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 Zápis z 25. jednání 

Účel jednání: Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

Datum jednání: 15.12.2021 

Místo jednání: Jednání formou videokonference na platformě MS Teams 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Petr Chmela 

 Ing. Bohumír Sedláček 

 Ing. Alice Kutálková 

 Jiří Bucher 

 Ing. Vladimír Holan 

 Ing. Ondřej Svák 

 Ing. Jiří Běhal 

  

Omluvení členové komise: Petr Stržínek   

Přítomní hosté: Mgr. Omar Teriaki (ředitel Městské policie) 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V2 FINAL 

Datum příštího jednání: 19.01.2022, 15:00 h formou videokonference 

Program: 

1. Řešení bezpečnosti dopravy a parkování .......................................................................... 1 

2. Různé ............................................................................................................................ 2 

 

 

Předseda komise v 15:00 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 8 přítomných 
členů usnášeníschopná.  Komise odhlasovala navržený program usnesením č. KRIDB/25/01/2021 

s přesunem 2.bodu programu „workoutová hřiště“ na příští jednání.  (pozn. v době hlasování komise o 
programu člen komise pan Chmela nehlasoval z důvodu technických potíží)  

1. Řešení bezpečnosti dopravy a parkování 

Hostem jednání byl ředitel Městské policie Přerov (dále jen MP). Pohovořil o činnosti městské policie a 
účelu její práce. MP byla zřízena zejména za účelem dohledu nad veřejným pořádkem. Dohled nad 

dopravou dle sdělení pana ředitele není a ani by neměla  být hlavní prioritou v činnostech MP. I přesto 
se avšak přestupky v oblasti dopravy podílí na celkových přestupcích z 90 %. V současnosti, v době 

objízdných tras při realizaci velkých dopravních staveb, jsou vyčleněny 2 hlídky městské policie 
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ke kontrole kamionové dopravy. Hlídkují pouze v katastru města Přerova a kontrolují porušování 
zákazu tranzitu nad 12 t.  Jedná se o výpomoc Policii ČR, která je a měla by být hlavním garantem 

dohledu nad bezpečnosti silničního provozu. Pan ředitel členy komise seznámil z problematikou 
nevymahatelnosti pokut u zahraničních řidičů, a tím pádem i ztíženou možností jejich výchovy v rámci 

BESIPu. Ředitel MP předal primátorovi návrh na novelu silničního zákona, aby zvážil její navržení přes 

Svaz měst a obcí. Jedná se o novelu řešící rozšíření možnosti udělení tzv. kauce i na řidiče porušující 
DZ zákaz vjezdu vozidel nad stanovenou hmotnost či povolené výšky. Takto by se přestupky dle 

názoru ředitele MP výrazně omezily, jelikož by je v případě řádné činnosti mohla Policie ČR efektivně 

řešit. 

V rámci dopravních přestupků se zaměřují na stání na chodníku, stání na trávníku a na neodstavené 

automobily při blokovém čištění, jelikož při těchto přestupcích dochází k riziku poškození majetku 

města nebo k finanční škodě s tím související. 

Pan ředitel vysvětlil zvýšenou frekvenci obhlídek parkujících automobilů v ul. Mostní, Jateční a 

Pivovarské Jedná se o zónu s dopravním omezením a zároveň o centrum města, kdy je potřebné 

zajistit nezbytný dopravní pořádek. 

Důležitými oblastmi dohledu jsou bezdomovci, sociálně vyloučené lokality, hřiště a  krádeže. Dále byla 

vyzdvižena činnost pochůzkářů a spolupráce s asistenty prevence kriminality. Asistenti využívají osobní 

znalosti, jejich úkolem je hlavně komunikovat s romskou komunitou v sociálně vyloučených lokalitách 
a svou přítomností snižovat potenciál rizika konfliktu. Co se týká hlučnějšího chování a projevu 

romských jedinců či skupin, tak to bohužel nevyřeší ani asistenti, ani restriktivní složky, je to spíše 
otázka efektivnějšího začleňování a přijetí nepsaných pravidel a morální norem majoritní společnosti, a 

to je úkol orgánů na poli sociálním. Tyto nestandardně hlučné jedince či skupinky není možné vytlačit 

z veřejného prostranství, ale to je přesně prostor, kde na ně působí výše uvedení asistenti 

Na závěr byl ředitel MP požádán o stanovisko k záměru vybudování zálivů K+R a o osvětovou činnost. 

Pan ředitel na daný požadavek odpověděl, že opět připomíná, že MP není hlavním garantem na poli 

BESIPu, a nepřísluší ji se k dané věci vyjadřovat z pozice odborníka na dopravní problematiku. 
Každopádně vnímá pozitivní snahu řešit problém příjezdů a odjezdů rodičů a dětí ke školám, ale jaký 

praktický dopad dané opatření bude mít by vyřešila spíše nějaká studie proveditelnosti a dopadu na 
bezpečnost v rámci dopravy. Také sdělil, že je potřeba vyjednat s Policií ČR dohled nad dodržováním 

pravidel vyplývající z daného dopravního značení. Městská policie v ranních hodinách dozoruje 
bezpečnost dětí na přechodech a je to pro ni priorita, kterou nemůže a nechce omezit. Přislíbil, že až 

daná parkoviště budou zrealizována, tak se pokusí zorganizovat nějakou týdenní osvětovou akci 

(mimo výše zmíněné ranní hodiny). 

Host na závěr poprosil členy komise, aby se ohledně snahy o řešení dopravních přestupků  obraceli na 

Policii ČR a zažádali o zásadní zvýšení její aktivity v rámci řešení dopravy v klidu. 

 

2. Různé 

V bodě různé nebyly vzneseny žádné podněty a dotazy. 

Jednání bylo ukončeno v 16:30 h. Termín 26. jednání KRIDB se uskuteční ve středu dne 19.01.2022 

v 15:00 h formou videokonference prostřednictvím MS Teams, případně osobně dle epidemiologické 

situace. 

 

………v.r.……… 

Marek Dostál 
předseda komise 

 
Příloha – usnesení, prezenční listina formou výstřižků z videokonferenčního jednání 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 25 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 15.12.2021 

 

KRIDB/25/01/2020 Program jednání 

KRIDB  schvaluje program 25. zasedání KRIDB. 

Hlasování: Pro  7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 
 

 
Termíny dalších jednání komise: 19.01.2022, 15:00 h formou videokonference 

 

 
 

 
……………v.r.………… 

Marek Dostál 

předseda komise 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


