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Základní právní normy 

 

Základním právním pramenem, dle něhož se řídí činnost Městské policie Přerov, je 

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tato právní norma 

jako rozhodující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků městské policie je doplňována 

souvisejícími právními předpisy, které s touto činností velmi úzce souvisí. Z těch hlavních to 

jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích a řízeních o nich, zákon o některých přestup-

cích, trestní zákon, trestní řád, zákon o zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních 

komunikacích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek a další. 

 

Městská policie Přerov zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného pořádku v 

rámci působnosti statutárního města Přerova a jeho místních částí. Při zajišťování veřejného 

pořádku dohlížejí strážníci na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně 

veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich majetku, dohlížejí na dodržování pra-

videl občanského soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž projednávání je v působnosti 

obce a upozorňují fyzické a právnické osoby na nedostatky a provádí opatření k jejich od-

stranění.  
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Personalistika 

 

K 31.12.2020 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 58 zaměstnanců v rámci 64 tabulko-

vých míst. Z uvedeného počtu bylo 51 strážníků, 2 čekatelé, 3 civilní zaměstnanci a 5 asis-

tenti prevence kriminality se smlouvou na dobu určitou.  

 

 

Věková struktura strážníků 

 

Věková struktura čekatelů a strážníků 53 

21-30 2 

31-40 5 

41-50 23 

51-60 19 

61 a více 4 

 

 

Profesní příprava a prolongace 

 

V roce 2020 bylo v rámci nestandardní situace týkající covidové pandemie pozasta-

ven veškerý fyzický výcvik. Veškerá aktivita byla soustředěna na průběžné seznamování se 

s neustále měnícími se pravidly a opatření ve vztahu k problematice šíření viru Covid19.   

 

 

Základní statistické údaje 

 

V roce 2020 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 3203 

přestupků. Za tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1.081.500, - Kč. 

Tato částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Celkem bylo uloženo 

689 ks blokových pokut na místě nezaplacených a na ekonomický odbor Magistrátu města 

Přerov byly postoupeny k dalšímu vymáhání bloky na pokutu na místě nezaplacenou v cel-

kové výši 684 000,- Kč.  

TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla-tzv“botička“) byl použit 

ve 46 případech. Dále bylo zjištěno celkem 73 podezření z trestných činů, které byly předá-

ny k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.  

 

 



 4 

Preventivní činnost 

 

V průběhu roku 2020 byla snaha nadále pokračovat v trendu zvýšeného dohledu nad 

místními záležitostmi veřejného pořádku. Rok 2020 a dopravní situace byla poznamenána 

pokračujícími dopravními stavbami související s MUK a dostavbou dálnice. Výše uvedené 

dopravní stavby zapříčinily razantní nárůst nepovoleného průjezdu nákladních vozidel měs-

tem Přerovem, na které bylo nezbytné reagovat. V rámci 9 měsíčního dohledu nad danou 

problematikou bylo sankčně řešeno 1139 řidičů nákladních vozidel.    

 

V rámci celoroční výjimečné situace se preventivní činnost strážníků zaměřovala na 

monitoring plnění omezujících opatření a následné nerepresivní řešení zjištěných nedostat-

ků. Nadále strážníci primárně dohlíželi na veřejný pořádek v sociálně vyloučené lokalitě, 

centru města a dalších vytipovaných oblastech. 

V rámci dohledu nad veřejným pořádkem působí v sociálně vyloučené oblasti (popř. 

na dalších vytipovaných místech města) 4 APK pod koordinací 1 mentora. V letních měsí-

cích byly jejich úkoly rozšířeny i o nepravidelný dohled na občanským soužitím 

v plaveckém areálu, kde nahodile dochází ke konfliktům mezi jedinci romského etnika a 

majoritou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Další zásadní preventivní aktivitou městské policie je soustavná snaha o předcházení 

narušování veřejného pořádku ve vztahu k bezdomovcům či osobám jinak sociálně nepři-

způsobivým. Bohužel je to celospolečenský sociální problém, který není dlouhodobě nijak 

centrálně řešen. 

 

Okrsky 

 

Okrskáři plní úkoly dle všech platných práv-

ních předpisů, ale jejich prvořadá funkce je preven-

tivní působení v daném okrsku a metodické poraden-

ství obyvatelům daných okrsků.   

Každý okrskový strážník je vybaven mobil-

ním telefonem a obyvatelé tak mají možnost volat 

přímo konkrétního okrskáře. V případě, že je daný 

strážník mimo službu, je hovor automaticky přesmě-

rován na dispečink městské policie. Základní priorit-
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ní činností okrskářů je zejména komunikace s občany, řešení veřejného pořádku a občanské-

ho soužití.  

 

Okrsky se skládají z níže uvedených místních částí:  

Předmostí, Popovice, Vinary, Čekyně, Penčice, Dluhonice, Žeravice. 

 

 

Regiony 

 

Každý strážník Městské policie Přerov má přidělen příslušný region (město včetně 

místních částí je rozděleno na jednotlivé regiony). Strážník svůj přidělený region několikrát 

měsíčně zkontroluje s primárním zaměřením na vznik černých skládek, závady, nedostatky, 

znečištění veřejného prostranství, poškození městského mobiliáře či dopravního značení. 

Tato kontrola je prováděna cíleně navíc nad běžnou kontrolou, kterou provádí hlídky každý 

den v rámci výkonu služby. Zjištěné nedostatky jsou posléze zaslány na příslušné odbory či 

organizace k dalšímu řešení. V současné době, jsou tyto nedostatky zasílány přes městskou 

aplikaci Mobilní rozhlas.  

