,0 procent.
Na území města Přerova bylo evidováno 28 dopravních nehod, nedošlo k žádnému úmrtí osoby,
došlo k dvěma těžkým zraněním osob a šesti lehkým zraněním osob. Při těchto dopravních
nehodách nebyl zjištěn alkohol. Jako příčiny těchto nehod byly zjištěny rychlost, nedání přednosti
v jízdě a nesprávný způsob jízdy. V období od počátku roku 2012 byly prováděny kontroly
nákladních vozidel (mimo jiné i ve spolupráci s celní správou), kdy bylo zkontrolováno 320
vozidel a zjištěno 26 závad, z nichž bylo 24 řešeno blokovou pokutou nebo oznámením a ve dvou
případech byly uloženy řidičům kauce. Informoval o dopravně-bezpečnostní akci, která proběhla
ve dnech 12.3. až 18.3. 2012. Při této akci bylo zkontrolováno 530 vozidel a zjištěno 89 přestupků
v dopravě. Ve 3 případech byl zjištěn u řidičů alkohol a v 1 případě bylo zjištěno u řidiče užití
omamných a psychotropních látek.
V současné době je provozní i personální problematika u Policie ČR nastavena stejným způsobem
jako v roce 2011, tedy bez výraznějších změn.
Policie ČR v současné době zaznamenává mírné zhoršení vnímání bezpečnostní situace u lidí,
v důsledku čehož roste napětí ve společnosti (nezaměstnanost, vládní úspory, zdražování, sociální
nejistoty). Závěrem uvedl, že Policie ČR zatím nemá nové informace k pořádání nahlášené akce
DSSS v měsíci červnu 2012, než které poskytl v minulosti.

Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace JUDr. Martinu Lebduškovi a dále předal
slovo panu Mgr. Omaru Teriakimu řediteli MP Přerov, aby seznámil členy komise o aktuální
bezpečnostní a dopravní situaci ve městě Přerově.
3) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /MP/
Mgr. Omar Teriaki – ředitel MP Přerov informoval členy komise o pořádané akci „Citov“, která
proběhla v areálu Výstaviště v Přerově dne 16.3.2012. Městská policie Přerov zde provedla
kontrolu, kdy se akce účastnilo cca. 800 až 1000 osob. Při kontrole bylo zjištěno 7 mladistvých
osob po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy v jednom případě byl mladiství pro silnou
podnapilost dodán do ZS. Dále se zmínil o případu, kdy se MP Přerov ve spolupráci s PČR Přerov
podařilo předejít trestnému činu loupeže ze strany mladistvé osoby ze dne 1.3.2012. Ze statistik
MP Přerov dále vyplývá, že dochází k nárůstu drobných krádeží v obchodech a přestupkům ve
veřejném pořádku. V oblasti dopravy neustále přetrvávají problémy s parkováním vozidel ve
městě Přerově, proto bude MP i nadále řešit tyto dopravní přestupky řidičů špatně zaparkovaných
vozidel. Zmínil se, že vzhledem k nekoncepčnosti celorepublikového řešení rómské otázky a s tím
souvisejícím nárůstem proti rómských nálad ve společnosti, lze očekávat, že toto napětí bude
eskalovat a to jak na straně majority, tak i minority, kdy zde bude zvýšená činnost
extrémistických skupin.

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.
Ivo Lausch se dotazovat JUDr. Martina Lebdušky zda jsou mu známy statistická čísla o tom,
kolik z kontrolovaných nákladních vozidel překročilo hmotnost nákladu na vozidlo. JUDr. Martin
Lebduška odpověděl, že ze statistik, které má momentálně u sebe mu nemůže na toto sdělil
konkrétní informaci, kdy mu na toto odpoví na příštím jednání komise, až bude mít potřebné
podklady u sebe.

Přerově dne 19.3.2012
……………………………….
Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise
v.r.
Zapisovatel:
René Kopl
organizační pracovník

