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

Omluveni:

Neomluveni:

Hosté: 
Por. Petr Šenk

Program jednání:
1) Aktuální bezpečnostní situace /PČR, MP/ 
2) Aktuální dopravní situace /PČR, MP/  
3) Různé

Zápis:

           Jednání zahájil předseda komise Ing. Jaroslav Čermák, kdy přivítal členy komise na jednání a
dále je seznámil s programem dnešní komise. Následně předal slovo Plk. JUDr. Martinu Lebduškovi s 
tím, aby seznámil členy komise s aktuální bezpečnostní situací v městě Přerově.

1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace/PČR/.  
    
JUDr. Martin Lebduška poděkoval za předání slova a seznámil členy komise s tím, že nápad 
trestné činnosti a dopravní situace v městě Přerově je na podobných číslech ve srovnání 
s minulými roky. V poslední době byl zaznamenán zvýšený nárůst majetkové trestné činnosti 
krádeže vloupáním na území města Přerova. Rovněž uvedl, že členům komise byla zaslána mapa 
kriminality na území ČR, kde si členové mohli zjistit informace o nápadu trestné činnosti v 
jednotlivých krajích a okresech. Následně upozornil členy komise, že v případě postupu hokejistů 
HC Zubr Přerov do dalšího kola hokejové ligy by se střetl Přerov s hokejisty Havířova, což by 
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vedlo k zvýšeným opatřením ze strany PČR Přerov k zajištění veřejného pořádku, neboť by se 
jednalo o vysoce rizikové utkání. K nahlášenému pochodu dělnické strany ČR městem Přerovem, 
který je nahlášen na dne 1. května 2013 sdělil, že mu nejsou známy žádné nové informace od 
minulého zasedání komise, kdy Policie ČR Přerov bude na tuto případnou akci připravena. 
Následně JUDr. Ledbuška představil členům komise svého kolegu pana por. Petra Šenka z DI 
PČR Přerov, který se dostavil na jednání komise a zodpovězení případných dotazů členů komise k 
možnému zvýšení rychlosti na výjezdech a příjezdech do města Přerova. Mezi členy komise 
proběhla diskuse k danému tématu, kdy bylo na místě dohodnuto, že pan por. Šenk zpracuje 
materiály na možné řešení (zvýšení rychlosti nebo posunutí značek začátek a konec obce Přerov) 
při všech vjezdech a výjezdech do města Přerova a následně tyto materiály předá k jednání na 
komisi dopravy, bezpečnosti a prevenci kriminality rady města Přerova. Pan Ing. Čermák 
poděkoval za podané informace panu por. Šenkovi. Následně se z jednání komise omluvili pan 
Ing. Radek Koněvalík, Mgr. Radovan Rašťák a Ivo Lausch z důvodu dalších neodkladných 
pracovních povinností. Ing. Jaroslav Čermák dále seznámil zbylé členy komise s žádostí pana Plk. 
JUDr. Lebdušky o přidělení finanční částky ve výši 15000,-Kč na pořízení preventivních 
předmětů a materiálů pro využití preventivních akcí pořádaných územním odborem Přerov, 
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Mezi členy komise proběhla na místě diskuse k 
dané žádosti a následně proběhlo hlasování k dané věci viz. "usnesení komise 16/2013, 
UKM/16/1/2013". Po provedeném hlasování Ing. Čermák uvedl, že uvedenou žádost předá na 
radě města Přerova k projednání. Následně Ing. Čermák předal slovo panu Mgr. Omaru Teriaki s 
tím, aby seznámil členy komise s aktuální bezpečnostní situací v městě Přerově.

2) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /MP/.

Mgr. Omar Teriaki poděkoval za předání slova, kdy seznámil v krátkosti členy komise se 
zprávou o činnosti MP za rok 2012. Rovněž přislíbil, že v případě zájmu členů komise může být 
tato zpráva zaslána jednotlivým členům. Za rok 2012 bylo ze strany strážníků MP Přerov řešeno
cca. 5100 přestupků, přijato okolo 4000 oznámení od občanů Přerova a ve 113 případech strážníci 
předali podezření ze spáchání trestného činu příslušníkům PČR Přerov k dalšímu šetření. Dále 
uvedl, že se MP Přerov v poslední době zaměřila na bezdomovce nacházející se ve městě Přerově. 
Rovněž proběhla ve městě Přerově ze strany MP informační kampaň a osvěta týkající se 
zvyšujícího výskytu zástupců různých firem poskytující služby a prodej zboží na území města 
Přerova, kdy pochůzkovým a podomním prodejem porušují nařízení města Přerova a v případě 
výskytu těchto zástupců mají občané vyrozumět telefonicky MP Přerov nebo PČR Přerov. Na 
místě seznámil členy komise o tom, že v měsíci únoru 2013 byla zastupitelstvem města Přerova 
rozšířena OZV č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství o 
místa v okolí OD Billa a OD Kaufland. K bezpečnostní situaci uvedl, že MP Přerov v poslední 
době neřešila žádný mimořádný případ, který by vybočoval z běžného výkonu služby. Pan Ing. 
Čermák poděkoval za podané informace Mgr. Teriaki a stanovil termín dalšího zasedání komise
na dne 24. 4. 2013 v 15.30 hodin v zasedací místnosti rady města Přerova. Závěrem podal por. 
Šenk informace panu Ing. Vymazalovi k jeho předchozím podnětům na zlepšení dopravní situace 
v Přerově. Po předání těchto informací byla komise na místě ukončena.     

V Přerově dne 20. 3. 2013
……………………………….

Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise

Zapisovatel:                                                                                          v.r.

Bc. René  Kopl

organizační pracovník



Usnesení 16/2013

ze dne 20. 3. 2013

Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
___________________________________________________________________________

UKM/16/1/2013    

doporučuje

Radě města Přerova podpořit žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši 15.000,-
Kč na zakoupení preventivních předmětů a materiálů pro využití preventivních akcí 
pořádaných územním odborem Přerov, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

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

___________________________________________________________________________

V Přerově 20. 3. 2013

ze zasedání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

Rady města Přerova


