
Přítomni:
Ing. Radek Koněvalík
Ivo Lausch
Jiří Bucher
Mgr. Omar Teriaki
Ing. Miroslav Čoček
Plk. JUDr. Martin Lebduška
Ing. Petr Vymazal
Ing. Marek Tokoš
Zdeněk Zapletálek 
Bc. René Kopl

Nepřítomni:
Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Jaroslav Čermák
Omluveni:
Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Jaroslav Čermák
Neomluveni:
-
Hosté: 
-

Program jednání:

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

Zápis:

           Jednání zahájil ředitel MP Přerov pan Mgr. Omar Teriaki, kdy zároveň na místě omluvil 
předsedu komise pana Ing. Čermáka a seznámil členy komise s programem, kterou následně v 
zastoupení vedl.

1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /MP/

Mgr. Omar Teriaki sdělil členům komise, že Městská Policie Přerov v době od minulého 
zasedání komise neřešila žádné mimořádné události týkající se bezpečnosti ve městě Přerově. 
Hlídky MP Přerov se v měsíci listopadu více zaměřovali na činnost v okolí hřbitovů v městě 
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Přerově spojenou se svátkem "Památky zesnulých". Zde byla ze strany MP Přerov prováděna 
preventivní kontrolní činnost se zaměřením na dodržování veřejného pořádku a řešení dopravní 
situace. Dále se prováděly také noční kontroly hřbitovů.
Seznámil členy komise s tím, že byl jmenován Radou města Přerova do funkce manažera 
prevence kriminality za město Přerov. Nejbližší úkol, který jako manažer prevence kriminality 
musí splnit je sestavení pracovní skupiny skládající se ze zástupců odboru školství, sociálních 
věcí, městské policie a Policie ČR a následném vytvoření Strategie prevence kriminality města 
Přerova. Sestavení pracovní skupiny a vytvoření Strategie prevence kriminality města Přerova
schválila Rada města Přerova na svém 80. zasedání. Poté předal slovo Plk. JUDr. Lebduškovi, aby 
seznámil členy komise s bezpečností a dopravní situací v městě Přerově ze strany Policie ČR.

2) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /MP/

Plk. JUDr. Martin Lebduška poděkoval za předání slova Mgr. Omaru Teriakimu a seznámil 
členy komise s nápadem trestné činnosti na územním odboru PČR Přerov za období od ledna 
2013 do 8. 11. 2013. V současné době na územním odboru PČR Přerov je evidováno doposud 
2347 trestných činu a na území města Přerova je evidováno více jak 1/3 těchto trestných činů. 
Objasněnost trestných činů je na území města Přerova 49,55 procent z celkového nápadu trestné 
činnosti. Dopravní nehodovost na území města Přerova v současné době vykazuje mírný nárůst 
proti roku 2012, kdy bylo evidováno 184 dopravních nehod (+12 nehod), kdy je zde evidováno 
196 dopravních nehod v roce 2013. Jako příčiny dopravních nehod jsou nesprávný způsob jízdy, 
rychlost a předjíždění. Dále upozornil členy komise, že v měsíci listopadu 2013 bude Policie ČR 
ve spolupráci s MP Přerov dohlížet na VP v okolí zimního stadiónu při rizikovém hokejovém
zápase Přerova proti Hodonínu a v měsíci prosinci 2013 při hokejových rizikových zápasech
Přerova proti Prostějovu a Vsetínu. Mgr. Omar Teriaki poděkoval za podané informace plk. JUDr. 
Martinu Lebduškovi. Následně proběhla mezi členy komise diskuse k bezpečnostní situaci            
v městě Přerově. 

3) Různé

Zde plk. JUDr. Martin Lebduška vyjádřil svůj názor, že funkci manažera prevence kriminality za 
město Přerov by měl vykonávat samostatně na plný úvazek jeden člověk, kdy by se dlouhodobě 
nemělo jednat o zdvojenou funkci (ředitel MP Přerov + manažer prevence kriminality) a zároveň 
by dotyčný manažer prevence kriminality měl spadat přímo pod tajemníka či primátora. 
Mgr. Omar Teriaki otevřel diskusi k danému tématu. Po diskusi mezi členy komise tato dospěla k 
závěru, že ředitel MP Přerov Mgr. Omar Teriaki získá podrobné informace od krajského 
manažera prevence kriminality o tom, co je jeho náplní a s těmito informacemi seznámí členy 
komise na dalším jednání. 