 

Psovodi 

 

Současně s obnovením městské policie byla pro zkvalitnění výkonu služby zřízena 

skupina psovodů se psy. Psovodi jsou v rámci běžného výkonu směrováni zejména do soci-

álně vyloučené oblasti, zahrádkářské a chatové oblasti. Za kvalitní práci psů je odcvičeno 

mnoho pracovních, a 

hlavně mimopracovních 

hodin. Psovodi MP Pře-

rov spolupracují s pso-

vody PČR a MSKS. K 

použití psa je potřeba 

osvědčení Policií České 

republiky. Osvědčení se 

vydává po složení 

zkoušky, a to na dva roky s případnou prolongací. Aby byl pes připuštěn ke zkouškám, je 

zákonem stanoveno jeho stáří minimálně 14 měsíců. Za existence psovodů MP Přerov se ve 
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službě vystřídalo 16 služebních psů a dalších zhruba 6 psů co na post služebního z nějakého 

důvodu nedosáhlo. V roce 2020 náhle uhynul Donar Taxent, který byl nahrazen služebním 

psem Boss Magic of Czech. Na konci roku 2020 byl vyřazen Chaka Warpeco, (končící pro-

nájem) za kterého do služby zatím náhradu nemáme. Intenzivně se připravuje Quello 

Z Cagova ráje. Začátkem roku 2021 jsou ve stavu 3 služební psi, Volf Bri - Jack, Argas 

 Cruz de Hierro, Boss Magic of Czech.  

 

 

Jednotka záchranářů MP 

 

Do skupiny záchranářů MP Přerov je zařazeno 6 strážníků. Jsou školeni k zajišťování vodní 

záchranné služby, odstraňování následků přírodních kalamit a práce lezeckými technikami. 

Disponují základní potřebnou technikou pro tyto činnosti a zdokonalují se jak v jejím použí-

vání, tak ve svých odborných vědomostech.  

Nárazové vydatnější deště a následně zvýšená hladina řeky Bečvy přinášely do Přerova na-

plaveniny, které se zachytávaly a hromadily na pilířích zdejších mostů. Členové záchranář-

ské jednotky MP 2x čistili pilíře od naplavenin. Podle hloubky řeky v daném místě přímo z 

vody ve speciálních oblecích, nebo ze člu-

nu. Rovněž několikrát vyzvedávali z řeky 

Bečvy předměty, které do nich vhodily van-

dalové (odpadkové koše, dopravní značky, 

jízdní kola). 

Další aktivitou, kterou ocenily hlavně děti z 

MŠ a mladší děti ze ZŠ, byla projížďka mo-

torovým člunem po rybníku v Prosenicích, 

která se konala 29. srpna v rámci ukázek 

práce MP a zahájení školního roku. 

Ve spolupráci s jachtclubem TJ Sokol Tovačov a HZS Českého svazu jachtingu prováděli 

členové jednotky ve dnech 6.- 7. června a 5.- 6. září, dohled při jachetních regatách, které se 

konaly na Skašovských jezerech. Náplní činnosti bylo poskytování vodní záchranné služby 

účastníkům závodů. Hladinová záchranná služba, kterou strážníci pravidelně zajišťují, je 

velmi kladně hodnocena jak ze strany závodníků a pořadatele závodu, tak ze strany rodičů 

malých jachtařů.  

Výcvik vodní záchrany ve stižených podmínkách se uskutečnil 4. října ve formě dohledu 

nad bezpečností zimních plavců při jejich plavání Punkevními jeskyněmi v Moravském kra-

su. Pořadatelé vyjádřili spokojenost s odborným zajištěním ze strany záchranářů MP a pro-

jevili přání, aby se i v budoucnu strážníci zúčastňovali této akce. 
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Oddělení prevence MP 

 

 Hlavní náplní oddělení prevence je uskutečňování preventivních programů pro žáky 

základních škol i víceletých gymnázií, studenty středních škol a seniory. Preventivní pro-

gramy uskutečňují ve školicí místnosti oddělení preven-

ce v Kratochvílově ul. č. 30 nebo přímo ve škole. 

V průběhu předchozích let se besedy a přednášky rozší-

řily i na střední školy a ZŠ v okolí Přerova, které proje-

vily nemalý zájem.  

Další činností prevence je zpracování radarových sním-

ků a preventivní činnost v terénu. V letních měsících se zaměřili na kontrolu městského par-

ku Michalova, laguny a okolí. V prosinci byla činnost směrována do nákupních center a 

okolí. 

 

Obsah preventivních programů: 

Délka programu: 1 vyučovací hodina  

 

2. třída-Bezpečné chování 

4. třída-Bezpečná jízda na kole 

6. třída-Situace na ulici 

9. třída-Co vědět v 15 letech!  

 

Střední školy 

Základy právního vědomí  

 

Senioři 

Jak lze předcházet rizikovým situacím 

 

 

Během roku 2020 uskutečnili celkem 29 preventivních programů pro celkem 612 žáků. 

 

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci 

nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19 byly ode dne 11. března uzavřeny všech-

ny školy, proto byla pozastavena veškerá preventivní činnost na školách. 

Rovněž se nekonala žádná dopravní soutěž ani setkání Preventivní skupiny. 
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Během následujících měsíců jsme se věnovali po-

chůzkové činnosti spočívající v kontrole dodržování 

Mimořádných opatření vydaných Ministerstvem 

zdravotnictví a Usnesení vlády České republiky např. 

dodržování nákupní doby pro seniory či nošení rou-

šek. Seniorům jsme také rozdávali roušky, které naši-

lo a na služebnu MP doneslo několik dobrovolníků. 

Pro děti se vytvořili pracovní sešity s tématikou BESIP o dopadu užívání alkoholu nebo 

drog a také o nebezpečí z používání sociálních sítí. Tyhle materiály byly potom dětem pro-

střednictvím školy předány. 

Jednou z našich nových prioritních činností je zpra-

cování radarových snímků a dalších záležitostí týka-

jících se radaru (stahování a zpracování snímků, pře-

sun radarové jednotky, zajištění opravy radaru aj.).  

