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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 přestupcích,
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 pravidel 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
odstranění.

3

Personalistika
K 1.1.2021 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 61 zaměstnanců v rámci 65 tabulkovýchmíst. Z toho bylo 53 strážníků (z toho 2 čekatelé), 1 administrativní pracovnice, 1 technický pracovník s částečnou IT odborností, 1 správce svěřeného úseku a 5 asistentů prevence kriminality.
Odchody: čekatel Brázdil, str. Komínek T., str. Fafrák, str. Sedlář, str. Pazdera, tech. pracovník Hovadík.
Nástupy: str. Cabáková, str. Hluší, str. Rössler, tech. pracovník Ludík.
K 31.12.2021 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 59 zaměstnanců v rámci 65 tabulkových míst. Z toho bylo 51 strážníků, 1 administrativní pracovnice, 1 technický pracovník
s částečnou IT odborností, 1 správce svěřeného úseku a 5 asistentů prevence kriminality.

Věková struktura strážníků
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Profesní příprava a prolongace
V roce 2021 bylo v rámci nestandardní situace týkající covidové pandemie pozastaven 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.
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Základní statistické údaje
V roce 2021 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 3459 přestupků.
Za tyto přestupky bylo v příkazním řízení bylo vybráno 664.550, - Kč a tato částka byla
řádně odvedena na účet statutárního města Přerova.
Dále bylo uloženo 973 ks blokových pokut na místě nezaplacených. Bezhotovostní platbou
zaplaceno 758 ks pokut na místě nezaplacených 701.400, - Kč a na ekonomický odbor
Magistrátu města Přerov byly postoupeny k dalšímu vymáhání 215 ks bloků na pokutu na
místě nezaplacenou v celkové výši 641.100, - Kč.
TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla-tzv“botička“) byl použit ve 92
případech. Dále bylo zjištěno celkem 45 podezření z trestných činů, které byly předány k
dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.

Preventivní činnost
V průběhu roku 2021 byla snaha nadále pokračovat v trendu zvýšeného dohledu nad místními záležitostmi veřejného pořádku. Rok 2021 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 městem Přerovem, na které bylo nezbytné reagovat. V rámci celoročního dohledu nad danou
problematikou bylo sankčně řešeno 1121 řidičů nákladních vozidel.
V rámci celoroční výjimečné situace se preventivní činnost strážníků zaměřovala na monitoring plnění omezujících opatření a následné nerepresivní řešení zjištěných nedostatků. Nadále strážníci primárně dohlíželi na veřejný pořádek v sociálně vyloučené lokalitě, centru města a dalších vytipovaných oblastech.
V rámci dohledu nad veřejným pořádkem působilo v sociálně vyloučené oblasti (popř.
na dalších vytipovaných místech města) 5 APK pod koordinací 1 mentora. V letních měsících 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 nepřizpůso-
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bivým. Bohužel je to celospolečenský sociální problém, který není dlouhodobě nijak centrálně řešen.

Okrsky
Dva okrskáři plní úkoly dle všech platných právních předpisů, ale jejich prvořadá funkce je
preventivní působení v daném okrsku a metodické poradenství obyvatelům daných okrsků.
Každý okrskový strážník je vybaven mobilním telefonem a obyvatelé tak mají možnost volat přímo konkrétního okrskáře. V případě, že je daný strážník mimo službu, je hovor automaticky přesměrován na dispečink městské policie. Základní prioritní činností okrskářů je
zejména komunikace s občany, řešení veřejného pořádku a občanského 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.
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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 sociálně vyloučené oblasti, zahrádkářské a
chatové oblasti. Za kvalitní
práci psů je odcvičeno mnoho pracovních, a hlavně mimopracovních hodin. Psovodi MP
Přerov spolupracují s psovody 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 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 pronájem) a v lednu roce 2021 byl pořízen
Quello Z Cagova ráje, který se v průběhu roku cvičil na zkoušky. V průběhu roku 2021 jsou
v rámci výkonu používaní 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 používání, tak ve svých odborných vědomostech.
Nárazové vydatnější deště a následně zvýšená hladina řeky Bečvy přinášely do Přerova naplaveniny, které se zachytávaly a hromadily na pilířích zdejších mostů. Členové záchranářské jednotky MP 2x čistili pilíře od naplavenin. Podle hloubky řeky v daném místě přímo z
vody ve speciálních oblecích, nebo ze člunu. Rovněž několikrát vyzvedávali z řeky Bečvy
předměty, které do nich vhodily vandalové (odpadkové koše, dopravní značky, jízdní kola).
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Další aktivitou, kterou ocenily hlavně děti z MŠ a mladší děti ze ZŠ, byla projížďka motorovým 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 krasu. Pořadatelé vyjádřili spokojenost s odborným zajištěním ze strany záchranářů MP a projevili 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. Další činností prevence je zpracování radarových snímků a preventivní
činnost v terénu.

