
dotaz od: P.    ze dne: 16.06.2018 

Dobré odpoledne, bylo by možno umístit retardér + přechod pro chodce naproti školy a tenisu + 
bývalého kina Oko, v Předmostí na Sportovní ulici? Vybíhají tam děti ze dvora školy, vozidla tam 

jezdí dost rychle a ulice není přehledná. Je to trasa MHD a opravdu je úsek nebezpečný. Děkuji P. 
J. 

odpověď: Dobrý den, 
Váš podnět jsme předali příslušnému orgánu. 
Kom. 

dotaz od: ing.Ž. L.    ze dne: 14.06.2018 

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem v souvislosti s dopravním omezením v Husově ul. (oprava 
parovodu a úplné uzavření komunikace). Nejsem místní a Přerovem budu pouze projíždět. Lze projet 
od Lověšic Kojetínskou ul. a projet křižovatkou v sousedství Husovy ulice a dále pokračovat kolem 
TESCA směrem na Olomouc ? Děkuji za ochotu a odpověď Ž. 

odpověď: Dobrý den, v současné době lze projíždět od podjezdu (ul. Kojetínská) směrem na 

Olomouc a směrem k nádraží (ul. Husova).  
Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 07.06.2018 

Zdravím z jakého důvodu MP Přerov maže dotazy občanů?dodnes nemám odpověď na otázku 
dopravního oddílu MP Přerov.Na vlastní oči jsem měl možnost vidět situaci, kdy v nejmenované ulici 
dcera dostala blokově 300k BPč za B28 zakaz zastavení(0,5 roku zpátky)včera procházím stejným 
místem ejhle stojí tam auto a hlídka MP Přerov se dívá jinam,proč?řidič měl 2m na výšku a hodně 
velká ramena,bojí se hlídka MP Přerov takového člověka, aby nedostali přes ústa, nebo to byl známý 
zástupce ředitele MP Přerov p.Komínka?nerozumím tomu.kde je pravda? 

odpověď: Dobrý den, 
příspěvky nemažeme, nicméně poradna neslouží jako sociální síť ani diskuzní platforma. 
Nejmenovaná ulice, bez určení data, hodiny, vozidla, nejsou potřebné informace, tudíž 
nelze odpovědět, natož Vám objasnit, kde je pravda.  
Kom. 

dotaz od: B. O.     ze dne: 05.06.2018 

Prosím Vás o radu kolem našeho bydliště chodí venčit psy starý pán má dva psy vůbec je nezvládá 
dokonce na mě zaútočili stihla jsem uskocit a kriknout psy jsou bez nahubku a vypadají nebezpečně 
a jsou agresivní chodí 2az 3 venčit ale čas není vždy přesný.. Děkuji za radu 

odpověď: Dobrý den, 

v době, kdy budete svědkyní venčení psů na volno, zavolejte na naši stálou službu. 
Kom. 

dotaz od: Katka    ze dne: 31.05.2018 

Dobrý den, již dříve jste mi odpověděl,že si můžu být jistá s dodržováním silničních pravidel od 
vašich strážníků. Ale dnes jsem se přesvědčila opět o opaku. Stání na žluté čáře je asi zcela normální 
dodržování silničních pravidel. Parkoviště je dost velké,ale ..... . Takže podle strážníků můžu stát 
na žluté čáře a bez postihu. Škoda,že zde nejde vložit fotografie. 

odpověď: Dobrý den, 

fotografie mi můžete poslat na email. Co se týká zákazu stání či zastavení, mají 
strážníci stejně jako příslušníci ozbrojených sborů při plnění svých úkolů výjimku ze 

zákona (§27 zák. o silničním provozu č. 361/2000 Sb.). 
Kom. 

dotaz od: J.Š.    ze dne: 26.05.2018 

Dobrý večer, sedíme s přítelem na balkoně a sledujeme okolí. Přišlo nám podezřelá skupinka 
mladých, která se ochomýtá kolem aut (jedním z nich jsem přijela já). Je to parkoviště před 
ubytovnou Chemik. Vzala jsem foťák a udělala pár snímků. Mám vám je poslat? 
 
Jana Šmudlová - tel. 728 337 983 

odpověď: Dobrý den, 
pokud se nic nestalo, není důvod. 

Kom. 

dotaz od: Stanislav V.    ze dne: 25.05.2018 

Dobry den muzete prosim proverit vuz Skoda Octavia SPZ 4M43219 tmave zelene barvy na 

parkovisti v ulici V.Novosady hned vedle kostela?Auto stoji na parkovisti uz velmi dlouho ma rozbity 



pravy bok a utrhle zpetne zrcatko.Protoze byva denne parkoviste dosti obsazene neda se vedle nej 

projizdet z boku.parkoviste.Dekuji St.V 

odpověď: Dobrý den, 
vozidlo jsme prověřili již 23.5.2018. Provozovatelku vozidla bude řešit správní orgán 

a při následném blokovém čištění necháme vozidlo pravděpodobně odtáhnout. 
Kom. 

dotaz od: Jaroslav Hl.    ze dne: 19.05.2018 

Dobrý den, 

lze si nechat očipovat jízdní kolo? Pokud ano, tak kde a za kolik? 
Děkuji za odpověď 

odpověď: Dobrý den, 
v současné době tuto službu neposkytujeme. Jakmile bude zřízena celorepubliková 
databáze kol, aby to mělo smysl, pak bychom začali kola čipovat.  
Kom. 

dotaz od: jiřina    ze dne: 12.05.2018 

dotaz nasbírání exkrementů po psechv místní části lánce přerov jedná se o polní cesty blízkosti 
zahrad a polí dĕkuji zaodpovĕď 

odpověď: Dobrý den, 

mezi místní části Přerova nepatří Lánce. Pokud máte na mysli oblast zvanou "Lánce", 
pak se jedná o zemědělskou půdu na okraji katastru města. Jelikož nejsou pole a obecně 
zemědělská půda považovány za veřejné prostranství dle zákona o obcích, tak se na ně 
nevztahuje ani OZV o pohybu psů.  
Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 10.05.2018 

Dobrý den na ulici Optiky za restaurací a Dukla je zákaz vjezdu s dodatkovou cedulkou 
mimo.dopravní obsluhy zákaz parkování mimo vyhrzene parkoviště parkuji zde zaměstnanci jedné 
nejmenované společnosti pro nebnejspis zákazy neplatí a ti co tam bydi nemají kde zaparkovat 

odpověď: Dobrý den, 

jen těžko lze zjistit podle vozidel, kdo je dopravní obsluha a v místě bydlí, nebo tam 
má provozovnu. Pokud však budete svědkem protiprávního jednání, zavolejte aktuálně 
na stálou službu. 
Kom. 

dotaz od: Radek D.    ze dne: 07.05.2018 

Omlouvám se chyba u mě Jižní čtvrt I/3 

odpověď: Dobrý den, 
vozidlo jsme prověřili a v současné době se nejedná o vrak. Nicméně s provozovatelem 
bude zahájeno správní řízení, jelikož bylo zjištěno několik přestupků. 
Kom. 

dotaz od: Radek D.    ze dne: 07.05.2018 

Dobrý den.Již cca 1 měsíc stojí před domem os. automobil Škoda octavia ve vrakovém stavu , má 
vypuštěné pneumatiky , uvnitř vozu má skladiště nepořádku, ale stále má SPZ. Dá se s tím něco 

dělat? Blokuje tak již málo parkovací místo. Dík 

odpověď: Dobrý den, dalo by se s tím něco dělat,jen netušíme před kterým domem. 
Kom. 

dotaz od: Zdeňka     ze dne: 04.05.2018 

Dobrý den. 
Co mám dělat když mě nad domem a nade dvorem v poslední době létá dron a letí celkem nízko a 
pomalu a myslím že má i kameru . Jaké budeme mít soukromí v létě na dvorku.! 
Děkuji za radu. 

odpověď: Dobrý den, 
v případě obtěžujícího dronu se obraťte na Policii ČR. 