 

Preventivní programy-rok 2020 

Měsíc počet přednášek počet žáků  

leden 11 225  

únor 8 170  

březen 6 118  

duben 0 0 uzavření škol-Covid-19 

květen 0 0  

červen 0 0  

září 4 99  

říjen 0 0 uzavření škol-Covid-19 

listopad 0 0  

prosinec 0 0  

Celkem 29 612  

 

                  Oddělení prevence je koordinátorem Preventivní sku-

piny, která v roce 2020, stejně jako v předchozích letech, působila na 

přerovských ZŠ s Primárně preventivním programem. Bohužel vzhle-

dem k epidemiologické situaci od poloviny března nebyly na školách 

uskutečňovány žádné preventivní programy.  
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Spolupráce s Policií ČR 

 

Spolupráce s Policií ČR je z dlouhodobého hlediska stabilizovaná a je oboustranně 

na velmi dobré úrovni. Ostatně tyto dvě 

složky jsou v oblasti bezpečnosti nedílnou 

součástí. V rámci běžných záležitostí probí-

há tato spolupráce v odhalování pachatelů 

trestných činů a přestupků, jejich omezení 

na osobní svobodě a předání k dalšímu po-

stupu v rámci trestního nebo přestupkového 

řízení, zajištění míst, kde došlo ke spáchání 

trestného činu, ověřování totožnosti předvá-

děných osob.  

 

 

Spolupráce s odbory MMPr 

 

V roce 2020 pokračovala i nadále spolupráce s jednotlivými odbory Magistrátu měs-

ta Přerova, organizacemi a zařízeními, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární 

město Přerov. Na základě žádostí jednotlivých odborů jsou prostřednictvím městské policie 

doručovány písem-

nosti určené do 

vlastních rukou, pro-

bíhá prověřování 

pobytu osob na zá-

kladě požadavků 

správního orgánu, 

předvádění osob na 

základě jejich žádos-

tí. Strážníky je pravi-

delně zajišťován doprovod pracovnic ekonomického odboru MMPr při přepravě finančních 

částek. Také jsou na základě požadavků pracovníků Úřadu práce, v souvislosti s vyplácením 

sociálních dávek, prováděny kontroly při vyplácení těchto dávek. S oddělením dopravně 

správních agend jsme v každodenním kontaktu při vzájemném řešení dopravní problematiky 

města Přerova.  
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Ředitel MP se pravidelně účastní porad vedoucích odborů s tajemníkem, kde jsou 

společně probírány a řešeny úkoly vyplývající z jednání Rady města Přerova. Jsou zde také 

probírány jednotlivé nedostatky či problémové situace.  

 

Strážníci městské policie asistují při provádění soudních vystěhování z bytů a neby-

tových prostor, a to nejen těch, které jsou ve vlastnictví města. V úzké součinnosti s odd. 

bytové správy jsou prováděny kontroly se zaměřením na neoprávněné odběry elektrické 

energie, neoprávněné obsazování bytů a nebytových prostor a celkové prohlídky bytového 

fondu spravovaného tímto oddělením. Spolupráce s Technickými službami města Přerova, 

a.s. byla zaměřena na řešení přestupků v souvislosti s prováděným blokovým či strojovým 

čištěním, zjišťování a odstraňování nedostatků a závad na místních komunikacích, veřejné 

zeleni a veřejném osvětlení. 

 

 

Městský dohlížecí kamerový systém (MDKS) 

 

Městský dohlížecí kamerový systém je k 31. 12. 2020 tvořen 25 kamerovými body 

(27 kamer).   

Během roku 2020 proběhla V. etapa 

modernizace MDKS, kdy byly v rámci do-

tační podpory MVČR vyměněny 2 ks doslu-

hujících analogických kamer za 2 ks IP ka-

mer.  

MDKS je veliteli a dispečery směn 

stabilně využíván pro plnění úkolů městské 

policie. Průběžně záznam z kamer vytěžuje i Policie ČR, která má online přístup 

k nahrávkám systému. 
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Převoz podnapilých osob a problematika společensko 

závadových osob  

 

Na základě „tabákového“ zákona zajišťuje městská policie 

převoz osob, které jsou pod vlivem alkoholu a jsou nebezpeční 

sobě či okolí. V roce 2020 proběhlo 22 převozů na Protialkoholní 

záchytnou stanici ve VN Olomouc. Různé podnapilé osoby a spo-

lečensky závadové osoby jsme v rámci kontrolní činnosti řešili v 

743 případech.  

 

 

Public relation 

 

I nadále je jednou z činností městské policie pora-

denství, které probíhá při osobních schůzkách na služebně 

MP, na ulici při výkonu služby, telefonicky, e-mailem, či 

skrz Online poradnu (webové stránky MP). Velmi přínos-

ným se v rámci informování a komunikace s veřejností 

ukázalo provozování facebookového profilu MP Přerov, který byl založen v roce 2019 a 

v roce 2020 přesáhl hranici 15 tisíc sledujících. Dle, v drtivé většině kladných reakcí, se daří 

měnit obraz městské policie nejen v Přerově, ale i napříč republikou. Pozitivní pohled veřej-

nosti se zároveň přenáší i na vnímání samotného města.   

O jednotlivých zajímavých případech i běžné činnosti také informujeme veřejnost 

pomocí tiskových zpráv zasílaných do regionálního i celorepublikového tisku. Zprávy z MP 

jsou pravidelně prezentovány i v ostatních médiích (televize, rádio, web).  
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Stížnosti 

Bylo přijato 4 stížností na činnost strážníků. Všechny stížnosti byly po řádném pro-

šetření úředníkem odd. organizační kanceláře primátora vyhodnoceny jako neodůvodněné. 

 

 

 

Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 

Počet žadatelů: 0 

 

 

Vozový park 

 

Pro plnění úkolů obecní policie je vyčleněno 5+1(9 ti místné vozidlo) služebních vo-

zidel.   
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Hospodaření městské policie 

 

Provozní rozpočet pro městskou policii byl na rok 2020 stanoven ve výši 2 820 200 

Kč. Vzhledem k nutné realizaci některých akcí a nepředpokládaných investic byl na základě 

rozpočtových opatření navýšen na konečných 3 858 400 Kč.   