Preventivní programy uskutečňujeme ve školicí místnosti oddělení prevence v Kratochvílově ul. č. 30 nebo přímo ve škole.
Obsah preventivních programů:
Délka programu: 1 vyučovací hodina
2. třída - Bezpečné chování
Naučit děti, jak se bezpečně chovat nejen při cestě do školy
- úvod o městské policii
- dopravní výchova - pravidla chodců (pracovní listy)
- kontakt s cizími lidmi
- nouzová telefonní čísla

4. třída - Bezpečná jízda na kole
Seznámení dětí s dopravními značkami a pravidly silničního provozu
- dopravní výchova - bezpečné přecházení - opakování
- jízda na kole - dopravní značky, pravidla cyklistů
(pracovní listy)
- shrnutí - obrázek „Kdo se nechová správně“
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6. třída - Situace na ulici
Seznámení žáků s nutností dodržování zákonů a právních norem a umět si poradit v různých
životních situacích
- bezpečnost v dopravě - opakování problematiky chodců a cyklistů (test)
- situace na ulici - jak se zachovat v určitých situacích
- použití nouzových čísel
- předcházení rizikových situací
- kouření cigaret a požívání alkoholu mládeží

9. třída - Co vědět v 15 letech!
Seznámení žáků se základy právního vědomí a trestní odpovědností mladistvých
- oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii
- příběhy z praxe - zapojení žáků do problematiky
- trestní odpovědnost mladistvých
- postihy za přestupky a trestné činy

Střední školy
Základy právního vědomí
Seznámení studentů se základy právního vědomí a trestní odpovědností mladistvých
- oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii
- trestní odpovědnost mladistvých
- příběhy z praxe - přestupky a trestné činy, objasnění pojmů, postihy za ně
- postup strážníků při řešení protiprávního jednání

Senioři
Jak lze předcházet rizikovým situacím
- senior v silničním provozu (pár základních pravidel silničního provozu)
- bezpečně doma i na ulici (jak se nestát obětí podvodu, jak se nenechat okrást)
- když už se něco přihodí
- prostor pro dotazy
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Od ledna do června 2021 jsme dle Mimořádného opatření MZČR a následně vládních opatření v souvislosti s opatřením COVID-19 neuskutečnili žádný preventivní program pro žáky,
studenty či seniory.

V měsíci únoru 2021 jsme metodikům základních škol jsme nabídli uskutečnění preventivního programu pro 1.a 2. třídy formou předání pracovních listů přímo vyučujícímu výše
zmíněných ročníků s tím, že po vypracování těchto listů s dětmi nám předá vyučující „Potvrzení“ o vypracování a od nás převezme „Osvědčení“ o splnění preventivního programu
spolu s drobným dárkem pro každého žáka, který pracovní listy vyplnil (i pro vyučujícího).
Vyučující by dostal pracovní listy již vyplněné. Dětem by vyplněné pracovní listy zůstaly,
aby se k nim mohly kdykoli vrátit. Z oslovených 9 ZŠ projevilo zájem o tuto nabídku 6 ZŠ
(Trávník, B. Němcové, Malá Dlážka, Svisle, Za Mlýnem, U Tenisu).
Dle Usnesení Vlády ČR došlo ke dni 27.2. opět k úplnému uzavření ZŠ až do odvolání, proto nebyly předány materiály všem školám, které projevily zájem. Ve výše uvedeném preventivním programu se pokusíme pokračovat po opětovném otevření škol.

Od 8. března s námi na oddělení prevence začala sloužit podprap. 014 Čočková Petra a ode
dne 15. března i nový kolega podstrž. 056 Fuksa Tomáš. Dle rozpisu jsme se společně věnovali pochůzkové činnosti spočívající v kontrole dodržování
vládních usnesení a mimořádných opatření.

Během těchto měsíců jsme dle nastaveného harmonogramu
prováděli dohled na Horním náměstí u očkovacího centraKlubu Teplo a zpracovávali radarové snímky.

V květnu jsme předali ZŠ Malá Dlážka a ZŠ B. Němcové
„Osvědčení“ za vyplněné pracovní listy.
Ve dnech 17.5., 18.5., 20.5. a 21.5 proběhlo na oddělení
prevence školení strážníků (první pomoc).
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Během měsíce června 2021 jsme prováděli dohled na Horním náměstí u očkovacího centraKlubu Teplo, zpracovávali jsme radarové snímky dle nastaveného harmonogramu a věnovali
se preventivní pochůzkové činnosti.
V červnu jsme předali ZŠ Trávník a ZŠ Za Mlýnem „Osvědčení“ za vyplněné pracovní listy.

