
Přítomni:
Ing. Jaroslav Čermák
Plk. JUDr. Martin Lebduška
Mgr. Radovan Rašťák
Jiří Bucher
Ivo Lausch
Ing. Petr Vymazal
Ing. Miroslav Čoček
Mgr. René Kopl

Nepřítomni:
Zdeněk Zapletálek
Ing. Radek Koněvalík
Mgr. Omar Teriaki
PhDr. David Štěpánek

Omluveni:
Zdeněk Zapletálek
Ing. Radek Koněvalík
Mgr. Omar Teriaki
PhDr. David Štěpánek

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. Dále poděkoval všem členům komise za příkladnou spolupráci za 
uplynulé funkční období v Komisi dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality Rady města Přerova. 
Následně předal slovo Plk. JUDr. Martinovi Lebduškovi, aby seznámil členy komise 
s bezpečnostní a dopravní situací v města Přerově.

Zápis č. 26

z jednání Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality

Rady města Přerova

ze dne 24. 9. 2014



1) Aktuální bezpečnostní a dopravní situace /PČR/

Plk. JUDr. Martin Lebduška poděkoval za předání slova Ing. Čermákovi a k bezpečnostní situaci v 
Přerově uvedl následující.

V době od posledního zasedání komise došlo na území města Přerova ke spáchání dvou případů 
znásilnění. Dne 8.8.2014 v odpoledních hodinách v blízkosti OD Kaufland a dne 27.8.2014 v brzkých 
ranních hodinách na ulici Škodova. V obou případech byli pachatelé zločinu znásilnění během velmi 
krátké doby policisty vypátrání a zadrženi, soud rozhodl o jejich umístění do vazby. 
Dále uvedl, že dne 24.9.2014 bylo provedeno policejní opatření, zaměřené na  kontrolu ubytoven v 
městě Přerově, kterého se zúčastnili mimo policistů také strážníci Městské policie Přerov, dále HZS 
Olomouckého kraje-územní odbor Přerov, pracovnice odboru sociálních věcí MM Přerova a zástupci 
Krajské hygienické stanice Olomouc-územní pracoviště Přerov. Bylo kontrolováno 70 osob ve 
čtyřech ubytovnách.
Rovněž seznámil členy komise se statistikou nápadu trestné činnosti na územním odboru PČR Přerov 
za období od ledna 2014 do září 2014. Na území města Přerova je evidováno 1014 trestných činů, 
z nichž byl v 624 případech zjištěn pachatel. Objasněnost se pohybuje na úrovni 61,5 procent z 
celkového nápadu trestné činnosti. 
V okolí nádraží ČD v Přerově je i nadále ze strany PČR Přerov prováděn zvýšený režim hlídkové 
služby. V měsíci srpnu zde bylo zjištěno 7 trestných činů, 178 přestupků. Dále sdělil, že 
pravděpodobně dne 1. 12. 2014 dojde ke změně územní příslušnosti obvodního oddělení Přerov I, ke 
kterému přejde teritorium nádraží ČD a jeho okolí, které v současné době územně spadá obvodní 
oddělení Přerov II. 

Dopravní nehodovost na území města Přerova a přilehlých částí vykazuje od 1. 7. 2014 do současné 
doby 158 dopravních nehod, což je pokles o 63 dopravních nehod naproti stejnému období roku 2013. 
Došlo k jednomu úmrtím osoby, sedmi těžkým zraněním osob a třiceti sedmi lehkým zraněním osob. 
Jako příčiny dopravních nehod jsou nesprávný způsob jízdy celkem 97 DN, rychlost celkem 5 DN, 
nedání přednosti v jízdě celkem 16 DN  a alkohol u viníka DN celkem 24 případů. Celková škoda při 
dopravních nehodách dle odhadu policie ČR 11.656.500,- Kč.
Při dohledu nad BESIP bylo za uvedené období uloženo 1331 blokových pokut ve výši 531.100,- Kč 
246 přestupků oznámeno na pověřené obce. Celkem zjištěno 34 řidičů porušující zákaz požívání 
alkoholu a 6 řidičů porušující zákaz požívání jiných psychotropních látek před nebo během jízdy. 
Zadrženo při dohledu nad BESIP 16 pachatelů TČ. Dále bylo v 16-ti případech zasláno oznámení 
správcům dotčených komunikací se zjištěnými technickými závadami (ve sjízdnosti, přehlednosti 
úseku, vadného dopravního značení …apod.) .

Ing. Jaroslav Čermák poděkoval za podané informace plk. JUDr. Martinu Lebduškovi. Následně 
proběhla mezi členy komise diskuse k bezpečnostní situaci v městě Přerově. Po diskusi Ing. Čermák 
jednání komise ukončil. 

    
V Přerově dne 24. 9. 2014

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

     předseda komise
                                                                                                                 v.r.
Zapisovatel: 
Mgr. René  Kopl
organizační pracovník


