
Zápis č. 8 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 2. 10. 2019 

 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl  

   PhDr. Marcel Kašík 

   Mgr. Petr Caletka 

Ing. Jiří Kafka 

   Zdeněk Mach 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

     

Nepřítomni:  Jana Matyášová (omluvena) 

   Bc. Rostislav Hrdiborský (omluven) 

   Ing. Jiří Kohout (omluven) 

    

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

 

 

Program: 

1) Zahájení, kontrola zápisu 

2) Sdělení členů KV o výsledku probíhajících kontrol 
3) Informace předsedy KV RSDr. Nekla z jednání s Ing. Jitku Kočicovou 

týkající se problematiky radarů 

4) Různé 

5) Závěr  

 

 



1) Zahájení, kontrola zápisu 

 

Jednání Kontrolního výboru (dále jen KV) bylo zahájeno v 15:00 hodin. Předseda 

KV RSDr. Josef Nekl přivítal všechny přítomné členy KV. V 15:05 se dostavil pan 

Mach. 

Předseda KV konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas, vzhledem k výše 

uvedenému počtu členů je KV usnášeníschopný. Předseda KV se členů KV zeptal, 

zda souhlasí se zveřejněným zněním zápisu z minulého jednání KV tak, jak byl 

zveřejněn na webových stránkách statutárního města Přerova. Nikdo z přítomných 

členů KV neměl proti zápisu námitky – o tomto proběhlo hlasování. 

 

KV/8/1/2019 

Výsledek hlasování: Pro/6   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

2) Sdělení členů KV o výsledku probíhajících kontrol 

Členům KV byly sděleny výsledky z probíhajících kontrol. 

První kontrola se týká nově založeného Sportoviště Přerov, s. r. o., kde je 

vedoucím pracovní skupiny Ing. Jiří Kohout. Vzhledem k tomu, že Ing. Kohout nebyl 

přítomen jednání KV, neboť se omluvil, bude jej předseda KV kontaktovat se žádostí 

o sdělení aktuálních informací k probíhající kontrole a na příštím jednání KV bude 

přítomné členy informovat. 

Druhá kontrola se týká bývalé ubytovny Českého červeného kříže. O průběhu 

kontroly podal ústní zprávu pan Zdeněk Mach. Uvedl, že i nadále trvá úkol pro členy 

pracovní skupiny, které bude zajímat dodržení lhůty pro demolici objektů. V případě, 

že lhůta uvedená ve smlouvě nebude dodržena, bude nový vlastník povinen zaplatit 

smluvní pokutu uvedenou ve smlouvě. Vzhledem k tomu, že smlouva byla schválena 

Zastupitelstvem statutárního města Přerova a poté podepsána, bude sledovat pouze 

naplnění účelu smlouvy, poté bude kontrola uzavřena. Jakmile bude kontrola 

uzavřena, bude předseda KV informovat Zastupitelstvo města Přerova na jeho 

jednání. 

 

 

 



3) Informace předsedy KV RSDr. Nekla z jednání s Ing. Jitku Kočicovou 

týkající se problematiky radarů 

  

Na úvod k tomuto bodu předseda KV uvedl, že uvedení radarů do provozu souvisí 

s materiálem, který byl předložen a následně schválen Zastupitelstvem města 

Přerova na jeho 30. zasedání, které se uskutečnilo dne 21. 8. 2017. Navrhovatelem 

byl Výbor pro místní části a zpravodajem byl Radek Pospíšilík, tehdejší předseda 

Výboru pro místní části. Cílem materiálu bylo zabezpečení měření rychlosti na 

křižovatce Hulínská k podjezdu u Lověšic, systém vážení nákladních automobilů a 

měření rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích. V souvislosti se schválením tohoto 

materiálu schválilo Zastupitelstvo města Přerova i navýšení počtu zaměstnanců 

Magistrátu statutárního města Přerova, kteří zpracovávají problematiku související 

s radary. 

RSDr. Nekl informoval členy KV, že dne 4. 9. 2019 proběhlo jednání s Ing. Jitkou 

Kočicovou, vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního ŽÚ. Ing. 

Kočicová sdělila, že než došlo k zavedení měření, byli zástupci Magistrátu města 

Přerova na několika jednáních ve městech, kde již měli zkušenosti se zavedením 

radarů, měřením, vymáháním pokut a při zavádění tohoto nového systému ve 

statutárním městě Přerově se inspirovali zkušenostmi a rovněž dokázali předejít 

případným nedokonalostem, kterých se dopustili v některých městech. 

Zaměstnanci na tomto úseku zpracovávají a vyhodnocují informace, které ji dodá 

Městská policie Přerov. Za tímto účelem bylo přijato 8 pracovnic, z nichž šest je 

zaměstnáno na plný úvazek, jedna na poloviční úvazek a 1 pracovnice na dohodu o 

provedení práce. 

