Zápis č. 22
z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 22. 1. 2014

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

Nepřítomni:
Ing. Marek Tokoš
Plk. JUDr. Martin Lebduška
Omluveni:
Plk. JUDr. Martin Lebduška
Neomluveni:
Ing. Marek Tokoš
Hosté:

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 omluvil nepřítomnost
pana Plk. JUDr. Martin Lebdušky, který má v současné době dovolenou. Dále seznámil členy komise
s informací od paní Jemelíkové z personálního oddělení magistrátu města Přerova týkající se změn
daňového zákona od 1. 1. 2014, kdy tato informace bude následně přeposlána administrativním
pracovníkem jednotlivým členům komise. Rovněž na místě seznámil členy komise se stížností od
pana M.Z., který si stěžoval na průchod z nádraží ČD v Přerově přes ulici Husovu a dále Škodovu.

Dle jeho sdělení se v okolí mašinky vyskytuje větší množství rómské mládeže, která se zde chová
nevhodně vůči procházejícím občanům města Přerova. Následně předal slovo řediteli MP Přerov panu
Mgr. Omaru Teriakimu, aby seznámil členy komise s bezpečnostní situací v městě Přerově ze strany
městské Policie.
1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /MP/
Mgr. Omar Teriaki poděkoval Ing. Čermákovi za předání slova a sdělil členům komise, že Městská
Policie Přerov v době od minulého zasedání komise neřešila žádné mimořádné události týkající se
bezpečnosti občanů v městě Přerově. V předvánoční době se hlídky MP Přerov více zaměřovaly na
preventivní činnost v okolí obchodů na ul. Čechova. V měsíci prosinci roku 2013 a v lednu roku 2014
se hlídka MP Přerov v reflexních bundách více zaměřuje a působí v sociálně vyloučených lokalitách
města Přerova (ul. Čechova, Husova, Škodova, Denisova, Kojetínská a nám. Fr. Raše). Zde provádí
preventivní činnost, dohlíží na veřejný pořádek, dodržování OZV města Přerova a snaží se zabránit
protiprávnímu jednání. Jako největší preventivní přínos v dané lokalitě by podle Mgr. Teriakiho bylo
znovuotevření obvodního oddělení PČR Přerov. Následně seznámil členy komise s projekty, které
připravuje na jednání Rady města Přerova na čerpání finančních prostředků z dotací v rámci prevence
kriminality MV ČR a to:
1) Zřízení 2 kamerových bodů v ulici Husova a v ulici Hranická.
2) Vytvoření bezpečnostní mapy města Přerova (grafické znázornění vybraných přestupků z databáze
MP Přerov a PČR Přerov). Daná mapa může být dle požadavků PČR použita i pro znázornění
některých TČ. Na mapě by bylo dle rozlišení barev patrné, kde v Přerově je největší nápad přestupků
a TČ a rovněž která lokalita v Přerově se jeví jako nejbezpečnější.
3) Zavedení pasivního propojení MKDS na obvodní odd. PČR Přerov (možnost zhlédnutí záznamu
kamer a také vypálení uvedeného záznamu na digitální nosič na strany PČR).
Rovněž seznámil členy komise s tím, že předložil do Rady města Přerova materiál s názvem
„Strategii prevence kriminality města Přerova na roky 2014 až 2016“. Následně proběhla mezi členy
komise diskuse k bezpečnosti v městě Přerově. Poté Ing. Čermák poděkoval Mgr. Teriakimu za
podané informace a předal slovo řediteli územního odboru HZS Olomouckého kraje Ing. Čočkovi,
aby seznámil členy komise se situací z pohledu HZS Přerov.
2) Aktuální situace HZS Přerov
Ing. Miroslav Čoček poděkoval Ing. Čermákovi za předání slova a sdělil členům komise, že rok
2013 byl z pohledu zásahů ze strany pracovníků HZS Přerov považován za průměrný až
podprůměrný. Dále sdělil, že HZS Přerov má v současné době plné početní stavy a je připraven v
případě potřeby adekvátně zasáhnout. Rovněž zmínil větší problémy na straně administrativní
činnosti (úřední vyjádření) pracovníků HZS Přerov při vyjádření ke stavebním projektům subjektů v
rámci okresu Přerova, kdy má na tyto činnosti vyčleněny dva pracovníky. Na tuto činnost je
stanovena 30 denní lhůta a v případě složitějších případů 60 denní lhůta. Z výše uvedených důvodů
jsou mnohdy adresovány stížnosti na dlouhé vyřizování vyjádření HZS Přerov ze strany stavebních
subjektů. Největší požár v městě Přerově byl v roce 2013 požár elektroinstalace na mostě u sokolovny
a v rámci okresu Přerov požár v obci Loučka u Lipníka nad Bečvou, kde došlo k požáru výrobny
dřevěných briket. Závěrem se zmínil o bezpečnostním riziku pro občany Přerova a okolí v případě
požáru a nemožnosti průjezdu vozidel HZS Přerov podjezdem na ul. Kojetínská. V současné době

není možný žádný alternativní průjezd pro vozidla HZS Přerov, kdy tyto vozidla musejí objíždět delší
objízdnou trasou, což značně znemožňuje rychlý a účinný zásah HZS Přerov. Na místě předložil
členům komise materiál k uvedené věci spolu s vytištěnými mapkami daných lokalit města Přerova a
okolí. Následně proběhla mezi členy komise diskuse k danému problému. Ing. Čermák poděkoval
řediteli HZS Přerov panu Ing. Čočkovi za podané informace. Dále seznámil členy komise dopravy,
bezpečnosti a prevence kriminality rady města Přerova s tím, že delegoval do pracovní skupiny pro
dopravní a technickou infrastrukturu a životní prostředí pana Ing. Miroslava Čočka za komisi v rámci
strategického rozvoje města Přerova pro období roku 2014 - 2020. Pan Ing. Čoček byl delegován z
důvodu možného zapracování záměrů HZS Přerov do tohoto plánu, kdy zástupci byli delegování do
17. 1. 2014 před prvním jednáním komise v roce 2014. Následně byla Ing. Čermákem komise
dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality rady města Přerova ukončena.

V Přerově dne 22. 1. 2014
……………………………….
Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise
v.r.
Zapisovatel:
Bc. René Kopl
organizační pracovník

