Zápis č. 15
z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 27. 2. 2013

Přítomni:
Ing. Jaroslav Čermák
Mgr. Omar Teriaki
Mgr. Radovan Rašťák
Plk. JUDr. Martin Lebduška
Ing. Radek Koněvalík
Ivo Lausch
Jiří Bucher
Ing. Petr Vymazal
Zdeněk Zapletálek
Bc. René Kopl

Nepřítomni:
Ing. Miroslav Čoček
Radek Dvořák- ukončeno členství
Omluveni:
Ing. Miroslav Čoček
Neomluveni:
Hosté:
-

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. Následně představil členům komise nového člena komise pana Ing. Radka Koněvalíka.
Ing. Čermák poté předal slovo Mgr. Omaru Teriakimu, aby seznámil členy komise s bezpečnostní a
dopravní situací v Přerově.

1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /MP/
Mgr. Omar Teriaki poděkoval za předání slova Ing. Čermákovi a sdělil, že v současné době probíhá
u MP Přerov běžný výkon služby ve městě Přerově. Dále sdělil, že v současném zimním období z
důvodu špatných povětrnostních podmínek (mnohdy je vodorovné značení zasněženo) se těžko
prokazuje řidičům přestupkové jednání, kdy mnoho řidičů si zvyklo na špatné parkování na území
města Přerova. Městská policie Přerov se v současné době snaží tyto řidiče usměrnit a udržet
parkování v městě Přerově na únosné mezi. Rovněž uvedl, že v nynější době zpracovává zprávu a
činnosti MP za rok 2012 a koncepci strategického vývoje městské policie v Přerově, se kterou členy
seznámí na některém z příštích jednání komise. Žádné mimořádné případy nebyly v městě Přerově v
poslední době zaznamenány. Závěrem seznámil členy komise s působností MP Přerov v okolí Laguny
a parku Michalov, kde byly v poslední době zaznamenány problémy s projížďkou na koních v daných
lokalitách. Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace Mgr. Omaru Teriakimu a následně
předal slovo Plk. JUDr. Martinu Lebduškovi, aby seznámil členy komise s bezpečnostní a dopravní
situací v Přerově

2) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR/
Plk. JUDr. Martin Lebduška poděkoval za předání slova Ing. Čermákovi a seznámil členy komise
se zprávou o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území okresu Přerov za rok
2012. Na místě uvedl, že v roce 2012 došlo na území okresu Přerov ke zvýšení počtu spáchaných
trestných činů ve srovnání s rokem 2011 o 153 trestných činů. Celkový počet trestných činů za rok
2012 byl 2784 případů. Celková objasněnost za rok 2012 činila 53,77%, což představuje pokles o
2,29% proti roku 2011. Největším problémem zůstává majetková trestná činnost. V roce 2012 bylo
zaznamenáno na úseku násilné trestné činnosti 306 trestných činů (objasněno 227 TČ), což přestavuje
74,18% objasněnosti. V průběhu roku 2012 bylo příslušníky PČR zaevidováno celkem 14542
přestupků, což značí nárůst o 229 přestupků proti roku 2011. Dále sdělil, že na území okresu Přerov
došlo v roce 2012 celkem k 769 dopravním nehodám, kdy došlo k nárůstu o 45 dopravních nehod
proti roku 2011. Při dopravních nehodách došlo v roce 2012 k 11 úmrtím osob, 65 těžkým zraněním
osob a 214 lehkým zraněním osob. V 64 případech nehod byl zaznamenán alkohol u řidičů. Situaci na
úseku veřejného pořádku označil za stabilizovanou. V průběhu roku 2012 bylo uskutečněno celkem
160 preventivně bezpečnostních opatření, zaměřených na zajištění veřejného pořádku, ochranu osob a
majetku. Kladně hodnotil spolupráci s Magistrátem města Přerova, neziskovými organizacemi a
národnostními menšinami v rámci projektu "Tour de Dvůr", který je zaměřen na sociálně vyloučené
lokality v Přerově a vzájemné soužití. Rovněž konstatoval, že začátkem roku 2013 byl zaznamenán
nárůst majetkové trestné činnosti v Přerově. Na území města Přerova byla spáchána jedna loupež,
která je v současné době v šetření a doposud nebyla objasněna. Seznámil členy komise s možností
ohlášeného pochodu dělnické strany (mládeže), který je naplánován na dne 1. května 2013. Policie
ČR v současné době shromažďuje informace o tomto pochodu a na základě těchto informací bude
následně přijato opatření k zajištění veřejného pořádku a ochraně majetku obyvatel města Přerova v
době konání této akce. Závěrem seznámil členy komise se záměrem vybudování dálničního oddělení
v Přerově a navýšením tabulkových stavů dopravních policistů v průběhu dvou až tří let. Ing. Jaroslav
Čermák poděkoval za podané informace Plk. JUDr. Martinu Lebduškovi a seznámil členy komise s
vyjádřením vedoucího oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb města Přerova pana
Holase, kdy žádost pana Lausche o posouzení možnosti vybudování přechodu pro chodce na
křižovatce ulic Škodova a Husova bude řešena v rámci finančních prostředků města Přerova.

Dále Ing. Radek Koněvalík seznámil členy komise, že na odboru majetku města Přerova v současné
době probíhá výběrové řízení na realizaci a se synchronizování jednotlivých světelných křižovatek při
průjezdu města Přerova, kdy toto by mělo být realizováno v prvním čtvrtletí roku 2013. Následně Ing.
Čermák seznámil členy komise s podněty pana Ing. Vymazala ze srpna 2012 a k těmto podnětům
proběhla mezi členy komise diskuse.

3) Různé
K jednotlivým bodům ze srpna roku 2012 pana Ing. Vymazala proběhla mezi členy komise diskuse a
na body č. 1, 3, 5 a 6 byly Ing. Vymazalovi zodpovězeny dotazy od Ing. Koněvalíka, Mgr. Teriakiho
a Ing. Čermáka. Body č. 2, 4 a 7 budou následně adresovány na odbor dopravy na Magistrát města
Přerova k zaslání odborného stanoviska. V průběhu diskuze mezi členy komise se vyskytla otázka
možného přemístění dopravních značek začátek a konec obce města Přerova v jednotlivých částech
města Přerova nebo možného zvýšení povolené rychlosti v obci v daných lokalitách. Na místě
dohodnuto, že do příštího jednání na dne 27.3.2013 si členové komise připraví návrhy na možné
úpravy těchto značek nebo zvýšení povolené rychlosti a proběhne zde diskuse k dané věci. Pan Plk.
JUDr. Lebduška přislíbil na jednání komise, které bylo dohodnuto na dne 27.3.2013 pozvat jako hosta
dopravního inženýra z PČR Přerov, aby případně odpověděl členům komise na možnosti a technické
parametry umístění těchto dopravních značek. Následně byla komise dopravy, bezpečnosti a prevence
kriminality Rady města Přerova ukončena.

V Přerově dne 27. 2. 2013
……………………………….
Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise
v.r.
Zapisovatel:
Bc. René Kopl
organizační pracovník

