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Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku

pondělí, 20. 6. 2016, přístavba MěÚ ve Vrbně pod Pradědem

ČIEHOVÉZ jf l

Bc. Miroslav Doležel- předseda komise ž ,
Ing. Antonín Ušela “

npor. Bc. .laromír Hošek ~

Jaroslav Klimeš - omluven Í
ˇ

Jaroslav Krůžela “ Ť
i

Kateřina Klausová - zapisovatelka (0 iz O/É)

Zápis:
Kontrola úkolů:

1. Zídkový Sloup na ulici Sv. Čecha, Sloup se bortí a ohrožuje občany - majitel osloven,
plot zboural

2. Řešení podomního prodeje ve městě - vyřešeno, Nařízení města Vrbna pod
Pradědem č.2/2016 ze dne 8. 6. 2016 O zákazu podomního a pochůzkového prodeje

3. Nástupní plochy u výškových budov, tj. Husova, Družstevní, Nad Stadionem, Krejčího- předáno MPO, mají úkol Z RM, navrhnout u domů nástupní plochy pro zásahová
vozidla hasičů suvedením důsledků vybudování nástupních ploch a sfinančním
odhadem - 20. 7. 2016

4. Řešení Skladování kulatiny na pozemku parc. Č. 845 v k. ú. Vrbna pod Pradědem -
předáno Odboru výstavby a ŽP

p. Krůžela
0 Zídkový Sloup na ulici Sv. Čecha Sice Zbourán byl, ale křoviny, které za ním rostly, nejsou

upraveny a zasahují nebezpečně do vozovky. - doporučení RM Vrbna pod Pradědem
0 Řeší se nějak veřejné osvětlení? Na stránkách města - Hlášení závad, si plno občanů

stěžuje na veřejné osvětlení, že nesvítí a Stále na to nikdo nereaguje. O víkendu kdy byly
Slavnosti, nesvítila ulice Nové Doby.

O P. Hošek: naše hlídka hlásí nějakou nefunkčnost, pokud na ni přijde, na TS Vrbna
O P. Doležal: řešila Se nějak úprava osvětlení? Na hřišti na „Mačkalově" - ul. Polní

Světlo svítí úplně jinam než na Schodiště. - doporučení RM Vrbna pod Pradědem

p. Doležel
0 Obdržel jsem písemné vyrozumění od starostky města, je to vyjádření kdopravnímu

Značení a prüjezdnosti, kterou Zpracovával pan Hošek a pan Ušela. Momentálně na tom
pracuje pan Skácel.

sl. Klausová
0 Na dnešní poradě vedoucích bylo Zmíněno, že o víkendu 18. - 19. 6. 2016 na cyklostezce

na ulici Zlatohorská, řádili vandalové. Poničili lavičky, květináče, veřejné osvětlení a koše.
- vyjádření pan Hošek: naše hlídka na toto Vanda/stvi' přišla, Policie již na tomto případu
pracuje, je vše v šetřeni'



0 Jelikož se zde těží dřevo více než obvykle, byla by možná ze Strany Policie větší kontrola
těchto aut nebo případně i převážení nákladních aut? - vyjádřeni' pan Hošek: kontrola
probíhá denně, pokud jsou kamiony špatně zabezpečené apod., Oznamujeme to na

l

Inspektorát práce, to je jediné, co my můžeme v rámci Svých možností. Váhy maji' pouze i

celníci a tyto kontroly provádí ve spolupráci S dopravni' policii'. - doporučení RM Vrbna
pod Pradědem oslovit Celní správu ČR a dopravní policii

p. Hošek
0 Seznámil komisi, že během slavností města Vrbna pod Pradědem, které probíhaly 3 dny,

proběhlo vše bez narušení a bez oznámení.
0 Policie se zúčastnila za měsíc červen akcí - Dětský den Se Ski Arenou Vrbno, Dětský den

v Mnichově S hasiči, kde proběhly ukázky Policie ČR

p. Ušela
0 Došel nám dotaz od pana Machače, ohledně nástupních ploch. Nástupní plochy jsou na

pozemcích města, proto by je měla řešit obec. Obec je povinna zajišťovat bezpečnost.
Všechny parametry k nástupním plochám jsou na stránkách Ministerstva Vnitra. Zřízení
nástupních ploch podléhá stavebnímu řízení. - doporučení RM Vrbna pod Pradědem

Příští jednání komise prevence kriminality a veřejného pořádku proběhne ve středu dne 14. 9.
2016 V 15:00 v přístavbě MěÚ ve Vrbně pod Pradědem.

Zopsalo: Kateřina Klausová
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Na schůzi komise pro prevenci kriminality a ochrany

veřejného pořádku

Kdy: V pondělí 20. 6. 2016 od 15 hod

Kde: přístavba Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem, Nádražní

389.

Body programu:
1. Zahájení Schůze a kontrola úkolů
2. Přínosy, náměty, diskuze

Kateřina Klausová
manažer pro sociální začleňování
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Komise pro prevenci kriminality, bezpečnost a ochrany veřejného
pořádku - 2016

Datum a místo: Qondělí 20.6. 2016 V Qřístavbě MěÚ
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Ing- Antonín Ušela
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Zapisovatelka