Dále otevřel Mgr. Omar Teriaki diskusi k úkolu z minulého jednání o realizaci kamerového bodu 
na renovované budově v ulici Škodova s tím, že dle předběžného propočtu by náklady na tuto 
realizaci byly cca. 358.000,-Kč (cena kamery včetně příslušenství a související práce - 178.000,-
Kč  + vytvoření propojení na optickou síť Nej TV - 180.000,-Kč). Mezi členy komise proběhla 
diskuse k danému tématu a následně proběhlo hlasování k dané věci viz. "usnesení komise 
20/2013, UKM/20/1/2013". Komise se shodla, že se o řešení dané záležitosti bude průběžně 
informovat (nejpozději v měsíci březen 2014) s cílem zjistit v jaké fázi daná záležitost je.



Mgr. Omar Teriaki otevřel diskusi k dalšímu úkolu vyplývajícího z minulého jednání, a to 
ohledně umístění informačních tabulek MDKS. Dle diskuze vyplynul závěr, že by se mělo jednat 
o tabulky s piktogramem kamery. Účelem těchto tabulek je zvýšit bezpečnost situační prevence
(informovat o tom, že daná oblast města Přerova je v zóně kamerového systém). Po diskusi mezi 
členy komise tato dospěla k závěru, že členové komise si do příštího jednání komise projdou trasu 
na ulici Velká Dlážka, ul. Palackého, ul. Jateční a zamyslí se, na jaká vhodná místa by se měly 
tyto informační tabulky k informování občanů umístit. Ing. Marek Tokoš sdělil členům komise, že 
navrhne rozměr a vyobrazení těchto informačních tabulek pro občany a následně rozešle členům 
komise do příštího jednání komise.
Výsledek hlasování :  Pro: 9 , Proti: 0, Zdržel se: 0. 

Mgr. Omar Teriaki dále otevřel diskusi mezi členy komise k obnovení informační sítě pro občany 
s mapovou lokalizací kamerových bodů v městě Přerově. Mezi členy komise proběhla diskuse k 
danému tématu a následně proběhlo hlasování k dané věci viz. "usnesení komise 20/2013, 
UKM/20/2/2013".   

Po hlasování členů komise o výše uvedené věci Mgr. Omar Teriaki seznámil členy komise s 
termínem dalšího jednání komise a to dne 11. 12. 2013 v 15.30 hodin. Poté byla komise na místě 
ukončena. 
    

                                                                                  v z. Mgr. Omar Teriaki     
V Přerově dne 13. 11. 2013

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

     předseda komise
                                                                                                                  v.r.

Zapisovatel: 

Bc. René  Kopl

organizační pracovník



Usnesení 20/2013

ze dne 13. 11. 2013

Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
___________________________________________________________________________

UKM/20/1/2013    

doporučuje

Radě města Přerova zřízení kamerového bodu na renovované budově v ulici Škodova, ul. 
Husova včetně souvisejících stavebních prací. Jedná se o investici v ceně cca. 358.000,-
Kč (cena kamery včetně příslušenství a souvisejících prací + vytvoření propojení na 
optickou síť Nej TV). Realizací kamerového bodu doporučuje pověřit ředitele MP a 
realizaci stavebních prací s vytvořením propoje mezi kamerovým bodem a nejbližším 
uzlem optické sítě společnosti Nej TV doporučuje pověřit tajemníka MMPr.

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

___________________________________________________________________________

UKM/20/2/2013    

doporučuje

Radě města Přerova vytvoření nové informační sítě (plakátů) tabulí s mapovou lokalizací 
kamerových bodů ve městě Přerově v budovách Magistrátu města Přerova a dále s 
možností využití informačních tabulí firmy KIS Přerov. S tvorbou a umístění mapových 
informačních (plakátů) tabulí doporučuje pověřit vedoucího odboru správy majetku a 
komunálních služeb. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

___________________________________________________________________________

V Přerově 13. 11. 2013

ze zasedání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

Rady města Přerova


