
Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku 
  

středa, 25.9.2017, přístavba MěÚ 
 

Přítomni: 

Bc. Miroslav Doležel – předseda komise 

Ing. Antonín Ušela – člen 

npor. Bc. Jaromír Hošek – člen 

Jaroslav Klimeš – člen 

Bc. Marcela Vosáhlová – zapisovatelka 
 
Zápis 
 
Kontrola úkolů: 
 

 Pozvat p. Jiřího Vlčka (OPEN HOUSE) na příští schůzi komise – splněno 
 Přechody ve městě (renovace značení) – p. Skácel, sl. A. Iliadisová - průběžně 
 Zarostlé značky – MPO – kontrola p. L. Olehlová, p. Jelínek-průběžně 

 
Program jednání: 
  

● Informace – průběh prázdnin z hlediska bezpečnosti ve Vrbně pod Pradědem 
● Diskuze 
● Různé 

Diskuze: 
 
Bc. Doležel: 

  APK:  
              – nestačí, aby chodili ve středu města, bylo by vhodné, aby zacházeli i do 
jiných a okrajových částí města – Mnichov, Železná, Skatepark, areál BMX, 
zahrádkářské kolonie apod.   
               – upozorňovat občany, že parkoviště u Alberta není chodník, a proto by 
neměli by procházet středem 

             – po pochůzkách městem – upozorňovat zaměstnance úřadu na nebezpečná 
místa ve městě (chodníky, zeleň apod.) 

               – kontrola dodržování OZV ve městě  
 VPP – je u všech zaměstnanců dodržováno BOZP??? 

 
Bc. Hošek: 

 Bylo by vhodné činnost APK přednést na zastupitelstvu – možnost získání 
připomínek, jak ze strany zastupitelů, tak občanů  
 V rámci novely přestupkového zákona bude nejspíš nutné posílit počet členů 
přestupkové komise. Narůstá administrativa a paní Sakalová je na to sama. 
 Kamerový systém ve městě – informace 

 
Ing. Ušela: 

 Skatepark – vzhledem k problémem s umístěním přechodu pro chodce by bylo 
vhodné, vykácet 2 stromy podél silnice (směr od Vrbna – levá strana) 
 Upozorňuji na zvýšení sankcí v rámci PO – doporučuji provést kontrolu jak 
budovy úřadu, tak budov příspěvkových organizací 
 

 
 



 
 
 
Bc. Doležel: 

 Blíží se zima – připravenost TS 
 Veřejné osvětlení – na některých místech jsou sloupy značně zarezlé-provést 
údržbu  
 Lesopark, BMX – údržba herních prvků 

Úkoly: 
 Analýza provedených úkonů APK– Remešová DiS. 
    Lesopark, BMX, hřiště u Jamajky – údržba herních prvků - MPO 

 
Prezenční listina je přiložena k zápisu. 
 
Příští jednání komise proběhne dne 31.10.2017 v 14,00 hod. v přístavbě MěÚ ve Vrbně pod 
Pradědem. 
 
Ve Vrbně pod Pradědem dne 25.9.2017 
 
Zapsala: Bc. Vosáhlová Marcela  