V pondělí 14.6. jsme se zúčastnili střeleckého výcviku v Olomouci.
V pátek 25. června od 16 hodin Sbor dobrovolných hasičů Přerov I-Město pořádal Den otevřených dveří spojený se Dnem s IZS, a proto požádal o spolupráci i městskou policii. Akci
jsme obohatili o ukázku výcviku služebních psů a preventisté připravili program pro děti a
ukázku služebního vozidla.
V úterý 29. června Statutární město Přerov připravilo pro
seniory první ročník sportovních her, který se konal na
hřišti ZŠ Za Mlýnem. Nás požádal o spolupráci a zajištění
jedné soutěžní disciplíny, a to laserové střelnici, která měla
u soutěžících velký úspěch.
Během měsíce července 2021 jsme prováděli dohled na Horním náměstí u očkovacího centra-Klubu Teplo, zpracovávali jsme radarové snímky a věnovali se preventivní pochůzkové
činnosti.
Dne 15. července Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu Alfa handicap Přerov pořádalo již 8. ročník Alfaolympiády, který se konal v parku na Náměstí Svobody, a nás opět požádal o spolupráci a zajištění jednoho soutěžního stanoviště (hod na cíl).
Během měsíce srpna 2021 jsme prováděli dohled na Horním náměstí u očkovacího centraKlubu Teplo, zpracovávali jsme radarové snímky, věnovali se preventivní pochůzkové činnosti a připravovali jsme materiály na střeleckou soutěž konanou v Drahanech.
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Během měsíce září 2021 jsme připravovali materiály Primárně preventivního programu na školní rok 2021/2022
určený pro Preventivní skupinu a školní metodiky (nabídku
tematických přednášek, harmonogram přednáškové činnosti jednotlivých organizací, databázi školních metodiků aj.).
Ve středu 1. září se konal další ročník již známé akce pro
děti „S úsměvem do školy“, který pořádalo Statutární město Přerov v areálu u loděnice. Pro děti jsme připravili oblíbené doplňovačky, kvízy či omalovánky a psovodi MP předvedli ukázku výcviku služebních psů. Díky zvednuté hladině
řeky Bečvy se bohužel nekonala jízda na člunu po řece Bečvě.
Dne 8. září se konal 28. ročník střelecké soutěže městských policií konaný na střelnici
v Drahanech.
V pátek 10. září pořádal HZS Přerov zábavné odpoledne
pro příslušníky a zaměstnance ÚO Přerov a jejich děti.
Akce se konala na hřišti hasičské stanice v Přerově. Pro
děti jsme připravili hod na cíl, omalovánky a další zábavné
úkoly
Setkání Preventivní skupiny bylo přesunuto na úterý 5.
října.
Během měsíce září jsme se věnovali zpracování radarových snímků i pochůzkové činnosti.

Během měsíce října 2021 jsme uskutečnili 1 preventivní program na oddělení prevence,
programy pro ZŠ Přerov byly přesunuty na listopad z důvodu pracovní neschopnosti.
Dne 5. října jsme na oddělení prevence uskutečnili preventivní program pro ZŠ Stará Ves,
(1. - 5. tř.)
Dne 5. října se sešla Preventivní skupina k předání materiálů pro preventivní činnost na ZŠ
pro školní rok 2021/2022.
V průběhu měsíce jsme zpracovávali radarové snímky.

Během měsíce listopadu 2021 jsme uskutečnili 27 preventivních programů, kterých se zúčastnilo celkem 423 žáků.
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V pátek 26. listopadu se na našem oddělení konalo školení Pedagogicko-psychologické poradny určené pro metodiky základních škol.
Listopadové setkání Preventivní skupiny bylo z důvodu pracovní vytíženosti zrušeno.
V měsíci listopadu jsme se také věnovali zpracování radarových snímků, přípravě preventivních programů (tisk a kompletace materiálů) a pochůzkové činnosti.
Během měsíce prosince 2021 jsme uskutečnili 15 preventivních programů, kterých se zúčastnilo celkem 260 žáků.
Dne 7. prosince byl strážník 026 přítomen na kurzu bezpečné jízdy (škole smyku) v Jihlavě.
Během měsíce jsme také prováděli pochůzkovou činnost a
zpracovávali radarové snímky.

V roce 2021 jsme uskutečnili 43 preventivních programů pro celkem 698 žáků.
(Jednalo se o začátek školního roku 2021/2022)

Preventivní programy-rok 2021
Měsíc

počet přednášek

počet žáků

leden

0

0

únor

0

0

březen

0

0

duben

0

0

květen

0

0

červen

0

0

září

0

0

říjen

1

15

listopad 27

423

prosinec 15

260

Celkem 43

698

uzavření škol-Covid-19

pracovní neschopnost
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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 probíhá tato spolupráce v odhalování pachatelů trestných činů a přestupků, jejich omezení na osobní svobodě a předání k dalšímu
postupu v rámci trestního nebo přestupkového řízení, zajištění míst, kde došlo ke spáchání
trestného činu, ověřování totožnosti předváděných osob.

