Zápis č. 12
z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 24.10.2012

Přítomni:
Ing. Jaroslav Čermák
Ing. Miroslav Čoček
Mgr. Omar Teriaki
Jiří Bucher
Ing. Petr Vymazal
JUDr. Martin Lebduška
Ivo Lausch
Bc. René Kopl

Nepřítomni:
Mgr. Radovan Rašťák
Zdeněk Zapletálek
Radek Dvořák
Jiří Pospíšil
Omluveni:
Jiří Pospíšil
Radek Dvořák
Zdeněk Zapletálek
Neomluveni:
Mgr. Radovan Rašťák
Hosté:
Kostelníková Jana

Program jednání:
1) Aktuální bezpečnostní situace /PČR, MP/
2) Aktuální dopravní situace /PČR, MP/
3) Různé
Zápis:
Jednání zahájil předseda komise Ing. Jaroslav Čermák a seznámil členy komise s programem.
Dále uvedl, že jako první bod programu jednání komise bylo mimořádně zařazeno seznámení členů
komise s pilotním programem „Přijď včas“, které provede pracovnice občanského sdružení paní Jana
Kostelníková. Po chvíli se na jednání komise dostavila pracovnice OS paní Jana Kostelníková,
kterou pan Ing. Čermák přivítal a předal jí slovo, aby provedla prezentaci pilotního programu.
1) Prezentace pilotního programu „Přijď včas“
Paní Jana Kostelníková poděkovala za předání slova a seznámila přítomné členy komise
s činností občanského sdružení, které se zabývá dovybavením dětských hřišť hodinami, hlásiči a
odpadkovými koši, které by usnadnili v případě potřeby vyrozumění MP nebo lékaře dětmi nebo
seniory. Dále poskytla členům komise materiály k tomuto pilotnímu programu a seznámila členy
s principem, fungováním a technickými parametry tohoto projektu. Rovněž uvedla, že v současné
době již funguje pět těchto zařízení v okolích městech( Prostějov, Kojetín, Olomouc aj.).

Následně proběhla diskuse mezi členy komise a paní Kostelníkovou, kdy tato odpovídala na
případné otázky členů komise. Závěrem předseda komise Ing. Čermák poděkoval paní
Kostelníkové za prezentaci tohoto programu s tím, že členové komise zaujmou k programu své
stanovisko. Po odchodu paní Kostelníkové proběhla diskuse mezi členy komise a poté proběhlo
hlasování k dané věci viz. „usnesení komise 12/2012, UKM/12/1/2012“.
Po provedení hlasování předal Ing Čermák slovo JUDr. Martinu Lebduškovi s tím, aby seznámil
členy komise s aktuální bezpečností situací v městě Přerově.
2) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace
JUDr. Martin Lebduška poděkoval za předání slova, kdy seznámil členy komise s tím, že nápad
trestné činnosti a dopravní situace v městě Přerově je na podobných číslech ve srovnání
s minulým rokem. Nebyl zaznamenán zvýšený nárůst nebo pokles trestné činnosti. Následně
sdělil, že v průběhu minulého týdne bylo zaznamenáno několik oznámení ze strany občanů o
lákání dětí ze strany neznámého muže do vozidla. Tato informace byla předána do kabelové
televize, tisku a byl proveden zvýšený dohled ze strany Policie ČR v okolí škol a to hlavně
z důvodu prevence. Všechna oznámení byla prověřena, ale výskyt nebezpečného muže potvrzen
nebyl. Závěrem upozornil členy komise, že dne 31.10.2012 proběhne v Přerově hokejové utkání
mezi Přerovem a Havířovem, které bylo vyhodnoceno jako rizikové a z tohoto důvodu bude
provedeno bezpečnostní opatření k zabezpečení veřejného pořádku. V důsledku tohoto opatření
může být omezeno parkování v okolí zimního stadiónu, kdy o tomto budou občané Přerova
upozorněni v tisku. Pan Ing. Čermák poděkoval za podané informace a předal slovo panu Mgr.
Omaru Teriakimu.
Mgr. Omar Teriaki poděkoval za předání slova, kdy následně upozornil členy komise na
dlouhodobý problém v městě Přerově, který se týká volně pobíhajících psů a neustálé plné
kapacity útulku pro psy. S daným problémem se již zabývá i Policie ČR a lze očekávat písemné
upozornění na výše uvedený neutěšený stav. Jako možné řešení tohoto problému vidí, aby
Technické služby města Přerova v případě plné kapacity útulku měly smluvně dohodnuto jiné
obdobné zařízení v okolí Přerova, kde by bylo v případě potřeby možno tyto psy umístit. Na
základě tohoto upozornění proběhla mezi členy komise diskuse k dané problematice a následná
shoda nad navrhovaným řešením.
Mgr. Omar Teriaki rovněž seznámil členy komise o tom, že byla již znovu otevřena ul. Na Marku
a Pod Valy, kdy zde však nastává problém se špatně parkujícími vozidly mimo parkovací místa.
Jako možné řešení vidí osazení tohoto prostoru nějakým městským mobiliářem (květináči, apod.),
kdy by tímto bylo zdůrazněno, že dané místo není určeno pro stání vozidel.
K bezpečnostní situaci uvedl, že MP Přerov v poslední době neřešila žádný mimořádný případ,
který by vybočoval z běžného výkonu služby. Rovněž uvedl, že MP Přerov provádí zvýšený
dohled v okolí škol z preventivních důvodů.
Pan Ing. Čermák poděkoval za podané informace a dále sdělil, že podněty pana Ing. Vymazala a
pana Lausche se bude komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality Rady města Přerova
zabývat z důvodu časové tísně na příštím zasedáni komise. Na místě byly stanoveny termíny
dalších zasedání komise a to na dne 21.11.2012 v 15.00 hodin před budovou PČR Přerov a dne
19.12.2012 v 15.30 hodin před budovou HZS Přerov. Poté byla komise na místě ukončena.
V Přerově dne 24.10.2012

Zapisovatel:
Bc. René Kopl
organizační pracovník

……………………………….
Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise
v.r.

Usnesení 12/2012
ze zasedání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 24.10.2012

Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
___________________________________________________________________________
UKM/12/1/2012
doporučuje
Radě města Přerova zabývat se možností instalací projektu „Přijdu včas“ za předpokladu
finančního krytí a aby se rada zabývala možností zřízení kamerového bodu v dané lokalitě
za účelem snížení rizika zneužívání a možného poškozování budoucího mobiliáře města
Přerova.
Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0
___________________________________________________________________________
V Přerově 24.10.2012

