Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku
středa, 16.4.2018, přístavba úřadu
Přítomni:
Bc. Miroslav Doležel – předseda komise
Ing. Antonín Ušela – člen
Bc. Jaromír Hošek – člen
Jaroslav Klimeš – omluven
Bc. Marcela Vosáhlová – zapisovatelka
Zápis
Úkoly:

 Komunikace Mnichov – směr Heřmanovice – označení povolené rychlosti – VaŽP
 Oplocení u hotelu Praděd z ulice Myslivecká (P. Grecman) – MPO

Informace:
Bc. Hošek:

 Beru si za své – akce součinnosti Policie a Sboru dobrovolných hasičů –
průjezdnost
místních komunikací
 Policie ČR informovala Krajské ředitelství silnic Ostrava o stavu poškozených
komunikací v kraji
 Proběhne akce bezpečné jízdy – motorkáři „Začněme spolu aneb kolama dolů“
http://www.policie.cz/clanek/zacneme-spolu-aneb-kolama-dolu.aspx
 Probíhá Česko polský projekt pro seniory – dopravní policie + obvodní policie
 Dne 3.6.2018 proběhne průjezd městem Závod míru (12,00-15,00hod.)

Bc. Doležel:
 Upozorňujeme na nebezpečné krajnice silnic – může dojít k úrazům – cyklisti,
motorkáři. Bylo by dobré dát článek do Zpravodaje, na web města a Facebook
s upozorněním, ke zvýšené opatrnosti
 Na místní komunikaci ulice Křivá dochází k propadu vozovky – jedná se o
propady v blízkosti kanalizace. Také propad na chodníku Nádražní (přechod na
Sklárenskou) a Družstevní – uvnitř sídliště
 APK by měli při své činnosti kontrolovat vedlejší lokality – vznik černých
skládek, porušování místních OZV
 Návštěvníci města často hledají veřejné WC
Ing. Ušela:

Úkoly:

 Opět připomínám nebezpečné místo – směr Zlaté Hory (viz. úkoly). Za lomem
bude auto myčka a budou zde vyjíždět nákladní auta s kulatinou a při výjezdu tak
může být výjezd nebezpečný
 Akce součinnosti Policie a Sboru dobrovolných hasičů - Bc. Hošek, Bc. Ondřej
Chalupa






Článek o nebezpečných krajnicích komunikacích – Mgr. Kiedroňová
Oplocení u hotelu Praděd z ulice Myslivecká (P. Grecman) – MPO
Kontrola informačních systému ve městě – Grygová
Kontrola chodníků a komunikací (propady, uvolněná dlažba) - MPO

Prezenční listina je přiložena k zápisu.
Příští jednání komise proběhne dne 28.5.2018 v 15,00 hod. v přístavbě MěÚ ve Vrbně pod
Pradědem.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 16.4.2018
Zapsala: Bc. Vosáhlová Marcela