Spolupráce s odbory MMPr
V roce 2021 pokračovala i nadále spolupráce s jednotlivými odbory Magistrátu města Přerova, organizacemi a zařízeními, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město
Přerov. Na základě žádostí jednotlivých odborů jsou prostřednictvím městské policie doručovány písemnosti určené do vlastních rukou, probíhá prověřování pobytu osob na základě
požadavků správního orgánu, předvádění osob na základě jejich žádostí. Strážníky je pravidelně 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
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řešení dopravní problematiky města Přerova.
Ředitel MP se pravidelně účastní porad vedení města a 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 nebytových
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. 2021 tvořen 25 kamerovými body (27 kamer).
Během roku 2021 proběhla VI. etapa modernizace MDKS, kdy byly v rámci dotační podpory MVČR vyměněny 2 ks dosluhujících analogických kamer za 2 ks IP kamer. Dále byl
v rámci dotačního titulu pořízen nová server MDKS, který v rámci svého vyššího výpočetního výkonu umožní svižnější práci MKDS a rozšíří prostor uložiště na cca 50 dnů videozáznamů.
V roce 2021 došlo k rozšíření o
jeden nový kamerový bod na ul.
Komenského, který monitoruje
prostranství na nám. Přerovského
povstání, ul. Komenského i část
Žerotínova nám.
MDKS je veliteli a dispečery
směn stabilně využíván pro plnění
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úkolů městské policie. Průběžně záznam z kamer vytěžuje i Policie ČR, která má online
přístup k nahrávkám systému.

Převoz podnapilých osob a problematika společensko závadových osob
Na základě „tabákového“

zákona

zajišťuje

městská
převoz

policie
osob,

které

jsou

pod vlivem alkoholu a jsou nebezpeční sobě či okolí.
V roce 2021 proběhlo 8 převozů na Protialkoholní záchytnou stanici ve VN Olomouc. Různé podnapilé osoby a společensky závadové osoby jsme v rámci kontrolní činnosti řešili v 747 případech.

Public relation
I nadále je jednou z činností městské policie poradenství,
které probíhá při osobních schůzkách na služebně MP, na
ulici při výkonu služby, telefonicky, e-mailem, či skrz Online poradnu (webové stránky MP). Velmi přínosným 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 a v roce 2021 již počet sledujících přesáhl hranici 30 tisíc.
Na základě drtivé většině kladných reakcí, můžeme konstatovat se díky facebookové komunikace daří měnit obraz městské policie nejen v Přerově, ale i napříč republikou. Pozitivní
pohled veřejnosti se zároveň přenáší i na vnímání samotného města. Na základě úspěšného
profilu FB MP Přerov v roce 2021 vyšla i kniha s názvem „365+1 příběh strážníků
z Přerova“
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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).