Bohužel stále se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků na modernizaci a 

obnovu stávajících systémů, zařízení a přístrojů. Ať již z důvodu stáří či technologického 

vývoje je nutno předcházet náhlým kolapsům a selhání techniky jejich včasnou výměnou. 

Ne vždy bude možné tak rychle a úspěšně vyřešit problém jako byl kolaps monitorů kame-

rového systému v závěru roku. 

 

V rámci specifického průběhu roku 2020 jsme se tak jako všichni ostatní snažili co 

nejlépe zvládnout opatření v rámci boje proti Covid 19. To zahrnovalo dvě základní linie – 

organizačně logistickou stránku provozu MP a následně také neplánovanou finanční zátěž s 

tím spojenou.  

Hned v březnu, v počátcích epidemie, jsme rozdělili strážníky v přímém výkonu 

služby na tři skupiny, nezávislé na sobě v místě pracoviště i použití služebních vozidel. Za-

řízení a vybavení zázemí v Předmostí či v nádražních prostorách APK nám umožnilo v pří-

padě nákazy některých strážníků nemocí Covid 19 zabránit přenosu na další strážníky v jiné 

skupině a tím ohrozit chod MP. 

Zvýšené náklady, společně s náklady na ochranné pomůcky dosáhly bezmála 100 

000 Kč. Proto jsme přistoupili k úsporným opatřením v rámci rozpočtu MP, kdy plánované 

investice a nákupy v jiných paragrafech (Sport a tělovýchova, prevence, záchranáři) byly v 

rámci možností přesunuty na další rok. Takto mohla být část finančních prostředků převede-

na do hlavního par. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, kde jsme se potýkali s nedostatkem 

financí.  

 

Stejně jako v předchozích letech byly i v roce 2020 realizovány dva projekty se za-

pojením dotací MV ČR. Již se stává běžným standardem využít možnosti spolufinancování 

státu a šetřit tak prostředky města. Konkrétně se jednalo o obnovu Městského kamerového 

dohlížecího systému a projekt Asistent prevence kriminality (viz. bod 4.2.). 

V rámci modernizaci MKDS došlo k výměně dvou starých analogových kamer za 

nové IP kamery. Konkrétně v ulici Denisova a na ul. Brabansko (kamera na sokolovně). Na 

rozdíl od roku 2019, kdy došlo k rozšíření MKDS o tři nové kamerové body, se v roce 2020 

pouze modernizovaly stávající kamery jmenované výše.  Přitom by bylo vhodné kamerový 

systém průběžně rozšiřovat do dalších ulic města, na místa, kde dochází k narušování veřej-

ného pořádku či jen z preventivních důvodů.  

Vzhledem k velikosti kamerového systému a k jeho v současnosti poměrně vysoké hodnotě, 

by s minimálními náklady na jednotlivou kameru došlo k navýšení jeho potenciálu, podstat-

nému zvýšení užitné hodnoty celého systému, maximálnímu využití dlouhodobé investice. 

MKDS je rozhodně velice účinným prostředkem pro práci MP, vzhledem k přítom-

nosti několika hlídek na území celého města, je možno díky kamerám reagovat na dění v 

ulicích, účelně koordinovat jejich pohyb a samotnou činnost strážníků. 
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Další realizované akce a investice roku 2020:  

- březen – zakoupení alkoholtesteru zn. Drager, který nahradil přístroj z roku 2005 (bez 

technické podpory, vyřazený pro své stáří a nespolehlivost).  

- červen – dodáno nové služební vozidlo Š Karoq, které bude jako výjezdové vozidlo sloužit 

pro zákrokové hlídky (současné vozidlo Š Octavia z roku 2016 bude využíváno pro bezpeč-

nostně dopravní akce na kontrolu průjezdu kamionů přes město realizované po dobu dostav-

by dálnice).  

- červen – zakoupen vycvičený služební pes, který nahradil dosluhujícího psího kolegu 

(uhynul 11/20)   

- srpen – zakoupeno jízdní kolo pro strážníka zařazeného v cyklohlídce na okrsku Žeravice, 

Dluhonice, protože stávající bicykl se musel vzhledem k neopravitelné závadě na rámu vy-

řadit z provozu. 

- říjen – nákup dvou kusů notebooku pro práci na home office s výhledem na protiepidemic-

ká opatření v rámci druhé vlny Covid-19. 

- listopad – vzhledem k neustálému řešení neoprávněného zakládání skládek pořízeny dvě 

fotopasti včetně solárního panelu. 

- prosinec – instalace videostěny na dispečink MP pro monitoring kamerového systému. 

Koncem listopadu došlo k výpadku dvou ze tří monitorů (stáří 6,10,10 let) a v rámci jejich 

výměny se podařilo instalovat videostěnu, která obsahuje šest moderních a kvalitních moni-

torů pro sledování obrazu 27 kamer umístěných v současnosti v ulicích našeho města. 

 

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu poskytování první pomoci strážníků v ulicích 

města jsme přistoupili v posledních letech k vybavování výjezdových vozidel profesionální 

záchranářskou výbavou. Tři služební vozidla mají prostředky k poskytnutí profesionální 

první pomoci k záchraně života či zdraví včetně automatických elektronických defibrilátorů 

k obnově srdeční činnosti. 

V loňském roce došlo k doplnění o sady vakuových dlah pro závažné zlomeniny 

končetin či zranění krční páteře, a také byly pořízeny transportní vyprošťovací plachty. Za-

hájená spolupráce se Zdravotní záchrannou službou na úrovni stáže strážníků při výjezdech 

sanitních vozů ZZS byla bohužel v počátku přerušena protiepidemickými opatřeními.  