Radary jsou umístěny v místní části Lýsky, kde probíhá oboustranné měření, dále 

v místní části Kozlovice a rovněž v místní části Lověšice, kde nelze provádět 

oboustranné měření, ale vždy pouze z jedné strany, neboť vozovka je příliš široká. 

Pro srovnání uvádíme, že v Praze je tento systém zpracování jiný. Zaměstnanci 

jednotlivých částí kompletují pouze podklady a následně je zasílají na Magistrát 

hlavního města Prahy, který tuto agendu řeší za celou Prahu. 

V Přerově je systém zpracování komplexní, práce je administrativně složitá. Každý 

zaměstnanec má spis od začátku až do uzavření, tzn. musí zjistit, zda se stal 

přestupek (na fotografii z radaru musí být vidět celé auto, registrační značka). 

V Lýskách musí být vyfocen pouze jeden vůz, pokud by byly zároveň zaznamenány 

dva vozy, nedá se prokázat rychlost – tzn. nezjistí se, u kterého z aut byla rychlost 

vyšší. Každý zaměstnanec takto komplexně zpracuje celý materiál až po úhradu 

pokuty. 



Největší problémy jsou s obyvateli Polska. V Polsku totiž neexistuje evidence 

silničních vozidel jako je tomu u nás, většina aut je majetkem leasingových 

společností – nedá se dohledat, kdo auto vlastní či kdo jej řídí. 

Od 1. 1. 2019 do 4. 9. 2019 bylo zaznamenáno 21 757 případů přestupků. Vybráno 

bylo více jak 10,5 mil. Kč. 

Ukazuje se, že tento systém je propracovaný a kvalitní. Přibližně jedna třetina 

nákladů jde na mzdy a poštovné. S Českou poštou se podařilo vyjednat výhodné 

podmínky, kdy je domluven paušál, tzn., ať se posílá 300 nebo 1 000 upomínek, 

cena zůstává stejná. 

Předpokládá se příjem přibližně 12 miliónů Kč, z toho asi 4 miliony budou výdaje a 

zbytek je zisk, který je příjmem rozpočtu statutárního města Přerova. 

O tomto proběhla diskuze. PhDr. Pospíšil sdělil, že si pamatuje předložení tohoto 

materiálu v Zastupitelstvu a že hlavním cílem proč jej Výbor pro místní části 

předkládal, byla hlavně prevence, neboť na těchto úsecích docházelo k vážným 

dopravním nehodám, které měly za následek i ztrátu lidských životů. Uvedl, že dle 

jeho názoru byl účel naplněn, neboť umístění radarů má preventivní účinek. Za 

přidanou hodnotu lze uvést příjem do rozpočtu statutárního města Přerova. 

Členové KV tedy zprávu předsedy KV vzali na vědomí. 

 

KV8/3/2019 

Výsledek hlasování: Pro/6   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

4) Různé 

 

Předseda KV sdělil přítomným členům KV, že na srpnovém zasedání Zastupitelstva 

města Přerova informoval členy Zastupitelstva, že pokud mají nějaké náměty ke 

kontrole, aby ho informovali. Zatím se tak nestalo, a proto navrhuje zabývat se 

kontrolou Memoranda o spolupráci, které bylo podepsáno dne 21. 2. 2018 

v Městském domě, a to na základě usnesení č. 1037/35/5/2018, které bylo schváleno 

na 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 22. ledna 2018. Smluvními 

stranami Memoranda o spolupráci jsou statutární město Přerov, Technické služby 

města Přerova, s. r. o., společnost Teplo Přerov, a. s., společnost Veolia Česká 

republika, a. s. a společnost Veolia Využití odpadů ČR, s. r. o. 



K tomuto PhDr. Pospíšil uvedl, že souhlasí s provedením kontroly plnění Memoranda 

o spolupráci, protože jak si pamatuje ředitel Tepla Přerov, a. s. vyjednal s Veolií 

smluvní cenu za teplo. Bylo konstatováno, že by bylo vhodné oslovit člena 

Zastupitelstva statutárního města Přerova, který je současně také Zastupitelem za 

Olomoucký kraj, pana Ing. Petra Vránu, aby se touto problematikou zabýval. 

RSDr. Nekl uvedl, že svého času byla zřízena pracovní skupina složená ze zástupců 

Tepla Přerov, a. s., Veolie Česká republika, a. s., Technických služeb města Přerova, 

s. r. o., která se tímto tématem zabývala. RSDr. Nekl byl rovněž jejím členem. Pokud 

je mu známo, nyní se tímto tématem nikdo nezabývá. 

 

KV8/4/2019 

Výsledek hlasování: Pro/6   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

5) Závěr 

 

Na konci jednání KV si vzal slovo opět předseda KV, který poděkoval všem členům 

KV za jejich účast a jednání ukončil v 15:45 hod. 

 

……………………………………..   …………………………………………... 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.    RSDr. Josef Nekl 

organizační pracovnice    předseda Kontrolního výboru 

 Kontrolního výboru        

 

 

Rozdělovník:  členové výboru 

   Kancelář primátora 

   Zastupitelstvo města Přerova 

   tajemník 