Kom. 

dotaz od: K. Ludmila    ze dne: 03.05.2018 

Dobrý den, měla bych dotaz, zda lze si zaplatit pronájem parkovacího místa v Předmostí -

Dr.Horákovéi když nejsem tělesně postižená, za jakou cenu/rok a co mám pro to udělat? 
Děkuji za odpověď 



odpověď: Dobrý den, 

obraťte se na Oddělení dopravně správních agend MMPr. Poplatky jsou dle lokality 
stanoveny vyhláškou na 2000/1000/500 Kč měsíčně za jedno parkovací místo. 
Kom. 

dotaz od: L.    ze dne: 20.04.2018 

Dobrý den, 
prosím Vás,stále se setkávám(e) se sousedem na Kozlovské ulici, kde je za barákem u rybníka 
,,dětské hriště'', kdy jeden radši nejmenovaný člověk, hází ,,petardy'' na psy. Obtěžuje svým 

,,hulákáním'' po lidech své okolí i člověka, co mu bezdůvodně nadává, že svého psa venčí za již 
zmiňovaným barákem. Je to velice silně konfliktní starý člověk. Cedule zákaz vstupu se psy je u 
dětského hřiště a on si stále ,,přivlastňuje'' celý pozemek za barákem celé Kozlovské ulici, kdy 
huláká po lidech, že se psi tam nemají co dělat. Svadí na pejskaře, co výkaly sbírají, že je nesbírají 
apod. Už toho mám dost toho obtěžování. Nemluvím o tom, že mám lovecké plemeno a bylo mi 
zakázáno cvičit u baráku svého psa, že to není žádné cvičiště, nýbrž celý pozemek určen pro děti. 

Nemluvím o tom, že máme doma dítě, ale už přesto, že pán je tak agresivní, se i proto 

neopovažujeme vstoupit na pozemek, co je určený jenom pro děti, aby si opět něco na lidi co mají 
v bytech psy nevymyslel. Co v takovém případě nebo popřípadě jak se takovému člověku, co má v 
hlavě ,,slámu'' bránit? Popřípadě, co za barákem na Kozlovské je pro děti a zbytek lidí může venčit 
psy aniž by si museli všímat tohoto konfliktního starýho chlapa? Děkuji.  

odpověď: Dobrý den, 
kdykoliv jste svědkem protiprávního jednání, volejte na naši stálou službu na linku 

156. 
Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 18.04.2018 

Dobrý den. Měl bych otázku. Po práci jsem šel s kamarádem na pivo na zahrádku jedné z restaurací 
ve městě. Obsluha nám ne moc slušné řekla, že se máme přesunout dovnitř restaurace, protože 
nekouříme a že zahrádka je pouze pro kuřáky, aby nemuseli chodit pořád kouřit ven. Chci se zeptat 
smí mě obsluha poslat dovnitř i když mi kuřáci nevadí? A jak se můžeme bránit jako nekuřáci? 
Děkuji za odpověď. 

odpověď: Dobrý den, 
žádný zákon Vám nezakazuje sedět na zahrádce, nicméně jak je podnik nastaven záleží 

na jeho provozovateli. Pokud se Vám jednání obsluhy nelíbí, obraťte se na 
provozovatele, nebo běžte do jiného podniku. 
Kom. 

dotaz od: Franta    ze dne: 15.04.2018 

Dobrý den, mám dotaz, týká se slepé ulice u Přerovanky. Přesto, že tam není žádná cedule se 
zákazem, ani žlutá čára, tam v tom místě dva strážníci dusili jednoho řidiče, který tam parkoval. Za 
co? 

odpověď: Dobrý den, 
celé centrum je v zóně s dopravním omezením - dopravní značka IZ 8a na všech 
příjezdech do centra. V této zóně je zakázáno stát mimo parkoviště, jízda vozidlem nad 

3,5t a je omezena rychlost na 30 km/h. Tato zóna je ukončena až dopravní značkou IZ 

8b - Konec zóny s dopravním omezením. 
Kom. 

dotaz od: Jirka    ze dne: 13.04.2018 

Dobrý den, 
chtěl bych zde poděkovat Městské policii Přerov za to, že vůbec existují a dělají svou práci. Když 
tady vidím komentáře nejrůznějších hlupáků, kteří si jsou schopni zde stěžovat na úplně všechno, 
co viděli nebo i neviděli, tak máte můj obdiv, že s tou prací neseknete. Zvlášť se mi hnusí lidé, kteří 
si stěžují na to, že viděli policejní auto odbočit nebo stát někde, kde nemělo. 
Myslím, že tihle lidé by se nad sebou měli zamyslet a uvědomit si, že být policistou, znamená potýkat 

s různými zloději, bezdomovci, feťáky apod., a že tihle stěžovatelé by sami neměli žaludek a ani 
koule na to proti téhle spodině zasáhnout. Místo toho se anonymně schovávají na Online poradně a 
nadávají na policii nebo si stěžují na malichernosti. 
Vážím si práce policistů a jsem rád, že tady jsou. Kdyby tu nebyli, tak do týdne jsme všichni mrtví. 
Protože nějakýmu feťákovi bude jedno, že si na něho někde stěžujete, ten prostě půjde a vrazí vám 
nůž mezi oči! 



odpověď: Dobrý den, 

děkujeme za podporu, ceníme si toho. 
Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 13.04.2018 

Zdravím,do kruhu se dostaneme v případě odmítnutí přijmout zodpovědnost za odvedenou práci a 
někdy i pochybení strážníků MP Přerov.Doporučuji odchod z řad MP,Vaší odpovědí jste Hrubě! 
znevážil práci všech strážníků MP v republice.Pokud pojede autohlídka ke rvačce,ležící 
osobě,zraněné osobě ano pak je počínání uvedené paní Katkou v pořádku,zbytek je zneužití 

VRZ,nezávislá konzultace s řidičem příslušníkem PČR,jezdící autohlídku a LTV 158,a zaměstnance 
MÚ odbor dopravy,přeji hezký den. 

odpověď: Dobrý den, děkuji za doporučení k odchodu, ale bohužel se jím nebudu řídit. Závěrem 
této debaty, k níž tato platforma neslouží, pro Vás dám citaci zákona č. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích: § 41 odst.1) - Řidič vozidla, který při plnění úkolů 
souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré 

barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen "vozidlo s 
právem přednosti v jízdě" není povinen dodržovat ..... 
 
