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Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku

Sżřoá?, 20. 1. 2016, p?si?vh?MčÚ

Přítomni:
Bc. Miroslav Doležel- předseda komise tí

,

Ing. Antonín Ušela - člen
l

-

npor. Bc. Jaromír Hošek - člen r

Jaroslav Klimeš - člen
Jaroslav Krůžela - člen

p

Ivana Remešová, DiS. - Zapisovatelka i

'

j

Kateřina Klausová - host
Ĺ Z

L,“
Sára Jägermanová - host

p

i

Zápis:
M

Kontrola úkolů: ˇ
1. Policie Ceské republiky by měla chodit více mezi občany a hlídat Veřejná prostranství- proběhlo a stále trvá

Program jednání:

Byla předána funkce Zapisovatelky Kateřině Klausové.

Komisi byl předán dopis, kde byla odpověď na vyhodnocení průjezdnosti, který se odesílal dne 6.
10. 2015. Komise prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku doporučuje RM Vrbna pod
Pradědem, aby se zabývala závažnosti a odpovědí Z Městského úřadu Bruntál- Odbor výstavby a
životního prostředí a podle svého uvážení se obrátila na potřebné odbory. ~ úkol RM Vrbna pod
Pradědem

p. Doležal
0 noční hlídky Policie České republiky by měly avizovat špatně osvětlená místa ve Vrbně

pod Pradědem. - úkol p. Hošek
p. Hošek

0 Pan Hošek seznámil komisi se Statistkou trestných činů a přestupků na území města
Vrbna pod Pradědem za poslední 3 roky, komise bere na vědomí.

0 Také komisi sdělil výsledky akce „ALKOHOL“, která probíhala od října do prosince. Ve
Vrbně pod Pradědem proběhla 2x Za spolupráce S Hasičským záchranným sborem.

Sl. Klausová
0 Vrbno pod Pradědem by mělo mít Strategický plán prevence kriminality (minimálně na 3

roky). Vznikl by Z projektu, který se chystá Z výzvy OPZ V rámci KPSVL. Díky
Strategickému plánu prevence a kriminality by mělo město možnost žádat dotace
Z Ministerstva vnitra na osvětlení přechodů, kamerový Systém, Zabezpečení hřišť apod.
Komise se vznikem plánu souhlasí a bude se aktivně podílet najeho vzniku. - úkol Zaslat
metodiku pro tvorbu strategického dokumentu Sl. Klausová

Komise prevence kriminality doporučuje RM Vrbna pod Pradědem řešit otevírací dobu podniků,
kde se podává alkohol a které fungují do brzkých ranních hodin nebo jsou otevřeny nepřetržitě.



Město Si může vzít příklad Z města Bruntál, kde toto Opatření funguje už pár let. - úkol RM
Vrbna pod Pradědem

Další Setkání komise prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku proběhne 17. 2. 2016
V 15:00 V přístavbě Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 21.1.2016

Zapsalaz Kateřina Klausová
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Komise pro prevenci kriminality, bezpečnost a ochrany veřejného
pořádku - 2016

Datum a místo: středa 20.1.2016 od 15 hod V Qřístavbě MěÚ

Tel“ ““5*°

npor. Bc. Iaromír Hošek

É

Ing. Antonín Ušela

Jaroslav Klimeš /_„ v/'“Z lg!

Jaroslav Krůžela
0×

Hosté:

Jiří Vlček

Kateřina Klausova

Ivana Remešová, D15.

Zapisovatelka
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL
odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

2“-I
Šăřš/2015

Městský ,úřad Vrbno pod' Pradědem

ˇ
ˇ

_ OŽp_
Odbor výstavby a zivotniho prostredi

cjz 632/RP/DZL9650/2015/ima
Vyřizuje: Ivana Malinová Nádražní 389
Email: ivana.malinova@mubruntal.cz 793 25 Vrbno pod pfadědem
Telefon: 554 706 117
Diumz 07.12.2015
Počet příloh: 0
Listů příloh: 0

Sdělení k materiálu zpracovaného Komisí prevence a kriminality, bezpečnosti a ochrany
veřejného pořádku

Městský úřad Bruntál, obecní úřad Obce S rozšířenou působností, odbor životního prostředí, silničního
hospodářství a zemědělst\/í, vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c)
zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle § 124 odst.
6 Zákona Č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve Znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),
po posouzení Vámi předloženého „Vyhodnocení kontroly průjezdnosti, dopravního značení ve Vrbně pod
Pradědem", zpracovaného v únoru 2015 Komisí prevence a kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného
pořádku, sděluje:

