
Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Jaroslav Čermák
Ing. Miroslav Čoček
Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Petr Vymazal
Ivo Lausch  
Radek Dvořák
Zdeněk Zapletálek                                                                                
Bc. René Kopl

Jiří Pospíšil
Mgr. Omar Teriaki
Jiří Bucher
JUDr. Martin Lebduška
Omluveni:
JUDr. Martin Lebduška
Mgr. Omar Teriaki
Jiří Bucher
Neomluveni:
Jiří Pospíšil

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 omluvil JUDr. Martina Lebdušku z jednání komise, kdy členům 
komise zprostředkovaně sdělil, že bezpečnostní situace ve městě Přerově je v současné době stabilní, 
kdy zde nebyl zaznamenán větší nárůst trestné činnosti. Rovněž upozornil na nedávnou potyčku mezi 
hokejovými fanoušky Přerova a Vsetína, kdy ze strany Policie ČR Přerov budou prováděny zvýšená 
bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku v městě Přerově při rizikových hokejových 
zápasech. Následně předal slovo Ing. Miroslavu Čočkovi, aby seznámil členy komise s pracovištěm 
krizového řízení v Přerově.

Zápis č. 14

z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

Rady města Přerova
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1) Seznámení členů komise s místností krizového řízení a jejím vybavením  

Ing. Miroslav Čoček poděkoval za předání slova předsedovi komise Ing. Čermákovi a sdělil, že 
místnost krizového řízení v budově Územního odboru HZS Přerov prošla v roce 2008 za přispění 
města Přerova rekonstrukcí. Od této doby se tato místnost využívá při pracovních jednáních členů 
bezpečnostní rady ORP Přerov, krizových štábů a povodňových komisí. Při krizových stavech zde 
zasedá, pracuje, vyhodnocuje situaci a rozhoduje o způsobu řešení mimořádné situace  krizový 
štáb (povodně 2010, mítink dělnické strany v Přerově aj.). Na místě seznámil členy komise 
s technickým vybavením tohoto specializovaného pracoviště (počítačovými sítěmi HZS 
Olomouckého kraje a Magistrátu města Přerova, pracovním stolem, dataprojektorem, televizí, 
možností přímého vstupu do vysílání kabelové televize Přerov, možností ovládání  a vstupu přes 
počítač do systému koncových prvků vyrozumění  a varování obyvatelstva tzv. sirén v celém 
okrese Přerov, vstupem do elektronických sirén hlasovým projevem, umístěním radiostanic pro 
lepší informovanost členů štábu a pracovního místa pro úředníka Magistrátu města Přerova, který
v době krizových stavů zaznamenává požadavky občanů Přerova aj). Budova ÚO HZS Přerov se 
nenachází v záplavové oblasti města Přerova a je vybavena záložními zdroji elektrické energie. 
V místnosti jsou umístěny plány povodňových opatření a mapy záplavových oblastí při různě 
rozsáhlých povodních. Závěrem seznámil členy komise se současným systémem svolávání členů 
jednotky dobrovolných hasičů města Přerova při požárním poplachu a zázemím požární stanice 
Přerov pro výkon služby příslušníků HZS Olomouckého kraje včetně seznámení s dislokovanou 
mobilní technikou. Pan Ing. Čermák poděkoval Ing. Čočkovi za podané informace a seznámil 
členy komise s druhým bodem jednání.

2) Osvětová výchovná akce Evropské policejní asociace (EPA) pro děti

Ing. Čermák seznámil členy komise s žádostí odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města 
Přerova o přijetí stanoviska členů komise k žádosti Evropské policejní asociace (EPA) o reklamu 
na osvětové výchovné akci  pro děti, kdy poskytl členům komise materiály, které mu byly 
doručeny. Mezi členy komise došlo k diskuzi na uvedenou věc. Následně proběhlo hlasování 
k dané věci viz. „usnesení komise 14/2012, UKM/14/1/2012“. Po provedeném hlasování předal 
Ing. Čermák slovo panu Lauschovi k seznámení členů komise s návrhem na zlepšení dopravní 
situace na ul. Husova a Škodova.     

3) Návrh na zlepšení dopravní situace na ul. Husova a Škodova v Přerově
      
Ivo Lausch poděkoval za předání slova předsedovi komise Ing. Čermákovi, kdy následně 
seznámil členy komise se svým návrhem na zrušení řetězové zábrany v křižovatce ulic Husova a 
Škodova a zřízení přechodu pro chodce na ul. Škodova. Následně proběhla mezi členy komise 
diskuze k tomuto návrhu. Ing. Čermák po diskuzi navrhl předat tento záměr pana Lausche 
na odbor majetku Magistrátu města Přerova k vyjádření odborného stanoviska, s čímž členové 
komise na místě souhlasili. Ing. Čermák dále poděkoval panu Lauschovi za seznámení s jeho 
návrhem a následně sdělil, že termín dalšího jednání komise dopravy, bezpečnosti a prevence 
kriminality Rady města Přerova bude upřesněn v měsíci lednu roku 2013, kdy členové komise na 
základě pozvánky potvrdí svoji účast na zasedání komise. Podněty pana Ing. Vymazala se bude 
komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality Rady města Přerova zabývat z důvodu 
časové tísně na dalším zasedáni komise.  Poté byla komise na místě ukončena. 



Ing. Miroslav Čoček na závěr komise provedl se členy komise prohlídku budovy ÚO HZS 
Přerov, technického zázemí, vybavení a vozovým parkem. 

  

V Přerově dne 19. 12. 2012
……………………………….

Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise

Zapisovatel:                                                                                          v.r.

Bc. René  Kopl

organizační pracovník



Usnesení 14/2012

ze dne 19.12.2012

Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality Rady města Přerova
___________________________________________________________________________

UKM/14/1/2012    

nedoporučuje

možnost prezentace v zábavných omalovánkách pro nakladatelství s.r.o Plzeň osvětové 
výchovné  akce Evropské policejní asociace (EPA) na základě žádosti o vyjádření ze strany 
odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0

___________________________________________________________________________

V Přerově 19.12.2012

ze zasedání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

Rady města Přerova