Jak sám jistě vidíte, je zde psáno "při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních 
povinností". Jak je psáno v komentáři: Řidičům vozidel s právem přednostní jízdy 
určených k plnění úkolů, při nichž hraje stěžejní roli faktor času, je nezbytné dát v 
silničním provozu určitou prioritu tím,že při zachování potřebné opatrnosti, aby 

neohrozili bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nemusí dodržovat taxativně 
vymezená ustanovení zákona o silničním provozu.  
Jak jsem uvedl k původnímu dotazu: Hlídka vyjížděla k oznámení o porouchaném 
kamionu, který blokuje jednu z páteřních komunikací ve městě, čím blokuje dopravu. 
bylo tedy nutné v co nejkratší době provoz usměrnit a obnovit a zajistit odtažení 
porouchaného vozidla. Ani napotřetí jsme nevyhodnotili použití "majáku" jako 
neoprávněné a nic na tom nemění údajné vyjádření pracovníka městského úřadu 

(myšleno pravděpodobně magistrátu) či příslušníka policie. Ostatně, předpokládám, že 

pokud pojede např. hlídka dopravní policie k dopravní nehodě, nebudete trvat na tom, 
aby jela oklikou. 
K dané události se již nebudu vyjadřovat. Pokud budete mít konkrétní dotaz k jiné 
záležitosti, rád Vám opět odpovím. 
Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 12.04.2018 

Děkuji za odpověď,která je pro Vás omluvenkou za zneužití VRZ hlídkou MP, NE!Bylo to zneužití 
VRZ, hlídka měla použít jinou trasu,jedná se o běžnou praxi autohlídek MP,stále to není 
relevantní?Na Vašem místě bych byl hodně opatrný co se týče pojmu "relevantní",lidé ve městě si 

všímají a VIDÍ!Koledujete si tak akorát o to,aby to občané města Přerova začali zveřejňovat, a pak 
máte "útrum všichni".A co se týká vyloučených lokalit,stále tam hlídky nejsou vidět,děkuji. 

odpověď: Dobrý den, 
opět s Vámi nesouhlasím, ale to bychom se dostali do kruhu. Přeji hezký den. 
Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 11.04.2018 

Dobrý den,podpořil bych paní Katku v otázce zneužití VRZ služebním vozidlem MP 
Přerov.Argument,který vedení MP použilo pouze zakrývá věc,která je v tomto městě běžná,nejedná 
se o ojedinělý případ,ale pravidelnou praxi.Šlo o krajní nouzi v případě \"porouchaného 
kamionu\"?nešlo,autohlídka měla zvolit jiný směr jízdy,a pokud to bylo nutné,kde jsou hlídky když 
je Přerov velmi složitě průjezdný v době dopravní špičky? Nemluvím o první větě zákona o Obecní 
Policii,kde stojí (zkráceně-dohlíží na záležitosti veřejného pořádku),v ulicích 
Škodova,Husova,Kojetínská jsem hlídku MP hodně dlouho neviděl.Zamyslete se nad sebou,takový 

\"Texas Rangers\" nejste, 

odpověď: Dobrý den, 
zákon nikde nestanoví použití majáku v "krajní nouzi", netuším, kde jste tento 
argument četl. Řidič vozidla s právem přednosti je zodpovědný za použití majáku. 
V uvedeném případě bylo majáku využito oprávněně. Váš subjektivní pocit, zda 
mohla hlídka volit jinou cestu, aby se bezpečně a rychle dostala na místo události 
není v tuto chvíli relevantní.  

Pokud máte jiné konkrétní případy (nikoliv jen prázdná slova o pravidelné praxi), 
pak Vám na ně rád odpovím. 



Co se týká působení v sociálně vyloučené lokalitě, pak zde můžete naše hlídky 

potkat pravidelně a to i psovody se psem. 
Uvědomujeme si, že "Texas Rangers" nejsme, a to z několika důvodů. Nejsme v 
Texasu, rangers nemají v našem právním systému žádné postavení a nevíme co 

na to Chuck Norris. 
Kom. 

dotaz od: Tomáš    ze dne: 10.04.2018 

Dobrý den, z Kosmákovy ulice ve vjezdu do dvorního traktu domů v Kozlovske ulici ( jak je sluzebna 

MProfis) stojí již delší dobu odstavené auto Fiat Multipla, s papírovou cedulkou nepojízdné, vykazující 
známky vraku, jak dlouho tam ještě bude blokovat silnici? 

odpověď: Dobrý den, 
kontaktovali jsme provozovatelku a ta přislíbila vozidlo odtáhnout. Pokud tak neučiní, 
bude vozidlo odtaženo na její náklady. 
Kom. 

dotaz od: Jirka    ze dne: 09.04.2018 

Dobrý den, provádíte, případně plánujete  
forenzní značení jízdních kol za pomocí syntetické dna 
Děkuji 

odpověď: Dobrý den, 
v současnosti toto značení neprovádíme. Svůj význam to bude mít až po zřízení 
celorepublikové databáze.  
Kom. 

dotaz od: Markéta    ze dne: 08.04.2018 

Dobrý den, chtěla bych požádat o častější kontroly na dětských hřištích v Michalově, zejména o 
víkendu. Dnes jsem byla již po několikáté svědkem toho, jak majitelé psů uvazují psy na dětská 
hřiště a vstupují s nimi do okolí herních prvků. Psi samozřejmě u herních prvků kálejí a močí. 
Nehledě na to, že některé děti se psů prostě bojí. Hřiště jsou určená pro děti a ne pro psy. Opravdu 
nechci, aby mé malé děti sahaly na na pomočená místa. Myslím si, že v parku je dost dalších míst, 

kam majitelé psů se svými čtyřnohými miláčky mohou jít. Po mém slušném upozornění, že psi na 
dětském hřišti nemají co dělat, jsem se dočkala pouze arogantního chování a nadávek. Děkuji 
předem za podniknuté kroky. 

odpověď: Dobrý den, 
 
vzhledem k počasí začíná být park Michalov opět centrem vycházek občanů a proto 

zde budeme provádět častější kontroly i se zaměřením na psi.  
Kom. 

dotaz od: Katka    ze dne: 03.04.2018 

Dobrý den,dnes 12.58 v Přerově na ulici Komenského odbočovolalo auto městské policie doleva na 

ulici Havlíčkova. Jelikož je tam dvojitá plná čára,tak použili pouze na odbočení výstražné světla! 
Jinak po celou dobu před odbočením a po , výstražné světla zapnuté neměli. Kdyby jeli k případu,tak 
výstražné světla mají zapnuté po celou dobu. Všichni mají dodržovat silniční předpisy! A opět si 
městská policie v Přerově dělá svoje pravidla! 

odpověď: Dobrý den, 
motohlídka se přesouvala do ulice Tovární, kde blokoval dopravu porouchaný kamion a 

bylo třeba zajistit průjezdnost. Cesta Havlíčkovou ulicí byla nejrychlejší. Není třeba mít 
po celou dobu zapnutý maják, pokud jedou k případu, jak uvádíte. Motohlídka 
vyhodnotila, že není potřeba mít maják zapnutý, aby se dostala rychle a bezpečně na 
místo události a maják použila jen v případě, kdy musela porušit pravidla silničního 
provozu (např. při odbočení do ulice Havlíčkova). Můžete si být jistá, že strážníci se řídí 
stejnými pravidly silničního provozu jako vy. 
Kom. 

dotaz od: Ivana    ze dne: 25.03.2018 

Dobrý den.  
Není to poprvé, co sem píší stížnost na nezabezpečené psy v ul. Interbrigadistů v Přerově. Nebylo 

by na škodu, kdyby se ve zmiňované lokalitě objevila nějaká \"síla uniformy\", alespoň takříkajíc 
čas od času, když už ne pravidelně a napomohla tak \"morálnímu vyzrání\"nemorálních pejskařů. 