 

 

V příjmové části rozpočtu Městské policie Přerov byla na sankčních platbách vybrá-

na částka převyšující plánovaný rozpočet.   
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Popis reálného personálního stavu směny: 

V současné době jsou při plném stavu směny ve výkonu 3 dvojčlenné hlídky + 2 

hlídky denního výkonu (okrskový strážník pro denní výkon) + psovod se psem + 2 okrskoví 

strážníci místních částí. 

 

1. výjezdová hlídka - krádeže, bezdomovci, občanské soužití, veřejný pořádek a 

všechny další podněty vyžadující rychlý zásah 

2. hybridní hlídka – hlídka vyčleněna na pěší činnost. Hlídka používá k přesunu 

mezi lokalitami služební vůz. Je to hlídka, která je schopna v případě nutnosti zastoupit vý-

jezdovou hlídku či ji svým rychlým příjezdem posílit 

3. hlídka (pěší 1) –hlídková činnost 

4. hlídka (pěší 2) – kontrola „tranzitní dopravy“ nebo hlídková činnost 

5. hlídka (pěší 3) – kontrola „tranzitní dopravy“ nebo hlídková činnost 

6. psovod + pes   - výkon v sociálně vyloučených oblastech a dalších na místech dle    

                                aktuální bezpečnostní situace 

2 x okrskový strážník (místní části města Přerova) 
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Závěr 

 

      Závěrem lze konstatovat, že ačkoli byla a je snaha se prioritně zaměřit na problema-

tiku veřejného pořádku, tak v důsledku zásadních dopravních staveb související s městem 

Přerov musela pokračovat aktivita městské policie směřující na dopravní neukázněnost řidi-

čů (průjezd kamionové dopravy). Zároveň byl rok 2020 zásadně ovlivněn pandemickou si-

tuací, která měla znatelný dopad na společenský život a s tím související aktivity či neaktivi-

ty, které běžně ovlivňují úroveň veřejného pořádku a bezpečnosti v městě Přerově 

Stále je kladen důraz na udržení zvýšené hlídkové činnosti v sociálně vyloučené ob-

lasti a udržení si odborné (profesní) úrovně, zvýšení psychické odolnosti včetně zkvalitnění 

asertivního chování a v závislosti na stárnutí osazenstva MP i přiměřená fyzické příprava 

jednotlivých strážníků. Stálým úkolem zůstává snaha o dohled nad chováním a vystupová-

ním strážníků na veřejnosti při plnění uložených úkolů a projednávání přestupků. Výkon 

služby bude zaměřen nejen na dodržování zákonů, ale i na dodržování obecně závazných 

vyhlášek a nařízení statutárního města Přerova.  

Nezanedbatelný je počet případů krádeží v obchodech a také přestupků na úseku ve-

řejného pořádku. Přerov je bohužel město s problematickou dopravní infrastrukturou a je tu 

stále velmi vysoký počet přestupkového jednání hlavně na úseku dopravy v klidu. Nepře-

hlédnutelné jsou i poznatky z oblasti konfliktu v rámci občanského soužití.  

 

V rámci vysokého napětí mezi majoritní společnosti a relativně početnou romskou 

komunitou ve městě Přerově je zde relativně vysoké riziko konfliktních situací, které se daří 

preventivním působením v oblasti minimalizovat. Od poloviny roku 2015 dané napětí mírní 

i činnost asistentů prevence kriminality. V průběhu roku 2020 v řadách městské policie pů-

sobili 4 asistenti prevence kriminality, kteří se prioritně zaměřovali na sociálně vyloučené 

oblasti a místa, kde byly detekovány problémy související s romskou minoritou (od prosince 

2020 je 5 asistentů prevence kriminality). 

 

 

 

 

Mgr. Omar Teriaki 

             ředitel MP Přerov 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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PROVOZNÍ ROZPOČET 

 

PŘÍJMOVÁ ČÁST 

 

 
Rozpočet původní:             950 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:          1 232 000,00 Kč  

Plnění:            1 461 313,20 Kč 

Plnění:                      118,6 %  

  

 

Příjmy v přijatých sankčních platbách – 2212 – jsou tvořeny „blokovými pokutami“ 

a „blokovými pokutami na místě nezaplacenými“, které vymáhá za městskou policii odbor 

ekonomiky po dobu 20 let od uložení bloku na pokutu na místě nezaplacenou. 
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VÝDAJOVÁ ČÁST 
  

Ostatní tělovýchovná činnost (par. 3419 - sport) 

 

 
Rozpočet původní:      10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:               0,00 Kč 

Čerpání:                0,00 Kč 

Čerpání:                0,0 % 

 

 

Vzhledem ke zvýšeným nákladům při realizaci protiepidemických opatření byly v rámci 

úspory rušeny či omezeny sportovní aktivity strážníků a zajištění mezinárodní střelecké sou-

těže strážníků městských policií „O pohár primátora Statutárního města Přerov“ bylo pokry-

to za pomoci sponzorů střeleckého klubu.  

Původně rozpočtované finanční prostředky byly převedeny do par. 5311 Bezpečnost a ve-

řejný pořádek. 

 

 

Ostatní speciální zdravotnická péče (par. 3549 - prevence) 
 

 

Rozpočet původní:      95 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      70 000,00 Kč 

Čerpání:       69 979,38 Kč 

Čerpání:   99,9 % 

 

 

Oddělení prevence Městské policie Přerov úzce spolupracuje s preventivním odd. 

PČR a také s Orgánem sociálně – právní ochrany dětí. V rámci dlouhodobě nastaveného 

programu strážníci realizují přednášky či besedy s dětmi ZŠ a v poslední době také s našimi 

spoluobčany z řad seniorů. 

Na tuto dlouholetou činnost mohli strážníci navázat vzhledem k protiepidemickým opatření 

v roce 2020 pouze v prvním čtvrtletí roku a krátce v pololetí. Jelikož se strážníci odd. pre-

vence nemohli účastnit osobně besed ve školách, připravovali pro děti pracovní sešity s té-

matikou BESIP, dopadu užívání alkoholu nebo drog a také nebezpečí z používání sociálních 

sítí. Tyto materiály byly následně dětem prostřednictvím školy předávány. 

