
Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku 
  

středa, 25.6.2018, přístavba úřadu 
 

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

    Akce součinnosti Policie a Sboru dobrovolných hasičů - Bc. Hošek, Bc. Ondřej   
   Chalupa – trvá 
    Článek do Zpravodaje (prevence drog a postup pro rodiče) – p. Vlček (Mgr.   

   Kiedroňová, Bc. Vosáhlová) - splněno 
    Oplocení u hotelu Praděd z ulice Myslivecká (P. Grecman) – VV, MPO – trvá 
    Kontrola chodníků a komunikací (propady, uvolněná dlažba) – MPO – trvá 
    Komunikace Mnichov – směr Heřmanovice – označení povolené rychlosti – VaŽP  

   - trvá 
 

Informace: 
 
Bc. Doležel: 
 

  Dopravní značky ve městě jsou na některých místech špatně viditelné – zarostlé   
      zelení (např. ul. Sv. Čecha) Doporučujeme zapojit do kontroly přerůstající zeleně 
      u dopravních a jiných značek APK, a to v celém městě (nejen kolem Alberta a  
      Penny) 
     Důrazně doporučujeme proškolení APK z OZV, veřejná prostranství ve městě,  

    vyhláška o nočním klidu atd. Kdo zaměstnance proškoluje z OZV? 
  Doporučuji zkontrolovat a následně opravit zábradlí podél schodišť (nebezpečí   
       úrazu) např. Družstevní - Myslivecká se rozpadá .... 
 

Ing. Ušela: 
 

  Opět upozorňuji na nebezpečné místo Mnichov (směr Zlaté Hory) v blízkosti 
nově     
      budované myčky  
      – nedodržování rychlosti, výjezd osobních vozidel a v budoucnosti výjezd   
      nákladních vozidel s kulatinou 
 Doporučuji nástřik 50 na silnici, popř. měření ze strany Policie ČR 
 Navrhuji postup při řešení nebezpečného oplocení na ulici Myslivecká – HUP- 
     nebezpečí úniku plynu – majitel mimo domov, oslovit opatrovníka a plynárny 

Bc. Hošek:   
 Policie bude v řešení této situace spolupracovat 

 
 



 
 
Ing. Ušela: 

 Pasporty požárních hydrantů ve městě – je prováděna pravidelná kontrola 
podzemních a nadzemních hydrantů???? 

 Upozorňuji na nebezpečné místo při výjezdu – p. Balónková – výjezd z ulice 
Chelčického na Mysliveckou 

 Přechod pro chodce – Skatepark  
Bc. Doležel: 

 Revize hydrantů je povinná 1 x ročně 
 

Bc. Vosáhlová: 
 Přechod u Skateparku – dle informací od p. Skácela bude provedeno hned na 

začátku měsíce července  
 

Bc. Hošek: 
 Bude probíhat celorepubliková dopravní akce 
 V jednom víkendu dvě velké akce Karlovická kosa a Vrbno se baví – obě akce 

byly ze strany Policie zajištěny – místní oddělení bylo posíleno policisti Územního 
odboru Bruntál. Akce proběhly klidně, bez poškození majetku či zdraví osob 

   Akce součinnosti Policie a Sboru dobrovolných hasičů - musíme sladit termíny  
  s panem Chalupou 

 
Klimeš J.: 

 Připomínám problém ohledně špatně osvětleného místa přechodu na ulici 
Myslivecká – horní brána MŠ Jesenická (24.1.2018) 
„Z ulice Myslivecká u horní brány MŠ Jesenická chybí přechod pro chodce, ulice 
je slabě osvětlena“ 

 Na ulici Zlatohorská – nový chodník do Mnichova chybí odpadkové koše a stojany 
na sáčky na psí exkrementy 

 
Prioritně doporučujeme řešit situaci výjezdu od městského úřadu zrcadlem – velmi nebezpečný 
výjezd. 
 
 
Úkoly: 

    Akce součinnosti Policie a Sboru dobrovolných hasičů - Bc. Hošek, Bc. Ondřej   
   Chalupa – trvá 
    Oplocení u hotelu Praděd z ulice Myslivecká (P. Grecman) – VV 
    Kontrola chodníků a komunikací (propady, uvolněná dlažba) – APK, MPO 
    Pasporty požárních hydrantů ve městě – TS, MPO 

 
 
Prezenční listina je přiložena k zápisu. 
 
Příští jednání komise proběhne dne 19.9.2018 v 15,00 hod. v přístavbě MěÚ ve Vrbně pod 
Pradědem. 
 
 
Ve Vrbně pod Pradědem dne 25.6.2018 



Zapsala: Bc. Vosáhlová Marcela  