To, že strážníci občas projeli autem asi moc pořádku nepřidá. Odpověď, že nemohou být všude 
pokládám za nedostačující, zatím co tu bydlím, tak jsem žádné pochůzky MP neviděla, to ani v 
centru města, ani v jiných  



lokalitách. Tedy pouze \"pojížďky\", zřídka. Vysvětlete mi, proč v jiných městech dělají strážníci 

pochůzky a v Přerově ne. Kdo tedy v Přerově chrání zákon a pořádek, když policie asi nemá čas, 
nebo lidi, nebo má jiné důvody ? 236 řešení těchto případů by se dalo nasbírat během jednoho 
týdne ve zmiňované ulici a pro Vás je to argument na celý rok a celé město ? Když od obyvatelů 

jiných měst slyším, že Přerov je špinavé město, tak se nedivím, ale já osobně se stydím za to, kde 
žiji. Takže bych přispěla svým názorem k jisté polemice zde v jednom článku o nezájmu policie, 
bohužel si též musím myslet, že policie je velice shovívavá nebo benevolentní chcete-li. Nebo se 
čeká, až dojde zase k nějaké tragédii ? 
S pozdravem Ivana. 

odpověď: Dobrý den, 
jen těžko lze polemizovat s Vaším subjektivním pocitem, že Přerov nemá pěší hlídky 

strážníků. K nám se naopak dostávají opačné informace, a to, že pokud jsou někde vidět 
pěší hlídky, tak jsou to právě naši strážníci.  
Jste-li svědkem protiprávního jednání, zavolejte na naši stálou službu a na místo vyjede 
hlídka. Úzká spolupráce s veřejností je v tomto případě nezbytná, jelikož i když to 

nechcete slyšet, jsou personální možnosti MP Přerov omezené a obdobný požadavek na 
pravidelnou kontrolu nějaké lokality přichází z mnoha míst a hlídky jsou směřovány do 
různých částí města, dle aktuální potřeby a příslušných úkolů. 

Kom. 

dotaz od: René    ze dne: 13.03.2018 

Dobrý den zakoupil jsem si nové kolo a chci se zeptat zdali ještě vedete evidenci kol pro případ 

krádeže . Díky 

odpověď: Dobrý den, 
v současnosti tuto službu nevedeme. Průběžně se jedná o celostátní databázi (která 
jediná má smysl). 
Kom. 

dotaz od: Honza    ze dne: 12.03.2018 

Dobrý den, je možné přijít vyřídít přestupek na MP v úterý? Nebo musím dojít až v úřední den ve 

středu? děkuji za odpověd. 

odpověď: Dobrý den, 
můžete se dostavit i v jiný den. 

Kom. 

dotaz od: Jozef    ze dne: 12.03.2018 

Dobry den, na ulici Seifertova naproti vyhrazenemu parkovisti stoji jiz velmi dlouhou dobu cerny vw 

golf bez predni i zadni SPZ. SPZ ma vytistenou na papire a danou za oknem. Chci se zeptat muze 
tam byt vozidlo odstavene a blokovat tak parkovaci misto? A z jakeho duvodu ma SPZ vytistenou 
za oknem? Dekuji. 

odpověď: Dobrý den, 
s provozovatelem (který má RZ v depozitu) jsme vstoupili do jednání a ten přislíbil, že 
vozidlo do pondělí 19.3.2018 odstraní. Pak bude provedena kontrola a případně situace 
dále řešena. 

Kom. 

dotaz od: Petra     ze dne: 28.02.2018 

Dobrý den,  

bydlím na ulici PFB. Chápu, že je tu problém s parkováním, ale nechápu, proč téměř denně stojí 
auta přímo v zatáčce na ulici Drahlovského (v obou směrech, tzn. jedno je v protisměru - je tam 
jednosměrka, v místě označeném žlutou barvou) a nikdy to nebylo řešeno. Je to místo, kde přechází 
lidé ulici. Dcera školačka tam chodí denně a jelikož je menšího vzrůstu, nemůže při přecházení 
vozovky vidět přes zaparkovaná auta, zda náhodou nevjíždí do ulice auto. Je to tam velmi 
nebezpečné. Vzhledem k tomu, že je od tohoto místa velmi blízko služebna městské policie, bylo by 
fajn, kdyby se na tyhle neukázněné a nebezpečné řidiče zaměřili. Aspoň co se týče této křižovatky. 

Dříve, než to někoho bude stát zdraví. Děkuji. 

odpověď: Dobrý den, 
pokud jste svědkem protiprávního jednání, volejte aktuálně na linku 581 268 417 nebo 
v případě tísně na linku 156. Nábř. PFB naše hlídky pravidelně kontrolují a špatně 
stojící vozidla řeší. 

Kom. 

dotaz od: Vojtěch    ze dne: 26.02.2018 



Dobrý den, 

řeším odcizení kola. Případ jsem předal PČR, po třiceti dnech mne potom informovali, že případ 
odkládají. To chápu, neočekával jsem že by hned odložili všechnu práci a šli hledat moje kolo.. 
Nicméně podle informačních tabulí se kolo nacházelo viditelně v oblasti monitorované městskou 

kamerou. Bylo by nějak možné vás navštívit a nahlédnout do záznamů této kamery? děkuji. 

odpověď: Dobrý den, 
vzhledem k tomu, že se kamerové záznamy zálohují maximálně třicet dní, tak tam 
již bohužel nebude Vaše časové období. 
Kom. 

dotaz od: OP    ze dne: 19.02.2018 

Dobrý den,  
v ulici Bratrská parkuje na stejném místě již 3 měsíce vozidlo Seat Arosa, červené barvy, RZ PRK 
46 43. Toto vozidlo má vyfouklé pneumatiky a do vozidla zatéká (okna jsou namrzlá zevnitř). Mám 
podezření, že se jedná o vrak který zbytečně blokuje parkovací místo, vozidlo má propadlou STK. 