Z výše uvedených důvodu byl v rámci úsporných opatření původně plánovaný roz-

počet odd. prevence pokrácen ve prospěch par. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek. 

Čerpání na par. 3549 prevence bylo převážně z pol. 5139 materiál, a to zejména na pořízení 

reflexních a jiných bezpečnostních prvků, pracovních sešitů (41 000 Kč), dále náplní do 

tiskárny a kancelářských potřeb k přípravě výchovně propagačních materiálů (17 000 Kč) či 

pořízení jiného provozního materiálu. 
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Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 

 (par.4349, ORG 500 315 – APK) 

 

 
Rozpočet původní:       205 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:       210 300,00 Kč 

Čerpání:        209 983,73 Kč 

Čerpání:                 99,8 % 

 

  

Par. 4349 finančně zajišťuje provoz projektu Asistent prevence kriminality (dále jen 

APK), který je realizován od roku 2015. Projekt APK je částečně kryt čerpáním dotace MV 

ČR (na provoz - 51 600 Kč). Asistenti mají pracovní zázemí ve výpravní budově ČD. 

Vzhledem ke znovuotevření obvodního oddělení PČR na nádraží ČD, jsme byli nuceni k 

1.2.2020 opustit dlouhodobě pronajaté zázemí a přestěhovat se do nových prostor v rámci 

budovy nádraží. I když platby za nájem a energie zůstaly nezměněny, samotný přesun přine-

sl navýšení nákladů v rámci nových smluv na energie (konkrétně poplatky za připojení elek-

troměru) a nájmu (tříměsíční vratná kauce). Vše ostatní zůstalo beze změny a asistenti trvale 

působí ve vyloučených oblastech se snahou pozitivně ovlivnit negativní chování nepřizpů-

sobivých spoluobčanů. 

Čerpání rozpočtu na par. 4349 bylo na zajištění pracovního zázemí v budově ČD – 

75 400 Kč (nájem 37 722 Kč, elektřina 12 488 Kč, teplo 19 731 Kč, voda 5 457 Kč), poříze-

ní výstroje – 49 599 Kč, školení – 42 000,- Kč, platby za telekomunikační služby – 20 341 

Kč (9 600 Kč z dotace). Dále bylo pořízeno – mikrovlnná trouba, mobilní telefon, konvice a 

nádobí. Zbytek byl čerpán na běžné provozní výdaje (např. kancelářské a ochranné pomůc-

ky, úpravy a opravy oděvů, hygienické a čisticí prostředky apod.).  

 

 

 

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva (par. 5219 - záchranáři) 
 

 

Rozpočet původní:      50 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      40 000,00 Kč 

Čerpání:       39 855,00 Kč 

Čerpání:            99,6 % 

 

Dalším paragrafem rozpočtu MP, který byl ovlivněn nutností úsporných opatření byl 

par. 5219, ušetřené finance byly převedeny do par. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek. 

Záchranný oddíl Městské policie Přerov má šest členů – strážníků. Výcvik probíhal v 

“domácích“ podmínkách, ať již formou cvičení nebo pravidelným čištěním mostních pilířů 

od naplavenin na řece Bečvě. Zde si strážníci opět vyzkoušeli činnost v proudící vodě, ma-

nipulaci s objemnými a těžkými břemeny, při likvidaci kmenů a větví také následně práci s 

motorovou pilou. 

Při výcviku na Skašovských jezerech záchranáři trénovali jízdu motorovým člunem, jeho 

ovládání i manévrování a zároveň nácvik záchrany tonoucích se osob.  

V rámci spolupráce se speleologickou záchrannou službou jihomoravského kraje absolvova-

li cvičení v jeskyních Moravského krasu. 

Z par. 5219 bylo čerpání za účelem doplnění a obnovy výstroje záchranářů, konkrétně oblek 

pod neopren, 2 páry rukavic, 3 ks kukly, 6 párů ponožek (16 200 Kč), nafukovací člun Pála-

va (18 855 Kč) a různé nářadí (4 800 Kč).   
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Bezpečnost a veřejný pořádek (par. 5311) 

 
 

Rozpočet původní: 2 820 200,00 Kč  

Rozpočet upravený: 3 858 400,00 Kč 

Čerpání:  3 858 937,82 Kč 

Čerpání:            100,0 % 

  

Rozdíl mezi čerpáním a RU vznikl pochybením při vyúčtování zálohy ve výši 1 000 Kč, 

která byla vydána strážníkovi k nákupu provozního materiálu služebních vozidel a bohužel 

nebyla vyúčtována ve stanoveném termínu.  Následně byly přijata opatření, aby k tomu již 

nemohlo dojít. 

  

Par. 5311 zajišťuje samotný provoz Městské policie Přerov, proto je čerpání rozma-

nité – od zajištění základního chodu MP kancelářskými, čistícími, ochrannými a hygienic-

kými potřebami až po finančně mnohem náročnější provoz služebních vozidel, MKDS, slu-

žebních psů či výcvik, výstroj nebo výstroj strážníků. Další čerpání bylo na realizování růz-

ných projektů, akcí, investic do techniky, vozového parku apod. 