Zdejší úřad je příslušný ke schvalování místní a přechodné úpravy provozu, na základě konkrétně podaných
žádostí, Ze kterých musí byt' zřejmé kdo, na jaké komunikaci, jakou úpravu provozu a Z jakého důvodu
navrhuje. V předloženém materiálu, který obsahuje fotogra?e S popisky, jsme v některých případech nebyli
schopni určit, kterých komunikací, vlastníků a jakého problému se týká.
Předložený materiál lze rozdělit do několika částí:

- „Upozornění ne deformované, poškozené či neuo'/žované svislé či vođorovné dopravn/770 znacˇen/"'.
Křešení této problematiky jsou příslušní vlastníci komunikací, protože dopravní Značení (svislé,
vodorovné) a dopravní zařízení (např. odrazová Zrcadla) jsou součástmi komunikací, které jejich
vlastníci mají povinnost udržovat v dobrém stavu.

- „Upozornění na neoznačené Sta'vój/2:/'parkoviště ve vlastnictvíjiných osob, než je Město Vrbno pod
Pradědem, napň na u/. Z/atohorské, nebo u České spor7'te/ny". Zde se jedná se o názor členů
komise - parkoviště nemusí být označeno svislou dopravní značkou. Zákon o provozu na pozemních
komunikacích, který by měl každý řidič znát, řeší v ustanovení § 25, za jakých podmínek může řidič
zastavit a stát na pozemní komunikaci. Rovněž zákon 0 provozu na pozemních komunikacích řeší
zákaz stání na vjezdu. Vlastníci parkovišt' Zřejmě problém nemají, jinak by situaci sami řešili
podáním žádosti o místní úpravu provozu na zdejší úřad.

- „C/7yběj/'c/'dopravn/'značky upravuj/'c/'přednost vkňžovatce". Podle zákona o provozu na pozemních
komunikacích je křižovatka místo, v němž se pozemní komunikace protínaji nebo spojují; Za

křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na ‹

jinou pozemní komunikaci. Z uvedeného důvodu není nutné, ani správné označovat jako křižovatku

úřední hodiny Tel.: +420 S54 705 111 Kçmerçnihaniia as. Email;

55 pondělí a Streda : Fax: +420 554 712 193 Číslo
uctu:

19-525771/0100 ~*_ posta@mubruntal.cZ
,
“ 12.00-17.00 IBAN. 00005251119525771010O podatelna@mubruntal.cZ

črvmžxz 8:00-11:30 Gi8AoDEz K8S894ó2iOiQ; „.n„„....„



Čjz MUBR/68592-15/ima - OZP-632/RP/DZL9650/2015/íma

např. výjezd od ČOV, výjezd od hájenky, Zdvorního traktu MěÚ nebo ČS PHM - jedná se o
napojení účelových komunikací. ˇ

- „UpOzOrněn/' na nevyhovuj/'C/' đopravn/' značení vprostoru CS Benzina". Zde je nutno se obrátit
s návrhy přímo na vlastníka těchto komunikací.

- „Up0zorně/7/'na nutnost vybudován/'cyk/ostezky nebo chodn/7‹u, chybě]/'cípřechody, nutné stavební
úpravy Stávaj/ci'ch chodri/7‹ů, Cyk/Ostezek či parkovisˇtj odstraněn/ prˇesafiu Stojíc/'ch vozide/ do
cyk/ostezky na u/. Jesen/cké, kácenístromů na pozemcích města, chybně um/štěný označni7‹ AUZ".
Toto spadá do samostatné působnosti Města Vrbna pod Pradědem a je na něm, aby situaci Samo
aktivně řešilo (nechalo zpracovat PD a následně požádalo O stavební povolení).

- „Upozornění na volně pobíhající psy, znečištěné chodníky". Rovněž spadá do samostatné
působnosti Města Vrbna pod Pradědem a je na něm, aby situaci samo aktivně řešilo.