Můžete prosím požádat majitele o odstranění vraku?  
děkuji 

odpověď: Dobrý den,  
provedli jsme kontrolu a vozidlo rozhodně nevykazuje znaky vraku, ani není 
evidováno jako kradené. 
Kom. 

dotaz od: Aleš    ze dne: 02.02.2018 

Dobrý den, k mému dotazu ze 4.1.2018 ohledně zastavování před školou U Tenisu. Včera, 1.2.2018, 
v 6.45 tam stála 4 vozidla za sebou z toho 3 měla zapnutá výstražná světla. Můj dotaz je budete 
danou problematiku řešit? Individuálně, podnětem na úpravu dopravního značení, nebo podnětem 

na vybudování parkoviště, nebo zjednosměrněním ulice, nebo to budete tolerovat? 
Děkuji 

odpověď: Dobrý den, 
oproti minulé odpovědi není žádná změna. Pokud tam řidiči zastaví pro vystoupení a 

nastoupení osob a jsou zachovány 3 metry pro jízdní pruh, pak je to v pořádku. 
Základem plynulé a bezpečné dopravy je vzájemná tolerance ze strany účastníků 
silničního provozu.  

Nikdo jiný, kromě Vás, si na danou situaci nestěžuje. Pokud vnímáte, že by bylo na 
místě potřeba změnit dopravní značení (my to tak nevnímáme), můžete se obrátit na 
vlastníka komunikace, respektive na příslušné oddělení MMPr - Oddělení správy 
ostatního majetku a komunálních služeb. 
A v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu se také můžete obrátit 
na gestora této problematiky určeného zákonem - DI PČR. Městská policie pouze 
přispívá k dohledu a to v zákonem stanovených intencích.  

Kom. 

dotaz od: M.    ze dne: 29.01.2018 

do kolika hod.vam funguje pokladna? 

odpověď: Dobrý den, 

na městské policii pokladna není. Musíte se obrátit na Magistrát města Přerova.  
Kom. 

dotaz od: Boris Z.    ze dne: 28.01.2018 

Dobry den, chci se zeptat v prosinci 2017 jsem byl byl zadržen do vazby v novém Jičíně a mého psa 
amerického pitbulteriera kterého jsem měl dočasne u kamaráda v prerove . Po dvou dvou dnech 
přítelkyně mého kamaráda zavolala městskou polici ze furt štěká . Policie přijela a odvedla si mého 
psa S sebou . Chci se zeptat kde je nyní muj pes chtěl bych ho zpet dekuji 

odpověď: Dobrý den, 
Vámi popisovaném případu nemáme žádný záznam. Pokud hledáte psa, obraťte se 

na útulek. 
Kom. 

dotaz od: Jakub     ze dne: 22.01.2018 

Dobrý den, 

včera odpoledne kolem 16h byl muj pes napaden jiným volně pobíhajícím psem, ke kterému se 
nikdo nehlásil. Vše jsem nahlásil na policii, která mi řekla, že bude muset nejspíš povolát vás kvůli 



odchytu, jelikož vy disponujete zařízením pro odchyt, Chtěl bych se zeptat, jestli byl proveden tento 

odchyt psů (jednalo se o dva), popř. zda byl nalezen majitel a jak to s ním bylo řešeno. Děkuji. 

odpověď: Dobrý den, 
na místě věc řešila hlídka PČR. 

Kom. 

dotaz od: David Mastný    ze dne: 22.01.2018 

Dobrý den, chci se zeptat na koho se obrátit ohledně možnosti o podání návrhu na omezení 
parkování dodávek v Ulici Pod Skalkou např od 18 do 6? víte jaké to je tady s parkováním, a co 

jsem se díval parkuje zde mnoho firemních dodávek, některé pokud si stoupnout za sebe zaberou 
tak např . 4 parkovací místa. :/ případně nemohla by se nějak angažovat v tomto směru i MP ? 
děkuji Mastný 

odpověď: Dobrý den, 
je možné se obrátit na Magistrát města Přerova, Oddělení správy ostatního majetku a 
komunálních služeb (Blahoslavova 3), případně oddělení dopravně správních agend 

(TGM 16). 
Kom. 

dotaz od: MIROSLAV    ze dne: 18.01.2018 

Dobrý den, 

dnes jsem zaparkoval lv 4.30 ráno na zasněžené cestě na ul.OPTIKY, jel jsem do práce v Meoptě na 
5.00.Po zaměstnání jsem měl lístek od Městské Policie za stěračem za špatné parkování blízko 
přechodu.Ve 4.30 ráno jsem na zasněžené cestě nebyl jistý kde je přechod,samozřejmě jsem byl 
rád ,že je vůbec kde parkovat,ale i tak jsem ráno couval na sněhu s ohledem na přechod k Domově 
dúchodců a k Mateřské školce.Bohužel \"příroda\" odkryla s táním i přechod pro chodce,a to je 
impuls pro represi a stíhání nezodpovědných řidičů.Vzhledem k tomu ,že nejsem z Přerova,můžete 

mi sdělit ma kterou adresu se mám dostavit k řešení přestupku a jaký je časový termín k vyřešení 
přestupku.Děkuji za odpověd 

odpověď: Dobrý den, 
veškeré informace jsou napsány informačním lístku, který jste našel za stěračem: 

nám. TGM 1, Přerov, v pondělí nebo středu od 9-12 a od 14-17 hodin. 
Kom. 

dotaz od: Dalibora    ze dne: 18.01.2018 

Dobrý den, můžete mi prosím vysvětlit účinnost značek Zákaz vjezdu před zadními vchody 3 vchodů 
- tř. 17. listopadu 10,12,14, když tudy denně projede odhadem 40 aut? Platí tyto značky nebo ne? 
A pokud ano kdy a proč není dodržování Zákazu posíleno strážními hlídkami? 

odpověď: Dobrý den, 
značka je platná. Městské policie ze zákona jen přispívají k dohledu nad Besipem a jsou 
primárně zřízeny pro zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Nicméně 
děkujeme za podnět a pokusíme se o namátkové kontroly dané lokality v závislosti na 
jiných úkolech, silách a prostředcích. 
Kom. 

dotaz od: Lenka    ze dne: 08.01.2018 

Dobrý den, 
nedá mi to, abych se ještě nezeptala blíže. Na anonymní či neanonymní telefonát, který ohlásí, že 
auta v určité části Přerova při svém stání mimo parkoviště nedodržují předepsaných 6m šířky silnice, 

přitom nikomu nebrání v jízdě či výjezdu, musíte také reagovat tím, že dáváte pokuty? Opravdu 
reagujete represí na nesmyslné UDÁNÍ? Chráníte lidskost? Všichni víme, jak to s parkováním v 
Přerově je. Domnívala jsem se, že udávání by demokratické zřízení podporovat nemělo, represivní 
orgány by ho měly spíš potlačovat. Nebo se mýlím? Děkuji. 

odpověď: Dobrý den, 
v prvé řadě chci upozornit, že po výjezdu na místo strážníci nedávají automaticky 
pokuty. Zaznamenají přestupkové jednání a řidiči dají za okno upozornění, že pokud 

chce případně podezření z přestupku řešit, než bude oznámení odesláno na správní 
orgán, může se dostavit k řešení na služebnu MP. Přestupek je pak řešen individuálně 
v závislosti na polehčujících i přitěžujících okolnostech napomenutím, pokutou nebo u 
správního orgánu. 
Nyní k Vaší prvotní otázce: § 6 odst.3, zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. (dále 

jen z.553/1991 Sb.) stanoví : Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých 
oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ní požádá.  

