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Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:  Zdeněk Žamboch, zastupitel 

Navrhovatel:  Klub zastupitelů KSČM 

Zpracovatel:  Zdeněk Žamboch, zastupitel 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D., členka Zastupitelstva města Přerova 

Název návrhu: 

Předložení a podání faktické pravdivé informace o možnosti ukrytí občanů v případě 

válečného stavu nebo jiné krizové situace  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ukládá Radě města Přerova předložit aktualizovaný písemný materiál pro občany města 

Přerova a to nejpozději do konce tohoto volebního období tedy do 24.9.2022 o pravdivé 

faktické dislokaci funkčních a odolných-aktivních úkrytů ve městě Přerově pro občany města; 

 

2. ukládá materiál připravit jak v písemné, tak i v elektronické podobě, jak ukládají právní 

předpisy v této oblasti obcím a městům - zákon o IZS a Havarijní plán Olomouckého kraje – 

plán individuální ochrany obyvatelstva – ukrytí, dle ustanovení Vyhlášky Ministerstva vnitra 

č. 380/2002 Sb. o přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

Důvodová zpráva: 

Obecné úřady při výkonu státní správy za účelem ochrany obyvatelstva zajišťují ukrytí osob před 

hrozícím nebezpečím. K tomu zpracovávají plány ukrytí. Podkladem pro zpracování plánu ukrytí jsou 

údaje o počtu osob s trvalým pobytem, o počtu přijímaných evakuovaných osob, o počtu, kapacitách a 

dislokaci stálých úkrytů dále jen (SÚ) a improvizovaných úkrytů (IÚ).  

  

Odpovědnost za zhotovení SÚ a IÚ mají starostové obcí, právnických a fyzických osob, které vlastní 

SÚ“. 

  

Ukrytí organizují orgány samosprávy. 

  

V souvislosti s válkou na Ukrajině a Nóty vlády RF vládě ČR a SR ze dne 30. 7. 2022 jsou ČR a SR 



potencionálními cíli ozbrojených sil RF. 

Občané města se nás jako zastupitelů ptají na podání informace v souvislosti s úkryty v případě 

válečného stavu, nebo jiné krizové situace. 

  

Zastupitel Ing. Galeta na 23. zasedání ZMP dne 25. 2. 2022 navázal na podnět zastupitele M. Dostála 

ke krytům s tím, že již od začátku volebního období roku 2018 urgoval, aby se stav krytů 

nepodceňoval. Požadoval podání informace, zda jsou kryty provozuschopné, zda mají funkční 

vzduchotechniku, sociální zařízení, odpady, elektroinstalaci - viz zápis ZMP č. 23. K této problematice 

na tomto zasedání vystoupil zastupitel M. Dostál, který mimo jiné uvedl, že v důsledku agrese na 

Ukrajině RF se občané ptají na stav krytů CO. Apeloval na to, aby seznam krytů města mohl být 

zveřejněn na webu města. Na to vystoupil primátor Ing. Měřinský s tím, že jednají podle zákona IZS, 

který nenařizuje městům mít nějaké kapacity týkající se krytů, ale město nějaké kryty má. Na to 

vystoupil pan Ing Galeta, jak výše uvedeno. Opět primátor Ing. Měřinský sdělil, že se řídí zákonem o 

IZS, město nemusí mít žádné kapacity CO krytů, nicméně město je má Neuvedl však, kde se nachází, 

zda jsou funkční a hlavně pro kolik občanů a na jakou dobu bude možno úkryty využít. Dále uvedl, že 

se pohybuje v rámci zákona a už neví, jak to některým zastupitelům vysvětlit. Na zasedání 25. 2. 2022 

požadovali konkrétní informaci ke krytům MUDr. Slováček, Ing. Galeta a M. Dostál K těmto 

požadavkům se vyjádřil i pan Zácha s tím, že se řeší uprchlíci, to co je funkční je v majetku města, 

spadá pod primátora. Protože se zastupitelé ani občané města opět  

o stavu úkrytů od vedení města nic nedozvěděli, tak podal Klub zastupitelů KSČM na minulém 

zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 13. 6. 2022 písemný návrh, který byl zaevidován p.č. 

25/9,7, kdy zastupitelé za KSČM požadovali „Předložit písemnou informaci o možnosti úkrytů občanů 

v případě válečného konfliktu na posledním zastupitelstvu dne 5. 9. 2022.“ Po diskusi proběhlo 

hlasování: 3 pro, 3 proti, 21 zdrželo, 4 nehlasovali, 2 omluveni, 2 neomluveni. Tedy návrh byl opět 

vedením města zamítnut. Tento návrh na zpracování písemného materiálu stálých a odolných úkrytů 

byl většinou hlasů koalice zamítnut, s tím, že je vše uvedeno na internetu. Členové vládnoucí koalice 

ve městě Přerově však neuvedli, kolik je funkčních úkrytů a kde se nachází., tedy dislokaci těchto 

úkrytů jak ukládá Vyhláška MV č. 380/2002 Sb.  

  

Proto navrhovatel v měsíci srpnu 2022 provedl k této problematice vlastní šetření a zjistil, že na území 

města Přerova bylo do roku 1990 vybudováno pro 42 tisíc obyvatel 138 úkrytů funkčních, včetně 

zajištění osobní ochrany obyvatel.  

  

V současné době má město Přerov v evidenci 10 úkrytů. 

  

Město tyto úkryty dostalo do gesce a v současné době by mělo být 9 úkrytů pronajatých, z toho ani 

jeden není funkční! Po provedení nezbytných oprav a úprav by bylo možno ukrýt kapacitně nejvýše 

3000 až 4000 osob a to především školáků, tedy necelých 10 % obyvatel města. Zbývajících 90 % 

obyvatel města ukrytí nemá. Pokud by město opravilo a zprovoznilo kryty, které pronajalo nebo 

prodalo v dřívější době, možnost ukrytí je většinou jen na dobu 2 až 3 hodin. 

Údržba těchto úkrytů se neprovádí, protože až na jeden „Kino Hvězda“ byly městem pronajaty nebo 

prodány. 

  

Klub zastupitelů KSČM má za to, že je potřeba v této oblasti urychleně provést nápravu ve smyslu 

výše uvedené vyhlášky MV ČR. Seznámit zastupitele a občany města se skutečným a hlavně 

pravdivým stavem v této oblasti o možnosti ukrytí občanů města Přerova. 

  

Ochranné pomůcky pro občany města nejsou vůbec k dispozici!  

 

 


