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Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku

Středa, 14. 9. 2016, přístavba MěÚ ve Vrbně pod Pradědem

Členové:
Bc. Miroslav Doležel-předseda komise g;`;f j K ˇ "ˇ ˇ

lng. Antonín Ušela - omluven
npor. Bc. Jaromír Hošek
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Kateřina Klausová - zapisovatelka ŰŽÍ4 Š.

p. Krůžela
0 Z pracovních důvodů končí v komisi pro prevenci kriminality, nebyl oficiálně ani

jmenovaný členem, stále je uveden pan .Ian Hromjak. Ten Z důvodů zrušení Kotlíku také
nemůže být členem, proto komise navrhuje oslovit Nízkoprahové Zařízení pro děti a

mládež ve Vrbně, za které by byl členem komise někdo Z NZDM. Navrhnut byl Vojta
Orság - úkol RM Vrbna pod Pradědem

Komisi Zajímá, Zjakého důvodů nemůže mít město Vrbno p. P. u vjezdu do města ceduli, že je
Zde Zákaz podomního prodeje, pomůže to i u přestupkového řízení. Většina měst na Zlínsku a

vlihomoravském kraji to má. - dotaz RM 7.;
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p. Doležel
0 Neustále přetrvávají problémy se Značenim komunikací, které jsou ve výstavbě, či

probíhá nějaká úprava. Momentálně ulice Myslivecká a Nad Stadionem. Nikde není
žádné značení a informace o objížďce. Ulice byly pár dní neprůjezdné.

0 Je potřeba řešit přechod na ulici Myslivecká - u Šrámka, je Zde přechod, který není vůbec
vidět a zvedlejší ulice chybí značení, že zde přechod vůbec je. - úkol RM Vrbna pod
Pradědem



Policie ČR dostala od komise prevence kriminality podmět, že na budovu vedle Alberta neustále
po žebříku lezou děti. Je to velmi nebezpečné. - úkol pan Hošek

Příštíjednání komise prevence kriminality a veřejného pořádku proběhne ve středu dne 1.9. 10.
2016 v 15:00 v při'stavbě MěÚ ve Vrbně pod Pradědem.

Zapsala: Kateřina Klausová
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Ťrezenční liktina

Komise pro prevenci kriminality, bezpečnost a ochrany veřejného

pořádku - 2016

Datum a místo: Qondělí 14. 9. 2016 V Qřístavbě MěÚ

Jméno a příjmení Tel. číslo email Podpis
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