§7 odst.1 z.553/1991 Sb. pak stanoví: Strážník je v pracovní době povinen v mezích 



tohoto nebo zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-

li páchán trestný čin nebo přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. 
 
Jak sama vidíte, není to o volbě, jestli chceme nebo nechceme vyjíždět na oznámení, 

ale o zákonné povinnosti k takovému oznámení vyjet a provést zákrok či úkon.  
 
Kom. 

dotaz od: Lenka    ze dne: 04.01.2018 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali jsou zbytečné výjezdy strážníků ohlášené na čísle 581268417 
zpoplatněny /např. někdo ohlásí přestupek a strážníci zjistí, že k žádnému nedošlo, navíc přítomen 
na daném místě nikdo není/a jak se chováte k těm, kteří číslo pravidelně zneužívají. Děkuji. 

odpověď: Dobrý den, 
ze zákona strážníci vyjíždí na každé oznámení a poskytují pomoc každému, kdo o ni 
požádá (v rámci zákonných oprávnění). S marnými výjezdy se setkáváme poměrně 
často, ale bohužel je to součást naší práce. 

Kom. 

dotaz od: Aleš    ze dne: 04.01.2018 

Dobrý den,  
již delší dobu v ulici U Tenisu před školou u tenisu zastavují a z mého pohledu stojí (pustí blinkry a 
jdou) vozidla rodičů žáků. Dnes tam takto stála tři vozidla za sebou v čase cca 6.45. Nejde ani o to, 
že člověk musí čekat na průjezd, protože zůstává pouze jeden jízdní pruh, ale hlavně vznikají 

nebezpečné situace. Děti občas vystupují do vozovky. Teď v zimním období je to zhoršeno tmou. 

odpověď: Dobrý den, 
v případě, že pouze vystupují, tak se jedná o zastavení. Dle zákona o silničním provozu 
může řidič zastavit v druhé řadě (zastavení po dobu nezbytně nutnou pro vystoupení a 
nastoupení osob, složení a naložení nákladu). Samozřejmě tím nesmí být ohrožena 
bezpečnost a plynulost silničního provozu. Každý případ by se tak musel posuzovat 
individuálně (zachování průjezdnosti). 

Kom. 

dotaz od: Dalibor    ze dne: 04.01.2018 

Dobrý den, děkuji za odpopvěď. To tedy znamená že jeden hulvát a pes můžou beztrestně obtěžovat 

desítky občanů, protože dnes to ještě vylepšili a pes začal štěkat již od půl třetí ráno.  
Nebo to mám každý den volat městskou policii aby to zaregistrovala? 

odpověď: Dobrý den, 
bohužel, taková je situace. Jak jsem uvedl minule, pokud se nejedná o jiné protiprávní 
jednání, tak samotné štěkání není policií, ani správním orgánem postižitelné. 
Kom. 

dotaz od: Michal Skácelík    ze dne: 03.01.2018 

Dobrý den chtěl bych se zeptat. Jestli je možné najet osobním autem na chodník u vchodu do domu 
kde bydlím pro vyložení a naložení nákladu popřípadě za jakých podmínek děkuji za odpověď 

odpověď: Dobrý den, 

na chodník je vozidlem zakázáno vjíždět, pokud to není povoleno dopravní značkou. 

Případně můžete požádat správní orgán o povolení ke zvláštnímu užívání. 
Kom. 

dotaz od: Tomáš    ze dne: 02.01.2018 

Dobrý den, 
8.12.2017 14:26 jsem našel v ulici Purkyňova upadlou RZ z automobilu. Nahlásil jsem to na 156, 
dispečer odpověděl, že pošle hlídku k vyzvednutí a zařadí RZ ke ztátám a nálezům. Asi za dva dny 
byly v ulici vývěsky od majitele RZ, tak jsem ho kontaktoval a sdělil že je u MP. Během několika 
hodin jsem měl odezvu od majitele, že u Vás žádná taková RZ není ani nemáte žádný záznam. 
Můžete se mi k tomuto prosím vyjádřit? 

Za další jsem si myslel, že podle registru dohledáte majitele a nebudete takovou věc řešit přes ztáty 
a nálezy. Přijde mi to, jako by se na to dispečer \"vyfláknul\". 

odpověď: Dobrý den, 
v prvé řadě je třeba upozornit, že tísňovou linku 156 lze použít pouze k oznámení 
ohrožení života, zdraví, majetku a veřejného pořádku. Cokoliv jiného je dle zákona 

zneužití tísňové linky. Zadruhé dle občanského zákoníku je povinen nalezenou věc 
odevzdat majiteli nálezce a pokud toho není schopen, odevzdá ji na ztráty a nálezy. V 

prostoru budovy MP je schránka, do které se vkládají nalezené věci, včetně registračních 



značek. Stejným způsobem postupovala i hlídka a umístila registrační značku do tohoto 

boxu. Ztráty a nálezy spravuje odbor majetku a nemá s městkou policií nic společného. 
Hlídka byla pouze prostředníkem a řešila povinnost, kterou jste měl vy jako nálezce.  
Kom. 

dotaz od: Dalibor    ze dne: 02.01.2018 

Dobrý den, obracím se na vás se žádostí co dělat, jedna rodina na ulici Vsadsko vlastní psa vlčáka, 
toho každé ráno cca o půl páte vyžene na zahradu a pes začne štěkat, jeho štěkání se rozléhá mezi 
paneláky na Budovatelů a vzbudí spící. Slušně jsem je upozornil aby to nedělali, pes to ještě vylepšíl 

a do nočního štěkání přidal vytí.Vydrží štěkat a výt i 4hodiny. 

odpověď: Dobrý den, 
dle rozhodnutí soudu je štěkot psa jeho přirozeným projevem. V případě, že se nejedná 
o týrání zvířete (hlady nebo špatnými podmínkami), nebo o úmyslné dráždění za účelem 
schválností, pak s danou situací bohužel nelze nic dělat a hlídka událost jen zaeviduje. 
Jednou z mála možností je řešit záležitost občansko-právní cestou prostřednictvím 

soudu. 
Kom. 

dotaz od: Magdaléna Prusková    ze dne: 28.12.2017 

Dobrý den,  

začátkem prosince jsem zde psala dotaz ohledně občanů, kteří se opakovaně pohybují ráno za tmy 
na krajnici hlavní silnice na předmostí bez reflexních prvků a hrozí, že budou sraženi. Na můj 
příspěvek nebylo reagováno a dokonce byl smazán !!!??? Proč? Nic závadného v něm nebylo!! 
Bude se toto řešit? 
Děkuji Ing. Magdaléna Prusková 

odpověď: Dobrý den, 

Váš příspěvek ze dne 13.12.2017 nebyl smazán. Nebyl ani zveřejněn. Poukazujete v 
něm na osoby jiné barvy pleti, které se pohybují po sedmé hodině ráno po krajnici a Vy 
jezdíte rychle a mohla byste je srazit. Na nic se neptáte, nic nepožadujete. Váš poznatek 
jsme vzali na vědomí. Pokud jste svědkem protiprávního jednání, volejte aktuálně na 

linku 581 268 417 a v případě ohrožení života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku 
na linku 156 nebo 158. 
S pozdravem. 

Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 17.12.2017 

Dobrý den, prosím o radu. Soused přes cestu má na zahradě stromy. Listí ze stromů se dostává až 

k nám před dům, kde ucpává, nejen nám, ale i ostatním sousedům kanálky před domem. Můžu 
požádat majitele stromů aby si toto listí odklidil když mi to nafouká před dům? Má povinnost si listí 
uklidit? 

odpověď: Dobrý den, 
pokud plody, listí a větve spadnou na Váš pozemek, stáváte se majitelem vy (tudíž i 
úklid by šel na Vaši stranu). Výjimku tvoří veřejný pozemek, kdy je majitelem (plodů, 
listí atd.) stále majitel pozemku, ze kterého toto listí spadlo. Viz. § 1016 Občanského 

zákoníku. 

Kom. 

dotaz od: Karel Libušek    ze dne: 16.12.2017 

Dobrý den, prosím, je možno zazimovat, tedy dlouhodobě zaparkovat přívěsný karavan na místech, 
kde parkují osobní automobily? Jako příklad uvádím zaparkovaný karavan na Nábřeží Beneše v 
Přerově. 

odpověď: Dobrý den, 
ano, karavan lze zaparkovat na parkovišti. 
Kom. 

dotaz od: Verča    ze dne: 14.12.2017 

Dobrý den,prosím Vás, dnes a denně řešíme neoprávněné parkování u školní jídelny, na Trávníku. 
Vjezd z ulice Kozlovská,naproti hospody Kotelna.Je tam značení zákaz vjezdu s výjimkou obsluhy. 
Naše zaměstnankyně jsou brané jako obsluha, na které se výjimka vztahuje. V mnoha případech 

nemají kde zaparkovat, protože tam parkují cizí. Nechala jsem jim vytisknout cedulky, s označením 
Zaměstnanec školní jídelny, aby byli k rozlišení od cizích parkujicích . Když mi pracovní povinnosti 

dovolí, občas hlídám a upozorňují na značení, ale většinou se setkávám s nadávkami a výhrůžkami. 
Je to velmi problematické pro naše dodavatele a odběratele. Nemůžou najíždět k rampě, k naložení 
a vyložení zboží. Obědy i vyvážíme. Znepříjemňuje nám to naše pracovní podmínky. Nejvíc mě 



zaráží fakt, že jsou to převážně rodiče naší dětských strávníků, pro které vaříme obědy. A 

samozřejmě i lidé, kteří jdou do města. Asi by se rodičům nelíbilo,kdybychom obědy neuvařili včas, 
z důvodu blokování příjezdové cesty. Prosím Vás, bylo by možné tuhle situaci řešit. Moc děkuji 

odpověď: Dobrý den, 

v prvé řadě je třeba upozornit, že vaše zaměstnankyně nejsou a nemohou být brány 
jako dopravní obsluha a samotné se tak dopouští přestupkového jednání. Dopravní 
obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, 
údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidič, provozovatelé nebo přepravované 
osoby mají v místech za značnou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.  
Vaše zaměstnankyně by tak byly dopravní obsluhou, pokud by jezdily služebními vozy. 

V rámci plnění jiných úkolů můžeme zahrnout danou lokalitu do namátkových kontrol a 
budeme řešit všechna vozidla zde parkující, nicméně pokud budete svědkyní 
protiprávního jednání, volejte na naši stálou službu 581 268 417 a v případě tísně na 
linku 156. 

Kom. 

dotaz od: Josef dvorak    ze dne: 09.12.2017 

Stoji vam na budovatelu 2 auto na pre hodu 

odpověď: Dobrý den, 
naše služební auta tam určitě nestojí. Pokud hlásíte přestupkové jednání, volejte na linku 
581 268 417. 

Kom. 

dotaz od: Věra Skařupová    ze dne: 05.12.2017 

Dobrý den, asi před pěti minutami byl u mne v domě na Budovatelů muž, který pracuje pro Comfort 

Energy-obchází jednotlivé byty, žádá vyúčtování za energie......zkrátka, podomní prodej 

odpověď: Dobrý den, 
toto nebude vhodná forma žádosti o zákrok. Doporučuji příště volat aktuálně na naši 
stálou službu 581 268 417 nebo tísňový 156. 

Kom. 

dotaz od: Pavel    ze dne: 27.11.2017 

V restauraci,kde je na dveřích cedule Zákaz kouření je povoleno kouřit elektronické cigarety? 

odpověď: Dobrý den, 
ano na elektronické cigarety se to nevztahuje. 
Kom. 

dotaz od: IVONA    ze dne: 19.11.2017 

Dobrý den, 
 
neustále nám parkují auta naproti výjezdu z garáže, tak bychom si chtěli vyřídit žlutou čáru, poradíte 

kde je to možné domluvit? 
 
Děkuji předem 

odpověď: Dobrý den, 
obraťte se na Oddělení dopravně správních agend MMPr na nám TGM 16 (Emos). 
Kom. 

dotaz od: Smik    ze dne: 12.11.2017 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, a nebo nahlásit osobu, která chodí po bytech na Jasínkové ulici a 
přepisuje energie.Stalo se to mé mámě, která je v důchodu a i když to denně vidí v TV, tak si stejně 
do bytu vpustí \\\"podvodníka\\\". Já pak musím přijet z Ol a nastalou situaci řešit. S pánem jsem 

po telefonu mluvila den, po této situaci, kdy se máma nechala napálit a bylo mi řečeno, že by mi 
mohl také telefon zavěsit. Pán pracuje pro firmu- COMFORT ENERGY, ale jméno a telefon zde na 
něj zřejmě zveřejnit nemůžu. A také nechci, aby se to opakovalo i jiným důvěřivým 
\\\"důchodcům\\\" , tak co mám udělat? 

odpověď: Dobrý den, 
strážníci mohou v tomto případě zakročit jen v době, kdy se tam dané osoby pohybují a 

tyto služby nabízejí. Snažíme se o těchto problémech informovat veřejnost. Budeme 

opět muset obnovit informační kampaň s cílem občany varovat a poučit o tom, aby si 
nevpouštěli do domovů cizí osoby a volali na naši stálou službu. 
Kom. 



dotaz od: Společenství vlastníků     ze dne: 07.11.2017 

Dobrý den, již asi 4 měsíce je na veřejném parkovišti ve vnitrobloku ulice Jana Jiskry z Brandýsa 
zaparkované nepojízdné auto - 2M5 5892 Felicie combi - vínové barvy. Majitelé mají za oknem 

ceduli "porucha". Majitelé s autem nic nedělají. Je zákonné stát na veřejném parkovišti a blokovat 
parkovací místo zjevně nepojízdným automobilem? 
Za odpověď předem děkuji 

odpověď: Dobrý den, 
pokud vozidlo neporušuje zákon (povinné ručení, technická prohlídka atd.), pak může 
stát na veřejné komunikaci či parkovišti. Nicméně prověříme situaci a pokusíme se 

najít řešení. 
Kom. 

