Zápis č. 10
z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 4.6.2012

Přítomni:
Ing. Jaroslav Čermák
Ing. Miroslav Čoček
Radek Dvořák
Jiří Bucher
Jiří Pospíšil
Ing. Petr Vymazal
Zdeněk Zapletálek
JUDr. Martin Lebduška
Ivo Lausch
Bc. René Kopl

Nepřítomni:
Omluveni:
Mgr. Omar Teriaki
Mgr. Radovan Rašťák
Neomluveni:
Hosté:
-

Program jednání:
1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR/
2) Aktuální situace u HZS Přerov
3) Podněty k řešení na odbor majetku + různé

Zápis:
Jednání zahájil předseda komise Ing. Jaroslav Čermák a seznámil členy komise s programem.
Dále byl stanoven termín pro členy komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality Rady města
Přerova na prohlídku výslechové místnosti pro oběti tr. činů a to na den 27.6.2012 v 15.30 hodin.
Následně Ing. Čermák předal slovo vedoucímu územního odboru Policie ČR Přerov JUDr.
Lebduškovi, aby členy komise seznámil s aktuální bezpečnostní a dopravní situací v městě Přerově.
1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR/
JUDr. Martin Lebduška uvedl, že vývoj kriminality a bezpečnostní situace ve města Přerově má
setrvalý stav, který je obdobný jako v minulých letech. V současné době se Policie ČR připravuje
na možné problémy vzniklé v souvislosti s přesunem fanoušků na blížící se Mistrovství Evropy ve
fotbale. (Na toto má Policie ČR vyčleněny potřebný počet příslušníků).

Dále informoval, že dne 17.6.2012 proběhne ve městě Přerově mítink Dělnické strany, kdy
Policie ČR je připravena zabezpečit veřejný pořádek ve městě Přerově. Špatná dopravní situaci ve
městě Přerově je zapříčiněna z důvodů většího množství uzavírek ulic ve městě Přerově, kdy se
má dále uzavřít křižovatka ulic Husova a Kojetínská, což může způsobit zhoršení dopravní
situace. Doporučil komisi iniciovat zpracování analýzy parkovacích míst a současně zadat
zpracování odborné studie k dopravní situaci ve městě Přerově (optimalizace průjezdu – řízení
světelných signálů na křižovatkách). Přiklonil se k dořešení přechodu - přejezdu na cyklostezce na
křižovatce ulic Kojetínská – Tovačovská.
JUDr. Ledbuška na místě předal členům komise statistická čísla o činnosti Policie ČR na úseku
kontroly užitkových vozidel, což přislíbil na minulém jednání komise panu Lauschovi.
Ing. Jaroslav Čermák poděkoval JUDr. Lebduškovi za podání informací o aktuální bezpečnostní a
dopravní situaci v Přerově a dále předal slovo řediteli HZS Přerov panu Ing. Miroslavu Čočekovi,
aby informovat členy komise o situaci a stavu požárů na území Přerova v souvislosti se
současným suchým počasím.
2) Aktuální situace u HZS Přerov
Ing. Miroslav Čoček uvedl, že na území města Přerova ani celého Olomouckého kraje nebyl
zaznamenán žádný výrazný nárůst požárů v souvislosti se současným suchým počasím. Dále
seznámil členy komise s plánovaným cvičením HZS Přerov, které proběhne dne 6.6.2012 na
území ORP Hranice. (Zde bude zapojeno asi 20 jednotek hasičů, bude použito k hašení také
letadlo, prověřena součinnost jednotek IZS a bude zde rovněž probíhat i evakuace osob z požárem
postiženého místa).
Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace Ing. Miroslavu Čočekovi a dále předal
slovo panu Ing. Petru Vymazalovi, aby seznámil členy komise se svým podnětem na zřízení
přechodu pro chodce na ul. Tovačovská.
3) Podněty k řešení na odbor dopravy
Ing. Petr Vymazal seznámil členy komise se záměrem zaslání podnětu na odbor dopravy města
Přerova na zřízení přechodu pro chodce (přejezdu pro cyklisty) na ul. Tovačovská v Přerově.
K tomuto uvedl, že na obou stranách pozemní komunikace se nachází cyklostezky, kdy cyklisté,
kteří chtějí přejít přes pozemní komunikaci na druhou stranu jsou ohrožování ze strany řidičů
vozidel, kdy se domnívá, že zřízení přechodu pro chodce by jim značně ulehčilo přechod přes
pozemní komunikaci. (Bude zpracováno jako podnět na vyjádření se k dané situaci na odbor
majetku města Přerova).
Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace Ing. Vymazalovi a předal slovo panu
Lauschovi, aby seznámil členy komise se svým konceptem na řešení optimalizace průjezdu
automobilové dopravy ve městě Přerov.
Pan Lausch seznámil členy komise se svým konceptem na optimalizaci průjezdu automobilové
dopravy ve městě Přerov a zvýšení bezpečnosti chodců v křižovatce ulic Kojetínská, Husova, kdy
rovněž předložil tento koncept členům komise. Ke sladění činnosti semaforů na průjezd
automobilů městem Přerov se připojili rovněž Ing. Čoček a JUDr. Lebduška, kdy uvedli, že tento
problém je potřebné řešit komplexně. Ing. Čermák uvedl, že tento materiál předá jako podnět
k odboru dopravy města Přerova na jednání Rady města Přerova a bude žádat o zadání studie
proveditelnosti.

Dále byl na komisi předložen podnět na odbor dopravy města Přerova k vyjádření se k možnému
řešení rizikové dopravní situace v křižovatce ulic Sušilova, Ztracená a Nerudova. Zde při vjíždění
z ulice Sušilova přes ulici Ztracenou na ulici Nerudova je špatný výhled do křižovatky, kdy jako
možné řešení se jeví umístění zrcadla do prostoru ulice Nerudova. Pomocí zrcadla by byl zajištěn
větší přehled v křižovatce. (Bude zpracováno jako podnět na vyjádření se k dané situaci na odbor
majetku města Přerova).
Na zasedání komise dopravy, bezpečnosti a prevenci kriminality Rady města Přerova proběhla
mezi členy komise diskuse k aktuálním sděleným problémům na území města Přerova.

V Přerově dne 4.6.2012
……………………………….
Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise
v.r.
Zapisovatel:
Bc. René Kopl
organizační pracovník