Z předloženého materiálu vyplývají postřehy a názory členů Komise prevence
a kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku, ze kterých nelze vyhodnotit, Zda se S nimi
statutární Zástupci města shodují. Podle zákona Č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřlzují
obce komise jako poradní orgán pro Svou činnost. Komise svá Stanoviska a náměty předkládají radě
obce. Doporučujeme tedy materiál předložit k posouzení Radě Města Vrbno pod Pradědem.
V případě požadavků na místní úpravu provozu pak Město Vrbno pod Pradědem podá na Zdejší úřad
žádost nebo podnět O Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci S konkrétním návrhem
řešení. Jako oprávněné považujeme např. řešení Situace v prostoru nového skateparku nebo na ul.
Nádražní u Penzionu Vrbno - Zde je ale nutno předložit návrh řešení. Posouzením předloženého
„Vyhodnocení kontroly průjezdnosti, dopravního Značení ve Vrbně pod Pradědem" jsme nezjistili důvody
pro zahájení řízení Z moci úřední.

Mgr. Vladimír Procházka
'

vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a Zemědělství

W)m úřeúnihoú?ny
P

Tei.z+42O S54 706111 Ý; Komerčnihanka č.5. 2/2 tj
pondělí a středa z Fax; +420 554 712 193 › Číslo účtu: 19~52S771!0100 ; Emaii:posta@mubruntaI.cZ
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kRAJSKE ŘEDITELSTVI PCR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ˇ Uzemní odbor Bruntál
š““7;‹‹ V 5“í=ˇ`=-L-zí fzz il? Obvodní oddělení Vrbno pod Pradědem

Městský úřad Vrbno pod Pradědem
Komise veřejného pořádku a prevence kriminality
793 26 Vrbno pod Pradědem 20. ledna 2016

Stručný přehled počtu evidovaných trestných činů a
přestupků na území města Vrbna pod Pradědem za

poslední 3 roky

Rok Qočeż Tč I NP Qočoi PŘ PŘ řešené BP PŘ oznámone PŘ - NP
2013 91 / 13 210 65 80 67

2014 104 /18 161 135 77 36

'ˇ 2015 73 / 8 161 112 68 36

Pramen Z evidenční systém Policie ČR - ETŘ

Zpracoval Z

Npor. Bc. S

Vedoucí odděl í

Nádražní 583
2012 793 28 vrhno pod Praúeniem~ fe

gwzzššżg, M Tel.: +420 554 751 733F Email: br.oo.vrbno@pcr.cz



MĚSTO BRUNTÁL

Obecně závazná vyhláška Města Bruntálu č. 5/2011,
kterou se omezuje provozní doba pohostinských zařízení na

území města Bruntálu

Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém Zasedání dne 13.12.2011 usnesením č.

368/8Z/2011 usneslo vydat podle § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.

128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku, kterou se omezuje provozní doba pohostinských zařízení na území
města Bruntálu (dále jen „VYhláška“):

ČI. 1

Úvodní ustanovení

(1) Účelem této vyhlášl‹y je zajištění veřejného pořádku ve městě v nočních hodinách
omezením provozní doby pohostinských Zařízení a jiných obdobných zařízení

poskytující občerstvovací a podobné Služby na území města Bruntálu.

(2) Územím města Bruntál se rozumí ve smyslu § 18 odst. 2 Zák. č. 128/2000 Sb., O

obcích, v platném znění , tyto části města: Bruntál (k.ú. Bruntál - město), Karlovec,
(k.ú. Karlovec) a Kunov (k.ú. Nové Heřminovy).

či. 2

Regulace provozní doby pohostinských zařízení

(1) K zajištění účelu dle ČI. 1 odst. 1 této vyhlášky se Stanovuje období klidu.

(2) Období klidu je časový úsek od 02:01 hod. do 06:00 hod. každý den pracovního klidu
a pracovního volna a časový úsek od 00:01 hod. do 06:00 hod. v Ostatní dny.

(3) V období klidu je zakázáno na území města Bruntálu provozovat zařízení uvedená
v či. 1 odst. 1 vyhlášky.

„T



či. 3

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Tato vyhláška Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem
20.12.2011.

(2) Provozovatelé Zařízení a činností uvedených v ČI. 1 odst. 1 jsou na území města
Bruntálu povinni upravit provozní dobu těchto Zařízení dle Čl. 2 nejpozději ke dni
31.03.2012.

(3) Další povinnosti stanovené na úseku ochrany veřejného pořádku obecně závaznou
vyhláškou č. 4/2010, O veřejném pořádku, a na úseku ochrany před škodami na
Zdraví působenými alkoholem Zejména u dětí a mladistvých obecně závaznou
vyhláškou Č. 3/2011, O zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných
prostranstvích, zůstávají nadále v platnosti.

Ing. Petr Rys, MBA
starosta

Vladimír Jedlička Ing. Václav Mores
místostarosta místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto Z úřední desky dne:

wž...


