Zápis č. 23
z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova
ze dne 19. 3. 2014

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

Nepřítomni:
Ivo Lausch
Ing. Marek Tokoš- ukončeno členství
Ing. Radek Koněvalík
Omluveni:
Ing. Radek Koněvalík
Neomluveni:
Ivo Lauch
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.
Ing. Čermák poté předal slovo Mgr. Omaru Teriakimu, aby seznámil členy komise s bezpečnostní a
dopravní situací v Přerově, kdy se jej dotazoval zda byly zaznamenány ze strany MP Přerov
informace o tom, že by bezdomovci nebo drogově závislé osoby měli úmyslně ohrožovat občany
města Přerova injekčními stříkačkami, k čemuž v poslední době docházelo v městě Prostějově.

1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /MP/
Mgr. Omar Teriaki poděkoval za předání slova Ing. Čermákovi a sdělil, že v současné době nebyly
zaznamenány ze strany MP Přerov žádné informace k výše uvedenému dotazu, kdy probíhá u MP
Přerov běžný provoz. Dále sdělil, že v součastné době se MP Přerov věnuje ve zvýšené míře
problematice bezdomovců a nepřizpůsobivých osob, které řeší na OZV města Přerova č. 2/2011 o
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v zákonem stanovených mezích.
Rovněž uvedl, že dne 7. 3. 2014 navštívil město Přerov prezident ČR Miloš Zeman, kdy tato návštěva
proběhla bez větších problémů. Městská policie Přerov dále řeší dopravní situaci a snaží se udržet
parkování v městě Přerově na únosné mezi. Žádné mimořádné případy nebyly v městě Přerově v
poslední době zaznamenány. Městská policie Přerov v součinnosti s PČR Přerov přijala bezpečnostní
opatření k rizikovému hokejovému zápasu mezi Přerovem a Prostějovem, které proběhne dnešního
dne na zimním stadiónu. K problematice kontrolní a preventivní činnosti v sociálně vyloučených
lokalitách v okolí nádraží ČD v Přerově (ul. Škodova, Husova, Kojetínská, Čechova a Denisova)
uvedl, že hlídka MP Přerov zde provádí pěší kontrolní činnost. Při této činnosti byly ve větší míře
zjištěny přestupky podle § 30 zák. č. 200/1990 Sb. (kouření na zastávkách aj.) a dále podle § 46/2
zák. č. 200/1990 Sb. (zákazu konzumace alkoholu na zakázaných místech). Přestupky na úseku
občanského soužití nebyly většinou zjištěny. Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace
Mgr. Omarovi Teriakimu a dále předal slovo Plk. JUDr. Martinu Lebduškovi, aby seznámil členy
komise s bezpečnostní a dopravní situací v Přerově a rovněž se jej dotazoval zda byly zaznamenány
ze strany PČR Přerov informace o tom, že by bezdomovci nebo drogově závislé osoby měli úmyslně
ohrožovat občany města Přerova injekčními stříkačkami, k čemuž v poslední době docházelo v městě
Prostějově.
2) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR/
Plk. JUDr. Martin Lebduška poděkoval za předání slova Ing. Čermákovi a sdělil, že mu nejsou
známy žádné informace k výše uvedenému dotazu. Dále informoval členy komise, že dnešního dne
bude probíhat v městě Přerově rizikové hokejové utkání mezi Přerovem a Prostějovem, kdy PČR
Přerov ve spolupráci s MP Přerov přijala určitá bezpečnostní opatření k zabezpečení veřejného
pořádku a majetku obyvatel města Přerova. Rovněž seznámil členy komise s nápadem trestné
činnosti, kdy uvedl, že na územním odboru města Přerova je setrvalý stav, kdy nedochází k
výraznému nárůstu trestné činnosti. Ve městě Přerově je v současné době zaznamenáno 280 trestných
činů. Na místě seznámil členy komise s tím, že v okolí nádraží ČD začala hlídka PČR v
nepravidelných intervalech provádět pěší kontrolní činnost, kdy zde bylo zjištěno za tuto dobu 24
trestných činů (objasněno 14 TČ a neobjasněno 10 TČ), 23 přestupků (14 známých přestupků a 9
neznámých přestupků). Hlídka PČR Přerov zde zkontrolovala 186 osob a 43 vozidel, kdy zde byla
vypátrána jedna osoba v celostátním pátrání. Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace
Plk. JUDr. Martinu Lebduškovi. Mezi členy komise proběhla diskuze ke sděleným skutečnostem ze
strany MP Přerov a PČR Přerov. Následně byla komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
Rady města Přerova ukončena.
V Přerově dne 19. 3. 2014
……………………………….
Ing. Jaroslav Čermák
předseda komise v.r.
Zapisovatel:
Bc. René Kopl
organizační pracovník