Stížnosti
Bylo přijato 4 stížností na činnost strážníků. Všechny stížnosti byly po řádném prošetření
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+1
5x osobní vozidlo se znaky MP
1x upravené vozidlo pro psovody se znaky MP
1x 9 ti místné vozidlo bez znaků MP
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Hospodaření městské policie
Provozní rozpočet pro městskou policii byl na rok 2021 stanoven ve výši 3 180 600 Kč.
Vzhledem k nutné realizaci některých akcí a potřebných investic byl na základě rozpočtových opatření navýšen na konečných 4 984 600 Kč.
Jsem rád, že i přes celkový nedostatek finančních prostředků se díky rozpočtovým opatřením a následným navýšením našeho provozního rozpočtu podařilo modernizovat a obnovit
část stávajících systémů, zařízení či přístrojů. Ať již to byla modernizace Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), obnova služebních zbraní nebo vybavení zázemí pro
strážníky, v neposlední řadě i doplnění výstroje strážníků.
Jak jsem hodnotil rok 2020 kvůli pandemii Covid 19 jako specifický, tak i rok 2021 byl poznamenán tímto „problémem“. Samozřejmě jsme byli všichni o něco chytřejší a zkušenější,
tak si myslím, že jsme to zvládli o něco snadněji. Také náklady na protiepidemické opatření
byly nižší než předcházející rok (100 000/67 000 Kč).
V posledních letech již bývá tradicí, že se v maximální možné míře využívají dotační programy MV ČR na prevenci kriminality, což je jistě dobré a šetří to finanční prostředky města. Zejména proto, že investice do Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)
jsou stejně nezbytné. V roce 2021 se realizovaly tři projekty, konkrétně obnova MKDS
v rámci výměny dvou kamerových bodů (na ulici Trávník a na autobusovém nádraží) a výměna kamerového serveru a dále projekt Asistent prevence kriminality.
MKDS je rozhodně velice účinným prostředkem pro práci MP, vzhledem k přítomnosti několika hlídek na území celého města, je možno díky kamerám reagovat na dění v ulicích,
účelně koordinovat jejich pohyb a samotnou činnost strážníků a samozřejmě působí jako
preventivní prostředek.
V roce 2021 došlo k rozšíření o jeden nový kamerový bod na ul. Komenského, který monitoruje prostranství na nám. Přerovského povstání, ul. Komenského i část Žerotínova nám. a
navazuje nám na kamery v centru města. Stávalo se, že bylo potřeba některé výtržníky sledovat na „trase úniku“ z centra a od Žerotínova nám. jsme již neměli možnost je monitorovat.
V průběhu roku úspěšně dokončili rekvalifikační kurs čtyři noví strážníci, čímž jsme posílili
naše řady. Není to ale tak úplně pravda, protože vzhledem k odchodu pěti jiných strážníků
jsme lehce v mínusu. A s předpokládanými odchody strážníků v důchodovém věku během
roku 2022 je nezbytné stále pracovat na doplnění stavu.
Z důvodu úhynu služebního psa (11/2020) bylo zakoupeno štěně Quello, které bude po
dlouhém a náročném výcviku v roce 2022 absolvovat potřebné zkoušky.
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V závěru roku jsme zajistili školení BESIP pro všechny strážníky v přímém výkonu služby,
konkrétně školu smyku na výcvikovém polygonu v Jihlavě. Celodenní školení bylo velmi
poučné, strážníci si ověřili chování služebních vozidel na různých druzích povrchu vozovky,
při simulaci „nepředvídatelných“ okolností a také zjistili svoje schopnosti zvládání těchto
situací v bezpečném prostoru výcvikové plochy.
Po pěti letech jsme konečně dokončili plánovanou tříletou obnovu výměny služebních zbraní MP a nyní disponujeme kvalitními a moderními zbraněmi České zbrojovky a v závěru
roku se podařilo realizovat veřejnou zakázku na dodání devítimístného služebního vozidla (s
dodáním vozu 9/2022).
V příjmové části rozpočtu Městské policie Přerov byla na sankčních platbách vybrána částka
vysoce převyšující plánovaný rozpočet. Jak jsem uváděl při plánování rozpočtu, jedná se o
položku, kterou není možno reálně odhadnout.
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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 výjezdovou 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 problematiku
veřejného pořádku, tak v důsledku zásadních dopravních staveb související s městem Přerov
musela pokračovat aktivita městské policie směřující na dopravní neukázněnost řidičů (průjezd kamionové dopravy). Zároveň byl rok 2021 stále zásadně ovlivněn pandemickou situací, která měla znatelný dopad na společenský život a s tím související aktivity či neaktivity,
které běžně ovlivňují úroveň veřejného pořádku a bezpečnosti v městě Přerově
Stále je kladen důraz na udržení zvýšené hlídkové činnosti v sociálně vyloučené oblasti 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 vystupováním
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 veřejného
pořádku. Přerov je bohužel město s problematickou dopravní infrastrukturou a je tu stále
velmi vysoký počet přestupkového jednání hlavně na úseku dopravy v klidu. Nepřehlédnutelné 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 2021 v řadách městské policie působilo
5 asistentů prevence kriminality, kteří se prioritně zaměřovali na sociálně vyloučené oblasti
a místa, kde byly detekovány problémy související s romskou minoritou.

Mgr. Omar Teriaki
ředitel MP Přerov
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura Městské policie Přerov
Primátor
Ředitel
Zástupce ředitele pro výkon služby
1. směna

2. směna

3. směna

4. směna

velitel směny velitel směny velitel směny velitel směny
dispečer

dispečer

dispečer

dispečer

mentor
Zástupce ředitele pro interní
záležitosti a metodiku

pořádkové
okrskový družstvo a
skupina
strážník výjezdová technické a oddělení psovodů a
skupina administrativní prevence skupina
oddělení

strážníci

strážníci

strážníci

legenda
3. stupeň vedení
2. stupeň vedení
1. stupeň vedení
metodické vedení výcviku
koordinační činnost

strážníci

kriminality

záchranářů

asistent
prevence
kriminality
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PROVOZNÍ ROZPOČET
PŘÍJMOVÁ ČÁST
Sankční platby přijaté od jiných subjektů - (par. 5311, pol. 2212)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
Plnění:

950 000,00 Kč
1 060 000,00 Kč
1 590 023,48 Kč
150,00 %

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.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - (par. 6409, pol. 2324)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:

0,00 Kč
0,00 Kč
200,00 Kč

Jedná se o část pohledávky p. Albíny Lackové, která byla převezena za asistence strážníků
Dopravní zdravotní službou Padalík na protialkoholickou stanici Olomouc. Z celkové pohledávky za převoz ve výši 1 180 Kč jmenovaná uhradila pouze 200 Kč, poté zemřela.
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VÝDAJOVÁ ČÁST
Ostatní speciální zdravotnická péče (par. 3549 - prevence)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Čerpání:

