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Mgr. Omar Teriaki
Jiří Bucher
Ing. Petr Vymazal
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Jiří Pospíšil
Ing. Miroslav Čoček
Radek Dvořák

Neomluveni:

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 se 
změněným programem komise. Dále uvedl, že jako první bod programu jednání komise bylo 
mimořádně zařazeno vyjádření se komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality Rady města 
Přerova k žádosti zobousměrnění ulice Mostní pro vozidla i cyklisty a zobousměrnění ulice 
Havlíčkova pro cyklisty. Následně jako druhý bod programu bude zařazena exkurze v budově PČR 
Přerov pro členy komise.

1) Vyjádření stanoviska k zobousměrnení ulic Mostní a Havlíčkova  

Po seznámení předsedy komise  se změněným programem proběhla diskuze mezi členy komise 
k uvedené žádosti a následně proběhlo hlasování k dané věci viz. „usnesení komise 13/2012, 
UKM/13/1/2012“. Dále proběhla diskuze mezi členy komise k záměru zobousměrnění ul. 
Wilsonova pro cyklisty (pěší zóna), kdy však k tomuto záměru nebylo ze strany členů komise 
přijato žádné usnesení.
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Po proběhlém hlasování se na schůzi komise dostavili pan Ing. Vymazal a  pan Lausch. Po 
provedení hlasování předal Ing Čermák slovo JUDr. Martinu Lebduškovi s tím, aby provedl pro 
členy komise exkurzi po budově PČR územního odboru Přerov. 

2) Exkurze po budově PČR územního odboru Přerov
      
JUDr. Martin Lebduška poděkoval za předání slova předsedovi komise Ing. Čermákovi, kdy 
následně provedl členy komise po budově PČR územního odboru Přerova a seznámil členy 
komise s jednotlivými pracovišti nacházejícími se v budově a jejich fungováním. Na místě byla 
rovněž provedena prohlídka operačního střediska, ubytovny a střelnice nacházející se ve spodní 
části budovy. V prostorách střelnice byli členové komise seznámeni s možnostmi této střelnice a 
rovněž jejím vybavením. Po ukončení prohlídky budovy PČR Přerov bylo v zasedací místnosti 
promítnuto cvičení územního odboru Přerov, které proběhlo ve firmě Precheza v Přerově dne 
8.11.2011.       
Po shlédnutí tohoto cvičení pan Ing. Čermák poděkoval panu JUDr. Lebduškovi za prohlídku 
budovy PČR Přerov  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 následném zasedáni komise. Na místě byl připomenut termín dalšího zasedání komise a to dne 
19.12.2012 v 15.30 hodin před budovou HZS Přerov. Poté byla komise na místě ukončena.     

V Přerově dne 21. 11. 2012
……………………………….

Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise

Zapisovatel:                                                                                          v.r.

Bc. René  Kopl

organizační pracovník



Usnesení 13/2012

ze dne 21.11.2012

Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
___________________________________________________________________________

UKM/13/1/2012    

nedoporučuje

Radě města Přerova zobousměrnení ulice Mostní v Přerově pro vozidla i cyklisty a rovněž 
zobousměrnění ul. Havlíčkova v Přerově pro cyklisty a to z důvodu nesplňujících 
technických parametrů vozovek v daných ulicích a přihlédnutím k bezpečnosti účastníků 
silničního provozu.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

___________________________________________________________________________

V Přerově 21.11.2012

ze zasedání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

Rady města Přerova




