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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 pan Ing. Jaroslav Čermák a seznámil členy komise 
s programem dnešního jednání, dále členům komise představil nového člena a to pana PhDr. Davida 
Štěpánka, kterému na místě předal jmenovací dekret do komise. 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 
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bezpečnosti občanů v městě Přerově. V současné době se hlídky MP Přerov v reflexních bundách
více zaměřují na pěší pochůzku v sociálně vyloučených lokalitách města Přerova (ul. Čechova, 
Husova, Škodova, Denisova, Kojetínská a nám. Fr. Raše) ve spolupráci s hlídkami PČR Přerov. Zde 
je prováděna preventivní činnost, dohled nad veřejným pořádkem, dodržováním OZV města Přerova 
a hlídky se snaží zabránit protiprávnímu jednání. Dále uvedl, že hlídky MP Přerov prováděli kontrolu 
v okolí řeky Bečvy a lagun s cílem monitoringu většího výskytu bezdomovců. V poslední době 
proběhla ze strany MP Přerov informační kampaň pro řidiče motorových vozidel na sídlišti Trávník, 
kde se dopouštějí přestupkového jednání tím, že zabraňují výjezdu řidičům vozidel parkujících na 
parkovištích (stojí v druhé řadě), kteří musí následně vyjíždět z parkoviště přes chodník. V kampani 
byli řidiči upozorněni na možné odtažení jejich vozidla, kdy se situace v dané lokalitě po kampani 
zklidnila. Rovněž seznámil členy komise, že v rámci dotačního programu bylo schváleno zřízení 
kamerového bodu na křižovatce ulic Husova a Škodova v Přerově a zřízení kamerového bodu v m.č. 
Přerov II - Předmostí na ul. Hranická. Následně proběhla mezi členy komise diskuse k bezpečnosti v 
městě Přerově. V této diskusi pan Lausch pochválil činnost MP Přerov v okolí ulice Husova, Škodova 
a Kojetínská, kdy toto bere jako správnou věc a má to dle něj pozitivní přínos na pocit bezpečnosti 
občanů v dané lokalitě. Poté Ing. Čermák poděkoval Mgr. Teriakimu za podané informace a předal 
slovo panu PhDr. Štěpánkovi, aby seznámil členy komise s dopravní situací a nehodovostí v městě 
Přerově.

2) Aktuální dopravní situace v městě Přerově

PhDr. David Štěpánek poděkoval Ing. Čermákovi za předání slova a nejprve omluvil nepřítomnost 
pana Plk. JUDr. Martina Lebdušky. Na místě uvedl, že také hlídky DI Přerov působí v poslední době 
v okolí nádraží ČD. Následně sdělil, že do současné doby je evidováno na území města Přerova 79 
dopravních nehod, které podléhají hlásné službě. V důsledku těchto dopravních nehod nebylo 
způsobeno žádné úmrtí osoby nebo těžké zranění a 20 osob bylo zraněno lehce. Ve třech případech 
nehod byl zjištěn alkohol. Nejčastější příčinou nehod byl zjištěn nesprávný způsob jízdy. Z 
dopravních akcí, které se týkají města Přerova uvedl, že v současné době se dokončuje omezení 
průjezdu nákladních vozidel městem Přerov, kdy tyto by měly následně projíždět pouze po ulici Polní 
a Tržní, což umožní odlehčení dopravy v místní části Kozlovice a ulici Dvořákova. Dále vzpomenul, 
že se neustále pracuje na možnosti zpřístupnění jízdy cyklistů v některých jednosměrných ulicích v 
městě Přerově. Poté Ing. Čermák poděkoval PhDr. Štěpánkovi za podané informace a předal slovo 
řediteli HZS Přerov panu Ing. Čočekovi, aby seznámil členy komise se situací ze strany HZS Přerov.

3) Aktuální situace HZS Přerov   

Ing. Miroslav Čoček poděkoval Ing. Čermákovi za předání slova a sdělil členům komise, že v 
poslední době nebyly na území města Přerova zaznamenány žádné mimořádné požáry, kdy zde 
probíhá běžný provoz. HZS Přerov v měsíci dubnu 2014 prováděl preventivní akci s cílem seznámit 
občany města Přerova s informacemi o zákazu vypalování trávy v souvislosti s jarním úklidem 
zahrádek a zodpovědným chováním občanů na úseku požární ochrany. Dále Ing. Čoček seznámil 
členy komise s tím, že proběhly dvě schůzky v pracovní skupině pro dopravní a technickou 
infrastrukturu a životní prostředí v rámci strategického rozvoje města Přerova pro období roku 2014 -
2020, kde provedena SVOT analýza (stanoveny silné a slabé stránky dopravní infrastruktury města 
Přerova). Na další pracovní schůzce bude plněn zásobník projektových záměrů (konkrétní věci) z 
pohledu města Přerova. Jako prioritní byly pracovní skupinou označeny akce a to dostavba dálnice 
D 1 a průtah městem Přerov. Po stanovení konkrétních akcí (záměrů) ze strany pracovní skupiny 



budou tyto následně přeposlány členům komise přes organizačního pracovníka k seznámení. Ing. 
Čermák poděkoval řediteli HZS Přerov panu Ing. Čočekovi za podané informace. Pan Mgr. Rašťák k 
tomuto tématu uvedl, že z pohledu města Přerova vidí jako prioritní pro ulehčení dopravní situace v 
městě Přerově výstavbu nadjezdu v místní části Přerov II - Předmostí a průtah městem Přerov. Dále 
proběhla mezi členy komise diskuse k bezpečnosti a dopravě v městě Přerov. Po skončení diskuse
byla Ing. Čermákem komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality rady města Přerova 
ukončena. Jako další termín jednání komise byl stanoven datum 11. 6. 2014 v 15.30 hodin.

         

    
V Přerově dne 7. 5. 2014

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

     předseda komise
                                                                                                                  v.r.

Zapisovatel: 

Bc. René  Kopl

organizační pracovník