60 000,00 Kč
60 000,00 Kč
59 999,52 Kč
100,00 %

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 a besedy s dětmi ZŠ v otázkách BESIP, šikany, zneužívání sociálních sítí, užívání alkoholu, cigaret apod. Před několika roky se rozšířila naše působnost
také směrem k seniorům, kteří se stávali snadným terčem podvodů a jiné trestné činnosti.
Dále se strážníci odd. prevence zaměřují na konkrétní úkoly, např. kontroly parku Michalov
a parku Žebračka nebo kontroly v okolí škol se zaměřením na závadovou mládež.
Čerpání na par. 3549 prevence v pol. 5139 materiál bylo zejména na pořízení reflexních a
jiných bezpečnostních prvků, pracovních sešitů (26 250 Kč), dále náplní do tiskárny a kancelářských potřeb k přípravě výchovně propagačních materiálů pro účastníky přednášek a
besed (20 930 Kč) či pořízení jiného provozního materiálu. V pol. 5175 na pohoštění
v rámci pracovní skupiny prevence kriminality Olomouckého kraje (4 000 Kč).

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
(par.4349, ORG 500 315 – APK)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Čerpání:

183 000,00 Kč
183 000,00 Kč
182 761,72 Kč
99,87 %

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 - 46 800 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.
Asistenti trvale působí ve vyloučených oblastech se snahou pozitivně ovlivnit negativní
chování nepřizpůsobivých spoluobčanů.
Čerpání rozpočtu na par. 4349 bylo na zajištění pracovního zázemí v budově ČD – 58 453
Kč (nájem 31 144 Kč, elektřina 5 785 Kč, teplo 20 764 Kč, voda 760 Kč), pořízení výstroje
– 49 300 Kč, školení – 42 000,- Kč, platby za telekomunikační služby – 20 095 Kč. Další
čerpání bylo na běžné provozní výdaje (např. kancelářské a ochranné pomůcky, úpravy a
opravy oděvů, hygienické a čisticí prostředky apod.).
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Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva (par. 5219 - záchranáři)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Čerpání:

40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
39 999,00 Kč
100,00 %

Záchranný oddíl Městské policie Přerov v rámci úsporných opatření realizuje „ekonomicky vhodné“ výcviky v rámci spolupráce s ostatními záchrannými složkami nebo při
zajištění různých akcí. Jednalo se např. o společné cvičení s Vodní záchrannou službou Brno
a Blansko v Moravském krasu, dohled při závodech jachet na Skašovských jezerech či dálkové plavání otužilců tamtéž. V případě akcí na Skašovských jezerech se za využití člunu a
techniky záchranářů nacvičuje záchrana tonoucích osob, evakuace apod.
Z par. 5219 bylo čerpání za účelem nejnutnějšího doplnění a obnovy výstroje záchranářů, konkrétně nezbytné součásti neoprenových obleků – čepice (3 500 Kč), boty
(5 200 Kč) a ponožky, oblek pod neopren (4 500 Kč), ploutve (8 970 Kč) a rukavice (6 640
Kč).

Bezpečnost a veřejný pořádek (par. 5311)
Rozpočet původní: 2 897 600,00 Kč
Rozpočet upravený: 4 701 600,00 Kč
Čerpání:
4 701 052,89 Kč
Čerpání:
99,99 %
Par. 5311 zajišťuje samotný provoz Městské policie Přerov, proto je čerpání rozmanité – od
zajištění základního chodu MP kancelářskými, čistícími, ochrannými a hygienickými potřebami až po finančně mnohem náročnější provoz služebních vozidel, MKDS, služebních psů
či výcvik, výstroj nebo výstroj strážníků. Další čerpání bylo na realizování různých projektů,
akcí, investic do techniky, vozového parku apod.
Přehled některého čerpání roku 2021 v par. 5311:
- provoz služebních vozidel
- PHM - 448 000 Kč,
- opravy, servis - 148 470 Kč
- provozní materiál - 17 250 Kč
- poplatky za GPS sledování vozidel - 21 060 Kč
- vybavení výjezdových vozidel – prostředky první pomoci – 14 840 Kč
- výstroj a výzbroj strážníků – 747 760 Kč
- Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
- modernizace, 2x obnova kamerových bodů – 349 090 Kč (dotace 210 000 Kč)
- modernizace, výměna serveru – 678 690 Kč (dotace 340 000 Kč)
- modernizace kamerové stěny na dispečinku - 115 860 Kč (monitory, PC)
- nový kamerový bod ul. Komenského – 59 660 Kč
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- provoz – 195 060 Kč (servis, opravy, telekom. poplatky, nájem ploch, elektřina)
- PCO – nájem a podpora technologie - 135 440 Kč
- provoz PCO (telekom. služby za PCO, RDS, tísňovou linku) – 41 020Kč
- telekomunikační služby operátorovi za mobilní telefony – 59 150 Kč
- náklady na provoz psů – 101 770 Kč (krmivo, výcvikové pomůcky, nájem, ošetření)
- náklady na provoz cyklohlídek – 19 920 Kč
- střelecký výcvik – 139 500 Kč (střelivo, nájem střelnice, instruktor)
- výcvik sebeobrany a zákrokové techniky – 6 000 Kč (instruktor, nájem tělocvičny)
- úrazové pojištění strážníků – 166 180 Kč
- evidenční program MP manager – 85 290 Kč (provoz, rozšíření)
- alkoholtestery (poplatky za kalibrace, atesty a opravy) – 17 670 Kč
- obnova služebních zbraní – 99 200 Kč (8 ks)
- školení BESIP (škola smyku) – 79 200 Kč
- obnova PC, monitory – 47 430 Kč
- nákup spotřebičů – 29 670 Kč (lednice, kávovar, vařič, vysavač, konvice)
- kancelářská křesla – 19 200 Kč (3 ks)
- tiskárny – 27 280 Kč (2ks)
- služební pes (štěně) – 14 000 Kč
- obnova mobilních telefonů – 33 370 Kč (5 ks)
- 3 ks zásahových svítilen do vozidel –13 100 Kč
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VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ
Projekt Asistent prevence kriminality (ÚZ14032)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Čerpání:

