Zápis č. 18
z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 19. 6. 2013

Přítomni:
Ing. Jaroslav Čermák
Ing. Miroslav Čoček
Mgr. Radovan Rašťák
Plk. JUDr. Martin Lebduška
Ing. Radek Koněvalík
Jiří Bucher
Ing. Petr Vymazal
Ing. Marek Tokoš
Bc. René Kopl

Nepřítomni:
Mgr. Omar Teriaki
Ivo Lausch
Zdeněk Zapletálek
Omluveni:
Mgr. Omar Teriaki
Ivo Lausch
Zdeněk Zapletálek
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. Marka Tokoše a
předal mu jmenovací dekret.
Ing. Čermák poté předal slovo Plk. JUDr. Martinovi Lebduškovi, aby seznámil členy komise s
bezpečnostní a dopravní situací v Přerově.

1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR/
Plk. JUDr. Martin Lebduška poděkoval za předání slova Ing. Čermákovi a sdělil, že dne 1. 5. 2013
proběhl v Přerově pochod organizovaný stranou „Dělnická mládež“ (ve spolupráci s Dělnickou
stranou sociální spravedlnosti), kdy tato akce byla ze strany Policie ČR a ostatních složek podílejících
se na akci úspěšně zvládnuta. Během pochodu nedošlo k žádnému narušení VP a spolupráce mezi
jednotlivými složkami byla na vynikající úrovni. Následně seznámil členy komise se statistikou
nápadu trestné činnosti na územním odboru PČR Přerov. V současné době dochází k nárůstu trestné
činnosti (v desítkách případů) ve srovnání s obdobím roku 2012, kdy na územním odboru PČR Přerov
je evidováno doposud 1376 trestných činu a na území města Přerova je evidováno 769 trestných činů.
Objasněnost těchto trestných činů je na úrovni 46 procent z celkového nápadu trestné činnosti.
Dopravní nehodovost na územním odboru Přerov v současné době je na obdobných číslech jako v
roce 2012, kdy je evidováno 319 dopravních nehod. Došlo k jednomu úmrtí osoby, deseti těžkým
zraněním osob a padesáti lehkým zraněním osob. Jako příčiny dopravních nehod jsou nesprávný
způsob jízdy, rychlost, nedání přednosti v jízdě, kdy v šesti případech byl zjištěn u řidičů dopravních
nehod alkohol. Běžných dopravních přestupků bylo vyřízeno 2500 případů, kdy v 44 případech byl
zjištěn u řidičů alkohol a v 18 případech jiná návyková látka. Dále seznámil členy komise s činností
policistů zaměřených na kontrolu kamiónů a nákladních vozidel, kdy bylo za součastné období roku
2013 zkontrolováno 878 vozidel a zjištěno 220 závad. Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané
informace plk. JUDr. Martinu Lebduškovi a předal slovo Ing. Miroslavu Čočkovi, aby seznámil členy
komise se situací na území města Přerova ze strany HZS Přerov.
2) Aktuální situace u HZS Olomouckého kraje, územní odbor Přerov
Ing. Miroslav Čoček poděkoval za předání slova Ing. Čermákovi a uvedl, že na území města Přerova
ani celého Olomouckého kraje nebyl zaznamenán žádný výrazný nárůst požárů, kdy se jedná o
standardní měsíce z hlediska požárovosti. Dále sdělil, že v souvislosti se záplavami v Čechách a okolí
Prahy byly ve dvou případech vyslány jednotky (příslušníci) ÚO Přerov a dobrovolných hasičů města
Přerova na pomoc osobám postiženým záplavami (v jednom případě společně s velkokapacitním
čerpadlem). Závěrem seznámil členy komise, že ve dnech 22. 6. 2013 a 23. 6. 2013 se bude na území
města Přerova na stadiónu TJ Spartak konat Krajské kolo v požárním sportu, kterého se zúčastní
dobrovolní a profesionální hasiči z Olomouckého a Moravskoslezského kraje a bude zde větší počet
osob v okolí tohoto stadiónu. Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace Ing. Miroslavu
Čočkovi.
Dále Ing. Radek Koněvalík seznámil členy komise, že dne 8. 7. 2013 začne pravděpodobně v
Přerově fungovat systém, který odborně synchronizuje jednotlivé světelné křižovatky při průjezdu
městem a měl by více pomoci při plynulém průjezdu městem Přerov. Následně byla komise dopravy,
bezpečnosti a prevence kriminality Rady města Přerova ukončena.

V Přerově dne 19. 6. 2013
……………………………….
Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise
v.r.
Zapisovatel:
Bc. René Kopl
organizační pracovník