 

 

Přehled některého čerpání roku 2020 v par. 5311:  

 -     nákup služebního vozidla Š Karoq – výjezdový vůz 579 700 Kč 

 -     montáž policejní výbavy do nového vozidla – 136 200 Kč (kamera 6 749 Kč, GPS sle-

dování  

       11 003 Kč, radiostanice 26 748 Kč, potahy 7 115 Kč, reflex. polep 12 620 Kč, zatmavo-

vací folie   

       3 388 Kč, maják 68 513 Kč) 

- služební vozidla – PHM 343 000 Kč    

- provoz vozidel – opravy, servis 162 400 Kč + provozní materiál 19 600 Kč   

- poplatky za GPS sledování vozidel 18 600 Kč    

- vybavení výjezdových vozidel – prostředky první pomoci – 23 800 Kč 

- výstroj a výzbroj strážníků – 452 900 Kč     

- modernizace MKDS, 2x obnova kamerových bodů – 347 996 Kč (dotace 241 500 Kč)  

- provoz MKDS – 211 500 Kč (servis, opravy, telekom. poplatky, nájem ploch, elektřina) 

- PCO – nájem a podpora technologie 137 700 Kč  

- telekomunikační služby za PCO, RDS, tísňovou linku 156 – 38 500 Kč    

- telekomunikační služby operátorovi za mobilní telefony – 61 800 Kč    

- náklady na provoz psů 95 800 Kč (krmivo, výcvikové pomůcky, nájem, ošetření)  

- náklady na provoz cyklohlídek – 30 900 Kč    

- střelecký výcvik – 94 100 Kč (střelivo, nájem střelnice, instruktor) 

- výcvik sebeobrany a zákrokové techniky – 11 794 Kč (instruktor, nájem tělocvičny) 

- úrazové pojištění strážníků – 160 050 Kč    

- evidenční program MP manager – provoz 53 000 Kč    

- alkoholtester (nový) – 41 200 Kč     

- alkoholtestery (poplatky za kalibrace, atesty a opravy) – 13 000 Kč   

- obnova PC, monitory – 31 400 Kč     

- jízdní kolo pro strážníka v cyklohlídce – 21 990 Kč 

- služební pes (vycvičený) – 42 000 Kč 

- 2 ks notebook s příslušenstvím 53 800 Kč 

- 2 ks fotopast 15 800 Kč 

- 2 ks zásahová svítilna – 8 700 Kč 

- 15 ks ochranná maska s vyměnitelným filtrem FFP3 – 17 600 Kč 
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- Videostěna MKDS - 242 800 Kč 

-  

Chtěl bych zdůraznit, že některé požadavky řešené v rámci navyšování rozpočtu při jeho 

tvorbě či posléze rozpočtovými opatřeními jsou známy již při navrhování rozpočtových li-

mitů, protože byly stanoveny při zavádění systému, respektive změně smluvních podmínek. 

- systém Pultu centrální ostrahy s nahráváním hovorů je v provozu od dubna 2018 a roční 

náklady na jeho provoz (nájem zařízení, poplatky) činí 126 800 Kč (viz RO březen 2018) 

- u evidenčního programu MP Manager došlo k navýšení smlouvy za technickou podporu od 

1.1.2019 o 24 000 Kč (opět viz RO březen 2018) 
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Vyúčtování účelových dotací  
      

 

4.1. Projekt Asistent prevence kriminality (ÚZ14032) 

 

 
Rozpočet původní:          51 600,00 Kč  

Rozpočet upravený:          51 600,00 Kč 

Čerpání:           51 600,00 Kč 

Čerpání:                100,0 %     
 

V roce 2020 byl realizován projekt APK, zahájený již v květnu 2015.  Dotace při-

znaná našemu projektu v části provozního rozpočtu od MV ČR činila 51 600,- Kč, čerpáno 

bylo v plné výši 51 600,- Kč.  

Konkrétně 3denní školení APK - 18 000 Kč, 2denní školení mentorů - 12.000,- Kč, 2denní 

supervize - 12 000,- Kč, telekomunikační služby – 9 600,- Kč. 

Spoluúčast města v provozním rozpočtu par. 4349 APK byla 158 383,73 Kč – materiální 

zabezpečení APK a zajištění pracovních prostor v budově ČD, viz bod 3.3. 

 

 

4.2. Obnova Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) 
(ÚZ14990) 

  
Rozpočet původní:                   0,00 Kč  

Rozpočet upravený:        241 500,00 Kč 

Čerpání:         241 500,00 Kč 

Čerpání:                100,0 %   

 

Podle koncepce obnovy MKDS došlo v roce 2020 v rámci dotace k výměně dvou 

starých analogových kamer za nové IP kamery, konkrétně v ulici Denisova, která monitoruje 

prostor častých pochodů hokejových fanoušků z nádraží k zimnímu stadionu a výrazně na-

pomáhá zajistit veřejný pořádek při těchto akcích. A dále na ul. Brabansko (kamera na soko-

lovně), která vzhledem ke svému strategickému umístění monitoruje jednu z nejpoužívaněj-

ších tras z centru města – Mostní ulici, Tyršův most a břehy řeky Bečvy.  

Schválená koncepce obnovy MKDS počítá s pravidelnou výměnou všech kamer až 

do roku 2021 tak, aby staré analogové kamery, jejichž údržba a provoz se stává pomalu ne-

vyhovující, byly nahrazeny novými, moderními IP kamerami s nesrovnatelně vyšší funkcio-

nalitou a kvalitou záznamu. Na výměnu dvou kamerových bodů byla v roce 2020 čerpána 

dotace MV ve výši 241 500 Kč a spoluúčast města činila 106 496 Kč.   
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Statistický přehled zjištěných přestupků a trestných činů Městské policie 

Přerov za rok 2020 
 

 

V roce 2020 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno celkem 3.203 přestupků             

a 73 trestných činů. 

 

přestupky v dopravě   2.643 

přestupky dle zák. 251/2016      442 

přestupky o ochraně zdraví        46 

přestupky ostatní                   72   

----------------------------------------------------------- 

Přestupky celkem              3.203 

  

 

V příkazním řízení bylo vybráno 900.850,- Kč. 

 

Bylo uloženo 689 ks příkazových bloků na pokutu na místě nezaplacenou v celkové hodnotě 

1.081.500,- Kč. 

Z toho na odbor ekonomiky MMPr. bylo předáno k vymáhání 276 ks bloků na pokutu na 

místě nezaplacenou v hodnotě 684.000,- Kč. 

 

V 46 případech byl přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. 