51 600,00 Kč
46 800,00 Kč
46 800,00 Kč
100,00 %

V roce 2021 byl realizován projekt APK, zahájený již v květnu 2015. Dotace přiznaná našemu projektu v části provozního rozpočtu od MV ČR činila 46 800,- Kč, čerpání bylo
v plné výši 46 800,- Kč.
Konkrétně 3denní školení APK - 18 000 Kč, 2denní školení mentorů - 12.000,- Kč, 2denní
supervize - 12 000,- Kč, telekomunikační služby – 4 800,- Kč.
Spoluúčast města v provozním rozpočtu par. 4349 APK byla 135 961,72 Kč – materiální
zabezpečení APK a zajištění pracovních prostor v budově ČD,

Obnova Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS)
(ÚZ14990)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Čerpání:

0,00 Kč
1 027 800,00 Kč
1 027 774,00 Kč
99,99 %

Podle koncepce obnovy MKDS došlo v roce 2021 v rámci dotace k výměně dvou starých
analogových kamer za nové IP kamery v celkové hodnotě 349 085 Kč. Konkrétně se jednalo
o kameru na ulici Trávník, která monitoruje prostor kolem místní ZŠ a okolí komplexu
Trumf, kde často dochází k narušování veřejného pořádku. A dále kamera na autobusovém
nádraží, na straně k marketu Albert, konkrétně první nástupiště a prostor laviček, kde se zdržují často skupiny problémových bezdomovců.
Koncepce obnovy MKDS počítá s pravidelnou výměnou kamer tak, aby staré a nevyhovující
kamery byly průběžně nahrazovány novějšími, moderními přístroji. Ať již z hlediska potřebné údržby, provozu zařízení či přínosu nesrovnatelně vyšší funkcionality a kvality záznamu.
Na výměnu dvou kamerových bodů byla v roce 2021 čerpána dotace MV ve výši 210 000
Kč a spoluúčast města činila 139 085 Kč.
Dalším dotačním projektem v roce 2021 byla výměna kamerového serveru v hodnotě
678 689 Kč. Vzhledem k průběžnému navyšování počtu kamer v rámci MKDS a také výměně analogových kamer za IP kamery s vyšším rozlišením, byl stávající server nevyhovující. Velikost záznamového úložiště byla nedostatečná, výkonnostně byl server na hranici
kolapsu. Proto jsme přistoupili k jeho výměně, dotace MV byla čerpaná ve výši 340 000 Kč,
spoluúčast města činila 338 689 Kč.
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AKCE NAD 500.000,- Kč
5.1. Devítimístné vozidlo MP (ORG 9000689000000)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Čerpání:

0,00 Kč
920 000,00 Kč
0,00 Kč
99,99 %

V listopadu 2021 byla vypsána veřejná zakázka na nákup devítimístného vozidla pro městskou policii, následně 15.12.2021 byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem. Čerpání bude uskutečněno až v průběhu roku 2022, protože dle zadávacích podmínek je termín
dodání vozidla do 9 měsíců od podpisu smlouvy.

29

Statistický přehled zjištěných přestupků a trestných činů Městské policie
Přerov za rok 2021
V roce 2021 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno celkem 3459 přestupků a 45
trestných činů.
přestupky v dopravě
2903
přestupky dle zák. 251/2016 (vč. OZV, NO)
402
přestupky o ochraně zdraví
23
přestupky ostatní
131
---------------------------------------------------------------------------------Přestupky celkem
3459
V příkazním řízení bylo vybráno 664.550, - Kč.
Bylo uloženo 973 ks příkazových bloků na pokutu na místě nezaplacenou v celkové hodnotě
1.342.500, - Kč.
Bezhotovostní platbou zaplaceno 758 ks pokut na místě nezaplacených 701.400, - Kč
Z toho na finanční odbor magistrátu města Přerov bylo předáno k vymáhání 215 ks bloků na
pokutu na místě nezaplacenou v hodnotě 641.100, - Kč.
Ve 92 případech byl přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
Věcně příslušným správním orgánům bylo postoupeno k projednání přestupků, z toho
na:
OO PČR Přerov
MMPř - odbor ESŽ odd. dopravně správních agend
MMPř - odbor ESŽ odd. přestupky
MMPř – odbor soc. věcí a školství
MMPř - odbor správy majetku
MMPř - odbor stavebního úřadu a ŽP

