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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.
Ing. Čermák poté předal slovo Plk. JUDr. Martinovi Lebduškovi, aby seznámil členy komise 
s bezpečnostní a dopravní situací v Přerově, kdy se dotazoval na incident z minulého týdne, 
který proběhl v městě Přerově a dále na pochod městem Přerov ze dne 21. 9. 2013.

Zápis č. 19

z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

Rady města Přerova

ze dne 2. 10. 2013



1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR/

Plk. JUDr. Martin Lebduška poděkoval za předání slova Ing. Čermákovi a na jeho dotaz 
sdělil, že minulý týden došlo na území města Přerova ke spáchání dvou trestných činů (loupež 
a krádež na osobě) ze strany dvaceti dvouletého muže. Tento muž byl po několika hodinách od 
spáchání trestné činnosti zadržen PČR Přerov a v současné době se nachází ve vazební věznici 
v Olomouci. K ohlášenému pochodu, který proběhl v městě Přerově dne 21. 9. 2013, sdělil, že 
tato akce byla ze strany Policie ČR a ostatních složek podílejících se na akci úspěšně zvládnuta. 
Během ohlášeného 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 za období od ledna 2013 do října 2013. 
V současné době na územním odboru PČR Přerov je evidováno doposud 2079 trestných činu 
a na území města Přerova je evidováno 1162 trestných činů. Objasněnost těchto trestných činů 
je na úrovni kolem 50 procent z celkového nápadu trestné činnosti. Dopravní nehodovost na 
územním odboru Přerov v současné době vykazuje mírný nárůst proti 2012 (+37 nehod), kdy je 
evidováno 601 dopravních nehod. Došlo k šesti úmrtím osoby (- 3), čtyřiceti dvěma těžkým 
zraněním osob (-16) a sto šedesáti pěti lehkým zraněním osob (+8). Jako příčiny dopravních 
nehod jsou nesprávný způsob jízdy, rychlost, nedání přednosti v jízdě, kdy v čtyřiceti šesti 
případech byl zjištěn u řidičů dopravních nehod alkohol. Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za 
podané informace plk. JUDr. Martinu Lebduškovi. Následně proběhla mezi členy komise 
diskuse k bezpečnostní situaci v městě Přerově. Poté předal Ing. Jaroslav Čermák slovo panu 
Mgr. Omaru Teriakimu 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 Ing. Čermákovi a sdělil členům komise, že 
Městská Policie Přerov se v letních měsících hlavně zaměřila na problematiku bezdomovců 
v městě Přerově a jeho okrajových částech. Připomenul nárůst činnosti MP Přerov v oblasti 
dopravy, která souvisí s nově zřízenými parkovišti s parkovacím kotoučem v městě Přerově. 
Seznámil členy komise, že v posledním měsíci se podařilo MP Přerov pomocí kamerového 
systému zjistit dva pachatele přestupků, kdy jednou se muž pokoušel na Tyršově mostě vylézt 
na sochu zubra a po druhé zde docházelo k vylepování plakátů na podstavec této sochy. Rovněž 
sdělil, že dne 27. 9. 2013 byl v Přerově přítomen ministr vnitra pan Martin Pecina, který zde 
představil projekt prevence kriminality za pomoci asistentů prevence kriminality. Následně 
proběhla mezi členy komise diskuse k danému tématu. Závěrem sdělil informaci, že po deseti 
letech došlo k navýšení početního stavu MP Přerov a to o dva strážníky, kdy současný početní 
stav u MP Přerov je 53 zaměstnanců (48 strážníků, 4 čekatelé, 1 občanský pracovník). Ing. 
Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace Mgr. Omaru Teriakimu a předal slovo členům 
komise k diskusi.

3) Různé

Pan Ivo Lauch otevřel otázku možného zřízení kamerového bodu v rámci prevence kriminality 
ve městě Přerově na rohu ulic Husova a Škodova a možného zajištění informačních tabulí 
v blízkosti kamerových bodů ve městě Přerově. Následně proběhla mezi členy komise diskuse 
k danému návrhu. 



Po této diskusi navrhl předseda komise pan Ing. Čermák, aby proběhlo hlasování členů komise 
o tom, že členové komise pověřují Ing. Čermáka a Mgr. Teriakiho, aby společně vytvořili 
materiál do rady města Přerova k těmto bodům :  

1) žádost o zřízení kamerového bodu na rohu ulic Škodova a Husova v rámci zvýšení prevence 
kriminality v Přerově společně s napojením na stávající optickou síť MP Přerov,

2) členové komise provedou monitoring míst, které jsou pod dohledem městského kamerového 
systému a na příští schůzi bude projednáno přesné umístění informačních tabulek o kamerovém 
dohledu

3) komise navrhuje, aby primátor města Přerova pan Ing. Lajtoch v rámci prevence kriminality 
v městě Přerově poděkoval ministru vnitra ČR za jeho osobní zájem nad bezpečnostní situaci 
v sociálně vyloučených oblastí a zároveň pana ministra požádal o zasazení se navýšení 
tabulkových stavů příslušníků Policie ČR v Přerově tak, aby bylo možno obnovit nepřetržité
fungování obvodního oddělení PČR Přerov III v budově ČD Přerov, které v dané sociálně 
vyloučené oblasti bylo díky neuvážené redukci stavů PČR zrušeno a mělo 
NEZASTUPITELNOU roli v rámci prevence kriminality. Po obnovení opětovného 
nepřetržitého fungování daného oddělení bude na místě zvážit možnost posílení tohoto 
přirozeně preventivního působení obnoveného oddělení využitím projektu MVČR „ asistent 
prevence kriminality“.

4) komise navrhuje, aby MMPr, skrze odpovědné odbory, zvážil tvorbu většího množství 
parkovacích míst pro osobní automobily na Horním náměstí v Přerově.

Následně proběhlo hlasování členů komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality Rady 
města Přerova.

Výsledek hlasování :  Pro: 8 , Proti: 0, Zdržel se: 0 

Následně Ing. Čermák upozornil přítomné členy komise, aby v případě změny zdravotní 
pojišťovny toto nahlásili vedoucí oddělení personálních a lidských zdrojů Statutárního města 
Přerov paní Mgr. Jemelíkové. Závěrem uvedl termíny dalších jednání komise a to dne 13. 11. 
2013 a 11. 12. 2013 v 15.30 hodin. Poté byla komise na místě ukončena. 
       

    
V Přerově dne 2. 10. 2013

       ……………………………….
       Ing. Jaroslav Čermák

     předseda komise
                                                                                                                  v.r.

Zapisovatel: 

Bc. René  Kopl

organizační pracovník


