
Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku 
  

středa, 28.5.2018, přístavba úřadu 
 

Přítomni: 
Bc. Miroslav Doležel – předseda komise 
Ing. Antonín Ušela – omluven 
Bc. Jaromír Hošek – omluven 
Jaroslav Klimeš – člen 
Bc. Marcela Vosáhlová – zapisovatelka 
 
Zápis 
 
Úkoly: 

    Akce součinnosti Policie a Sboru dobrovolných hasičů - Bc. Hošek, Bc. Ondřej   
   Chalupa – trvá 
    Článek o nebezpečných krajnicích komunikacích – Mgr. Kiedroňová (nemoc) 
    Oplocení u hotelu Praděd z ulice Myslivecká (P. Grecman) – MPO – trvá 
    Kontrola chodníků a komunikací (propady, uvolněná dlažba) – MPO – trvá 
    Komunikace Mnichov – směr Heřmanovice – označení povolené rychlosti – VaŽP  

   - trvá 
 

Informace: 
Bc. Doležel: 
 

  Připomínám-dne 3.6.2018 proběhne průjezd městem Závod míru (12,00- 
      15,00hod.)  
  APK – kontrola poškozených chodníků a komunikací v rámci činnosti, taktéž  
      kontrola přerůstající zeleně u dopravních a jiných značek, a to v celém městě 
(nejen    
      kolem Alberta a Penny) 
 dopravní značení, např. místa pro invalidy, by po celém městě měla být značena  

tak, jak je před OC Albert nebo Penny, což na sídlištích není a potom nastává 
situace, že Policie ČR je při řešení přestupků je bezmocná 

 Je zajištěna součinnosti s Policií na akci Vrbenské slavnosti??? 
 Blíží se léto, doporučuji dát opět do Vrbenského zpravodaje článek o drogové  
      prevenci – p. Vlček  
 

 
Úkoly: 

    Akce součinnosti Policie a Sboru dobrovolných hasičů - Bc. Hošek, Bc. Ondřej   
   Chalupa 
    Oplocení u hotelu Praděd z ulice Myslivecká (P. Grecman) – MPO 
    Kontrola chodníků a komunikací (propady, uvolněná dlažba) – APK, MPO 
    Článek do Zpravodaje (prevence drog a postup pro rodiče) – p. Vlček (Mgr.   

   Kiedroňová, Bc. Vosáhlová) 
 
 



 
 
 
Prezenční listina je přiložena k zápisu. 
 
Příští jednání komise proběhne dne 25.6.2018 v 15,00 hod. v přístavbě MěÚ ve Vrbně pod 
Pradědem. 
 
 
Ve Vrbně pod Pradědem dne 28.5.2018 

Zapsala: Bc. Vosáhlová Marcela  


