
Přítomni:
Ing. Jaroslav Čermák
Jiří Bucher
Plk. JUDr. Martin Lebduška
Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Petr Vymazal
Bc. René Kopl

Nepřítomni:
Ing. Miroslav Čoček
Mgr. Omar Teriaki
Ing. Radek Koněvalík
Ivo Lausch
Zdeněk Zapletálek 
Ing. Marek Tokoš

Omluveni:
Ing. Miroslav Čoček
Mgr. Omar Teriaki
Ing. Radek Koněvalík
Ivo Lausch
Zdeněk Zapletálek 
Ing. Marek Tokoš
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, kdy přivítal členy komise na jednání a
dále je seznámil s programem dnešní komise. Na místě předal informace Ing. Petru Vymazalovi 
zaslané z odboru dopravy Magistrátu města Přerova týkající se jeho námětů k řešení. Následně předal 
slovo Plk. JUDr. Martinu Lebduškovi s tím, aby seznámil členy komise s informacemi o pořádaném 
pochodu Dělnické strany ČR městem Přerovem, který je nahlášen na dne 1. května 2013.

.

Zápis č. 17

z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

Rady města Přerova

ze dne 24. 4. 2013



1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace/PČR/.  
    

JUDr. Martin Lebduška poděkoval za předání slova Ing. Jaroslavu Čermákovi a nejprve 
seznámil členy komise se stanoviskem por. Ing. Petra Šenka týkajícího se možného zvýšení nejvyšší 
dovolené rychlosti jízdy na příjezdech do města Přerova. Pan por. Ing. Petr Šenk po prověření 
uvedených míst nedoporučuje záměr na zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti na těchto úsecích, kdy 
nechal členům komise k nahlédnutí fotodokumentaci ke zkoumaným úsekům. K nahlášenému 
pochodu Dělnické strany ČR městem Přerovem, který je nahlášen na dne 1. května 2013 sdělil, že na 
zasedání krizového štábu města Přerova byl stanoven určitý postup při tomto pochodu. Policie ČR 
Přerov v součinnosti s MP Přerov a ostatními složkami přijala na tuto ohlášenou akci adekvátní 
bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku a majetku obyvatel města Přerova. Dále sdělil, že 
Policie ČR a MP Přerov roznášela pro obyvatele města Přerova informační letáky k postupu obyvatel 
města Přerova v den konání tohoto pochodu. Rovněž informoval členy komise, že je ve stejný den 
ohlášena na Horním náměstí v Přerově akce ze strany KSČM. Závěrem uvedl, že v den konání 
pochodu Dělnické strany ČR může dojít k určitému omezení dopravy ve městě Přerově souvisejícím s 
bezpečnostním opatřením.

Pan Ing. Čermák poděkoval za podané informace JUDr. Lebduškovi, kdy příští termín jednání 
komise bude upřesněn v měsíci květnu 2013. Následně bylo jednání komise na místě ukončeno.     

V Přerově dne 24. 4. 2013
……………………………….

Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise

Zapisovatel:                                                                                          v.r.

Bc. René  Kopl

organizační pracovník