 

Věcně příslušným správním orgánům bylo postoupeno k projednání 731 přestupků, z 

toho na: 

 

OO PČR Přerov                23   

MMPř - odbor ESŽ odd. dopravně správních agend          536        

MMPř - odbor ESŽ odd. přestupky                       132  

MMPř – odbor soc. věcí a školství              33    

MMPř - odbor správy majetku                           -   

MMPř - odbor stavebního úřadu a ŽP                          7              

HZS                                -   

Ostatní                  25         

               

              

Odb. dopravy obcí s rozšířenou působností             56    

(oznámení o uložení BP, BNMN - bodové přestupky a přestupky nad 1.000,-)  

                    

 

Přestupkové jednání nezletilých a mladistvých (odeslané k projednání na odbor SVS) 

 

- krádeže nezletilí, mladiství                          38  

- požití alkoholu (mladiství, nezletilí)     3  

- kouření (mladiství, nezletilí)      1              
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Ostatní zákroky, úkony či jiná opatření 
                    

            

Přijaté oznámení             4217 

Kontrolní činnost (herny, přechody, regiony, psi apod.)   3919 

Zjištěna závada a skládka           16 

Výjezd k signálu PCO             351 

Doručování písemností do vlastních ru-

kou          145 

Asistence HZS, LSPP, pracovníkům MMPř, exekuto-

rům, dom. správě, soud. vykonavatelům   

      

    15 

Asistence PČR, součinnost s PČR       13 

Výjezdy za PČR         87 

Předvedené osoby (na PČR, odb. správní)       50 

Zjištěno vozidlo s podezřením na "vrak"     26 

Spolupráce na odchytu volně pobíhajícího zvířete   5 

Zajištění místa DN, usměrňování dopravy, řešení dopr. situa-

ce     26 

Neplatící host             0 

Použití donucovacích pro-

středků           28 

Zjištěno neuzamčené vozidlo       0 

jízda pod vlivem alkoholu       9 

Zjištěné osoby hledané PČR, pátrání po pohřeš. 

osobách       34 
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Přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů 
 

 

Období 
§ 5 § 7 § 8 

celkem 
veř. pořádek obč. soužití majetek 

Leden 5 4 17 26  

Únor 10 8 28 46  

Březen 8 2 31 41  

Duben 7 1 21 29  

Květen 5 0 31 36  

Červen 6 9 27 42  

Červenec 2 1 18 21  

Srpen 6 3 34 43  

Září 3 1 30 33  

Říjen 2 1 24 27  

Listopad 5 3 22 30  

Prosinec 2 2 17 21  

  61 35 305 501 
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  Vybrané přestupky proti OZV a NO města Přerova 

Období 

o pohybu 
psů na ve-
řejném pro-

stranství 

o čistotě a 
ochraně ve-
řejné zeleně 

tržní 
řád 

"suchá vy-
hláška" 

ostatní celkem 

Leden 1 1 - - - 2 

Únor 4 - 5 1 1 11 

Březen 1 - 2 - - 3 

Duben 1 1 - - - 2 

Květen - - - - - 0 

Červen 1 - 2 3 2 8 

Červenec 2 - 1 1 - 4 

Srpen 1 1 1 - - 3 

Září - - - 2 - 2 

Říjen - - 1 - - 1 

Listopad - - - - - 0 

Prosinec - - 2 - 8 10 

  11 3 14 7 11 46 

 

 
 

 

Vybrané přestupky proti OZV a NO města Přerova  
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Zákroky proti bezdomovcům a opilcům 

Období počet případů řešení 
bezdomovců a opil-
ců 

převoz opilců na 
PZS (MP, převozní 
služba) 

zjištěné osoby v her-
nách  

Leden 101 4 107 

Únor 51 1 87 

Březen 59 1 28 

Duben 63 1 - 

Květen 97 1 - 

Červen 80   - 

Červenec 65   - 

Srpen 47   - 

Září 61 1 - 

Říjen 33   - 

Listopad 50   - 

Prosinec 36   - 

Celkem 743 9 222 
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Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silniční-
ho provozu  

Období chodci cyklisté 
překročení 
rychlosti 

porušení 
zákazu 
vjezdu 

nedovolené 
zastavení a 

stání 
ostatní celkem 

Leden 1 - - 307 96     

Únor 1 - - 241 67     

Březen - 1 - 100 85     

Duben - - - 1 28     

Květen - 1 - 4 112     

Červen - 1 - 135 208     

Červenec - - - 140 153     

Srpen - - - 50 87     

Září 1 1 - 54 149     

Říjen - - - 40 133     

Listopad - - - 116 86     

Prosinec - - - 101 106     

  3 4 0 1289 1310 40 2646 
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ZJIŠTĚNÉ  TRESTNÉ ČINY PŘEDANÉ PČR 
 

4

4

43

6

16

celkem 73

trestné činy proti majetku

trestné činy obecně nebezpečné

trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

trestné činy proti životu a zdraví

trestné činy proti svobodě a důstojnosti
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Ostatní zákroky, úkony či jiná opatření 
 

Přijaté oznámení               4217 

Kontrolní činnost (herny, přechody, regiony, psi  apod.)   3919 

Zjištěna závada a skládka             16  

Výjezd k signálu PCO             351 

Doručování písemností do vlastních rukou         145 

Asistence HZS, zdravotníkům, pracovníkům MMPř, exeku-

torům, dom. správě, soud. Vykonavatelům   

      

    15 

Asistence PČR, součinnost s PČR       13 

Výjezdy za PČR         87 

Předvedené osoby (na PČR, odb. správní)       50 

Zjištěno vozidlo s podezřením na "vrak"     26 

Spolupráce na odchytu volně pobíhajícího zvířete   5  

Zajištění místa DN, usměrňování dopravy, řešení dopr. situace     26 

Neplatící host             0  

Použití donucovacích prostředků           28 

Zjištěno neuzamčené vozidlo       0  

jízda pod vlivem alkoholu       9 

Zjištěné osoby hledané PČR, pátrání po pohřeš. osobách       34 

 


