
Přítomni:
Ing. Jaroslav Čermák
Ing. Radek Koněvalík
Jiří Bucher
Ing. Petr Vymazal
PhDr. David Štěpánek
Mgr. René Kopl

Nepřítomni:
Plk. JUDr. Martin Lebduška
Zdeněk Zapletálek
Mgr. Radovan Rašťák
Ivo Lausch
Mgr. Omar Teriaki
Ing. Miroslav Čoček
Omluveni:
Plk. JUDr. Martin Lebduška
Zdeněk Zapletálek
Mgr. Radovan Rašťák
Ivo Lausch
Mgr. Omar Teriaki
Ing. Miroslav Čoček

Neomluveni:

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 programem dnešního jednání. Následně předal slovo zástupci PČR Přerov panu PhDr. Davidu 
Štěpánkovi, aby seznámil členy komise s bezpečnostní situací v městě Přerově ze strany PČR Přerov.
   

  

Zápis č. 25

z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

Rady města Přerova

ze dne 11. 6. 2014



1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR/

PhDr. David Štěpánek poděkoval Ing. Čermákovi za předání slova a nejprve omluvil nepřítomnost 
pana Plk. JUDr. Martina Lebdušky. Na místě uvedl, že ve dnech 6. 6. 2014 a 7. 6. 2014 došlo v 
Přerově na ulicích Husova a Škodova k fyzickým napadením mezi osobami rómské národnosti, kdy v 
současné době probíhá v daných případech vyšetřování (možnost trestného činu ublížení na zdraví, 
výtržnictví a poškozování cizí věci). Na základě těchto událostí probíhá ze strany PČR Přerov 
zvýšené monitorování dané oblasti. V uvedených lokalitách v okolí nádraží ČD v současné době 
preventivně působí hlídky DI PČR Přerov, OO PČR Přerov II a hlídky MP Přerov. Následně sdělil, že 
od měsíce března 2014 k dnešnímu dni je evidováno v dané oblasti ze strany PČR Přerov II 64 
trestných činů, z nichž v 51 případech byl zjištěn pachatel. Bylo zde evidováno 1025 přestupků. 
Skladba trestných činů je různorodá od výtržnictví, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, 
krádežích na osobách, krádežích vloupáním až po krádeže železničních zásilek, kdy k některým 
trestným činům došlo ve vlaku a pouze zde byly nahlášeny. V okolí nádraží za uvedenou dobu 
nedošlo k žádnému loupežnému přepadení. Bylo zde ze strany příslušníků PČR Přerov odpracováno 
714 hodin, provedeno 400 kontrol osob, 125 kontrol vozidel a uděleno 195 blokových pokut. V sedmi
případech byly zjištěny osoby v celostátním pátrání. Na místě rovněž uvedl, že v poslední době došlo 
ze strany PČR Přerov ke kontrole ubytoven na ul. Dluhonská a Tovární, kde bylo zkontrolováno 158 
osob a zjištěné skutečnosti ze strany PČR Přerov se v současné době analyzují. Závěrem seznámil 
členy komise se změnou dopravního značení od 1. 7. 2014 na ul. Čechova, kde bude umožněno 
řidičům parkování při jízdě ze strany od ulici Jaselská až po ulici Kramářovou (parkování na
parkovací kotouč). Dalšími lokalitami, kde bude umožněno parkování na parkovací kotouč, jsou ulice 
Lančíkových, ulice Smetanova a na ulici Dvořákova rozšíření parkování ze dvou hodin na čtyři 
hodiny. Následně proběhla mezi členy komise diskuse k uvedeným skutečnostem. Poté Ing. Čermák 
poděkoval PhDr. Štěpánkovi za podané informace a sdělil členům komise, že další jednání komise 
proběhne v měsíci září 2014, kdy přesný termín jednání bude ještě upřesněn a budou členům komise 
zaslány pozvánky na jednání ze strany administrativního pracovníka. Poté jednání komise ukončil. 

    
V Přerově dne 11. 6. 2014

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

     předseda komise
                                                                                                                  v.r.

Zapisovatel: 

Mgr. René  Kopl

organizační pracovník


