Zápis č. 21
z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 11. 12. 2013

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

Nepřítomni:
Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Marek Tokoš
Omluveni:
Mgr. Radovan Rašťák
Neomluveni:
Ing. Marek Tokoš
Hosté:
Kpt. Mgr. Sedláčková Michaela

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

Zápis:
Jednání zahájil předseda komise pan Ing. Jaroslav Čermák a seznámil členy komise
s pozměněným programem dnešního jednání komise. Na místě členům komise představil hosta dnešní
schůze a to Kpt. Mgr. Michaelu Sedláčkovou - jedná se o styčného důstojníka pro menšiny Krajského
ředitelství Policie České republiky Olomouc. Dále sdělil, že tento host byl na jednání komise pozván
za účelem prezentace projektu "Asistent prevence kriminality", kdy následně předal slovo Kpt. Mgr.
Michaele Sedláčkové, aby členům komise prezentovala tento projekt.

1) Prezentace preventivního programu "Asistent prevence kriminality"
Kpt. Mgr. Michaela Sedláčková poděkovala za předání slova Ing. Jaroslavu Čermákovi a
provedla prezentaci projektu "Asistent prevence kriminality". Členům komise sdělila, že se jedná
o součást realizace Programu prevence kriminality a extremismu - "Úsvit", který podepsal ministr
vnitra Ing. Martin Pecina. Zcela inovativním projektem tohoto programu je zřízení "Asistentů
prevence kriminality", kteří dbají na zlepšení pořádku na veřejných prostranstvích města a v
jednotlivých bytových domech a dále se podílejí na předcházení trestné činnosti zejména dětí a
mladistvých v sociálně vyloučených lokalitách. Asistenti by měli díky své místní a osobní znalosti
získávat poznatky (informace) a dále je předávat k dalšímu opatření městské policii nebo Policii
ČR z těchto lokalit. Rovněž by se měli podílet na mediaci vznikajících problémů již v jejich
počátku (např. rušení veřejného pořádku, rodinných sporů, výtržnictví aj.). Hlavními cíli projektu
je snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků v sociálně vyloučených lokalitách, zvýšení
pocitu bezpečí obyvatel SVL a zajištění vymahatelnosti práva. Dalšími cíli je motivace k
zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, zvýšení pracovních a sociálních kompetencí,
podpora sociální integrace a prevence sociálního vyloučení. Na místě seznámila členy komise s
podmínkami pro činnost asistentů prevence kriminality a podporou projektu z odboru prevence
kriminality ministerstva vnitra. Uvedla, že v roce 2012 je projekt celkem realizován ve 26
městech a je do něj zapojeno 87 asistentů. Závěrem nastínila klady a úskalí daného projektu a
seznámila členy komise s městy, kde asistenti úspěšně působí a kde se naopak neosvědčili. Po
skončení prezentace poskytla členům komise materiály k danému projektu a mezi členy komise
došlo k diskusi k danému tématu. Po skončení diskuse poděkoval Ing. Čermák Kpt. Mgr.
Sedláčkové za prezentaci a dále předal slovo Plk. JUDr. Lebduškovi, aby seznámil členy komise s
aktuální bezpečnostní situací v městě Přerově ze strany PČR.
2) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR/
Plk. JUDr. Martin Lebduška poděkoval za předání slova Ing. Čermákovi a seznámil členy
komise s aktuální bezpečnostní situací v městě Přerově. Na místě sdělil, že v poslední době
nebyly ze strany PČR zaznamenány v městě Přerově žádné mimořádné případy. Členy komise
seznámil s tím, že Policie ČR ve spolupráci s MP Přerov v prosinci úspěšně zvládla opatření při
rizikovém hokejovém zápase Přerova a Prostějova. Dále bude v měsíci prosinci 2013 dohlížet na
VP v okolí zimního stadiónu při rizikovém hokejovém zápase Přerova proti Vsetínu. Uvedl, že
Policie ČR v poslední době provedla několik akcí na kontrolu ubytoven na Přerovsku se
zaměřením na dodržování a plnění zákonných norem při poskytování těchto služeb. Při akcích
byly zjištěny 2 osoby v celostátním pátrání a dále shromážděno několik poznatků k další činnosti
PČR Přerov. Závěrem sdělil, že ze strany Policie ČR bude v předvánoční době probíhat ve městě
Přerově několik preventivních akcí se zaměřením na ochranu obyvatel města Přerova před
kapesními krádežemi. Ing. Čermák poděkoval za podané informace Plk. JUDr. Martinu
Lebduškovi a předal slovo Mgr. Omaru Teriakimu, aby seznámil členy komise s aktuální
bezpečnostní situací v městě Přerově ze strany městské policie.
3) 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 občanů v městě
Přerově. Dále poděkoval řediteli PČR Přerov Plk. JUDr. Lebduškovi za příkladnou spolupráci

mezi městskou policií a PČR. Závěrem uvedl členům komise, že v měsíci listopadu 2013
proběhly se strany MP Přerov ve spolupráci s PČR Přerov, pracovnicemi OSPOD Přerov
a živnostenským odborem Přerov dvě akce zaměřené na kontrolu klubové diskotéky v Přerově II Předmostí na ul. Hranická. Při kontrole byly zjištěny čtyři mladistvé osoby a jedna nezletilá osoba
po předchozím požití alkoholických nápojů. Osoby byly následně předány zákonným zástupcům.
V těchto akcích bude MP Přerov i nadále pokračovat. Ing. Čermák poděkoval za podané
informace Mgr. Omaru Teriakimu a přesunul úkoly z minulého jednání z důvodu časové tísně
(umístění informačních tabulek v ulicích Přerova o tom, že daná oblast města Přerova je v zóně
kamerového systému a jejich podobě a dále náplni manažera prevence kriminality města Přerova
a personálním zařazení) na další schůzi. Poté byla schůze komise dopravy, bezpečnosti a prevence
kriminality ukončena.

V Přerově dne 11. 12. 2013
……………………………….
Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise
v.r.
Zapisovatel:
Bc. René Kopl
organizační pracovník