23
735
114
40
32

Odb. dopravy obcí s rozšířenou působností
(oznámení o uložení BP, BNMN - bodové přestupky a přestupky nad 1.000,-)

74

Přestupkové jednání nezletilých a mladistvých (odeslané k projednání na odbor SVS)
- krádeže nezletilí, mladiství
- požití alkoholu (mladiství, nezletilí)
- kouření (mladiství, nezletilí)

40
2
0
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Ostatní zákroky, úkony či jiná opatření

Přijaté oznámení

4065

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

5845

Zjištěna závada a skládka

52

Výjezd k signálu PCO

412

Doručování písemností do vlastních rukou

190

Asistence HZS, LSPP, pracovníkům MMPř, exekutorům,
dom. správě, soud. vykonavatelům

10

Asistence PČR, součinnost s PČR

13

Výjezdy za PČR

60

Předvedené osoby (na PČR, odb. správní)

45

Zjištěno vozidlo s podezřením na "vrak"

6

Spolupráce na odchytu volně pobíhajícího zvířete

9

Zajištění místa DN, usměrňování dopravy, řešení dopr. situace
Neplatící host
Použití donucovacích prostředků

100
0
13

Zjištěno neuzamčené vozidlo

0

jízda pod vlivem alkoholu

5

Zjištěné osoby hledané PČR, pátrání po pohřeš. osobách

23

31
Přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů

Období

§5

§7

§8

veř. pořádek

obč. soužití

majetek

Leden

5

1

9

Únor

3

2

17

Březen

12

2

17

Duben

6

-

24

Květen

14

12

25

Červen

7

4

21

Červenec

7

2

39

Srpen

9

2

21

Září

7

1

30

Říjen

11

4

13

Listopad

8

1

16

Prosinec

9

1

10

98

32

242

32
Vybrané přestupky proti OZV a NO města Přerova

o pohybu
psů na veObdobí
řejném prostranství
Leden
Únor
Březen
Duben
1
Květen
1
Červen
2
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
4

o čistotě a
ochraně veřejné zeleně

tržní
řád

7
1
-

1
4
2
1
1
-

8

9

"suchá vy- ostatní o pohybu
hláška"
psů na veřejném
prostranství
1
1
1
1
2
1
4
6

Vybrané přestupky proti OZV a NO města Přerova

1

4
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Zákroky proti bezdomovcům a opilcům
Období

počet případů řešení převoz opilců na zjištěné osoby v herbezdomovců a opil- PZS (MP, převozní nách
ců
služba)

Leden

59

1

-

Únor

47

-

-

Březen

42

1

-

Duben

96

1

-

Květen

63

-

-

Červen

45

2

-

Červenec

66

-

-

Srpen

57

-

-

Září

59

-

-

Říjen

98

1

-

Listopad

52

1

-

Prosinec

63

1

-

Celkem

747

8

0
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Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu
chodci
Období
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

0

cyklisté překročení
rychlosti
1
1
1
2
1
6

0

porušení
zákazu
vjezdu
126
122
114
131
43
94
84
59
111
134
110
100
1228

nedovolené ostatní celkem
zastavení a
stání
54
152
71
210
164
204
84
173
162
123
151
1548

121

2903
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ZJIŠTĚNÉ TRESTNÉ ČINY PŘEDANÉ PČR
trestné činy proti svobodě a důstojnosti
trestné činy proti majetku
trestné činy obecně nebezpečné
trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1
35
6
3

celkem

45

36

Ostatní zákroky, úkony či jiná opatření
Přijaté oznámení

4065

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

5845

Zjištěna závada a skládka

52

Výjezd k signálu PCO

412

Doručování písemností do vlastních rukou

190

Asistence HZS, zdravotníkům, pracovníkům MMPř, exekutorům, dom. správě, soud. Vykonavatelům

10

Asistence PČR, součinnost s PČR

13

Výjezdy za PČR

60

Předvedené osoby (na PČR, odb. správní)

45

Zjištěno vozidlo s podezřením na "vrak"

6

Spolupráce na odchytu volně pobíhajícího zvířete

9

Zajištění místa DN, usměrňování dopravy, řešení dopr. situace
Neplatící host
Použití donucovacích prostředků

100
0
13

Zjištěno neuzamčené vozidlo

0

jízda pod vlivem alkoholu

5

Zjištěné osoby hledané PČR, pátrání po pohřeš. osobách

23