dotaz od: Hloušková Marie    ze dne: 02.11.2017 

Dobrý den, 

chtěla bych prosím nahlásit tuto skutečnost. V ulici Dluhonská, u vjezdu do areálu Přerovská 

stavební, stojí už týden odstavené auto s polskou SPZ, auto je najeté a napasované až do plotu 
mimo vozovku. 
Bydlíme hned naproti. 
Marie Hloušková 
Dluhonská 91, Přerov 

marie.hl@seznam.cz 
Děkuji. 

odpověď: Dobrý den, 
vozidlo řešíme.V současnosti zjišťujeme možnosti. 
Kom. 

dotaz od: Petra    ze dne: 31.10.2017 

Bylo by možné zkontrolovat vozidlo značky 4T40861 
řidič tohoto vozidla používá přenosnou kartu pro Invalidy pouze když není na Předmostí v ulici Pod 
Skalkou kde zaparkovat děkuji :) 

odpověď: Dobrý den, 

průkaz ZTP není vázaný na žádné konkrétní vozidlo, tudíž ho za splnění zákonných 
podmínek může používat daná osoba s jakýmkoliv vozidlem. 
Kom. 

dotaz od: Petr Zatloukal     ze dne: 23.10.2017 

Dobrý den,  
Dnes jsme do poštovní schránky obdrželi Upozornění občanům.  
Prosím o radu, jak naložit s odpadovou nádobou, když nejsem majitelem předzahrádky, ani nemáme 
vjezd do dvora, pouze osobní vchod s několika schody, tedy dosti významným převýšením. Pokud 
bychom uvažovali o umístění na dvoře, museli bychom nádobu přenést přes obytné prostory, což 
není ani fyzicky možné.  

Předem děkuji za radu, opravdu neradi bychom se vystavili sankci 10.000 korun.  
S pozdravem,  
Petr Zatloukal 

odpověď: Dobrý den, 
 
na základě opakovaných stížností jsme přistoupili k informační kampani, která občanům 
připomíná povinnost schovávat odpadovou nádobu z chodníku a pozemní komunikace. 

Tato povinnost je stanovena v OZV. Nechceme přejít hned k represi, nicméně 
dlouhodobě odstavené popelnice na veřejném prostranství velmi ztěžují pohyb chodcům 
a zabírají parkovací místa.  
Kom. 

dotaz od: Lenka Kalábová    ze dne: 12.10.2017 

Dobrý den je možné někde na internetu se podívat na kamerové záběry z Přerova konkrétně z ulice 
HUSOVA a ŠKODOVA, konkrétně ze dne 10.10.2017 v časovém rozsahu od 9.30hod. do 10.00 hod. 
Děkuji za informaci Kalábová 

odpověď: Dobrý den, 
ke kamerovým záznamům má přístup pouze oprávněná osoba. V případě protiprávního 

jednání si vyžádá záznam správní orgán, případně orgán činný v trestním řízení či jiný 
oprávněný subjekt.  
Kom. 



dotaz od: Libor Chmelař     ze dne: 09.10.2017 

Dobrý den. 
Bydlím na ul.Dr.Skaláka a vozím syny do školky na ul. Jasínkova. Mohu když odbočím z Palackého 
na Komenského "abych nemusel objíždět celé město" využít Wurmovu ulici" i když je určená teď 

pro průjezd sanitek " ke zkratce a dále do Sušilovy ul.,když má syn ZTP/P průkaz a já na něj 
parkovačku průkaz ... ? Nebo i tak to musím celé objet,jako ostatní ? .Pač jsem si všiml,že už se 
tam nesmí .A jediná destinace,jak se dostat tam ,je kolem hradeb a ul.Kozlovskou,ráno totál. 
ucpanou .Děkuji pan Libor Chmelař. 

odpověď: Dobrý den, 
 
v ulici Wurmova je bohužel zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou "Mimo bus a IZS". 

Ačkoliv mají držitelé ZTP karet určité výhody a výjimky, nevztahuje se to na tuto situaci 
(viz níže.) 
§67 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně 

potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se 
zdravotním postižením a lékaři konající návštěvní službu podle odstavce 1, dodržovat 
zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být 

ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 
 
(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená 
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka 
„Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO 
ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“. 

 
(7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená 
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené 
dopravní značkou „Pěší zóna“. 
 
Budete bohužel muset po dobu uzavírek zvolit jinou trasu. 

Kom. 

dotaz od: Oldřich    ze dne: 08.10.2017 

Dobry den.  
Díky za slušnou a korektní diskuzi k tomuto problému ZTP.. Některých omezených jedinců je lépe 

si ani nevšimat a ignorovat. .Prosim o jasnou a stručnou odpověď. Pojedu na Žerotínovo, mam ZTP 
dvě mista vyhrazena obsazena. Auto postavim vedle do chlívku. Musím si koupit parkovací lístek ? 
Ano, Ne. Vždyť je to přeci i EU bráno, jako parkovací průkaz. 

odpověď: Dobrý den, 
 
pokud jste držitelem ZTP, můžete parkovat na vyhrazeném parkovišti pro osoby tělesně 
postižené (parkoviště se symbolem vozíčkáře). Pokud parkujete na placeném parkovišti 

musíte v Přerově zaplatit klasický parkovací lístek. V minulosti byla v nařízení Rady obce 
výjimka pro držitelé ZTP, kteří mohli v případě potřeby parkovat na placených 
parkovištích parkovat 2 hodiny zdarma, nicméně tato výjimka byla z NO před několika 

lety odstraněna. V každém městě to může být jinak, jelikož způsob placeného parkování 
řeší každá rada města v přenesené působnosti Nařízením obce.  
Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 02.10.2017 

Dobrý den, 
je možné si v Přerově zaplatit parkovací stání - Reserve před domem? Na koho se obrátit a nevíte 
jaký je roční poplatek? Děkuji. 

odpověď: Dobrý den, 
 
obraťte se na Magistrát města Přerova Oddělení dopravně správních agend. Toto 
oddělení vyřizuje žádosti na vyhrazené parkoviště. Cena se liší podle místa, kde ve městě 
má být toto parkovací místo umístěno. 
Kom. 

dotaz od: Lukáš Zavadil    ze dne: 15.09.2017 

Dobrý den, v jaké sekci najdu informace o nejbližším výběrovém řízení ? 



odpověď: Dobrý den, 

výběrové řízení se skládá ze čtyř kol. 
1. fyzické testy (kliky, celomotorický test, běh na 1000m a člunkový běh) 
2. pohovor 

3. psychotesty 
4. zdravotní testy ve Vojenské nemocnici 
 
Kom. 

dotaz od: příznivci HC ZUBR Přerov    ze dne: 15.09.2017 

Dobrý den pane veliteli, musím Vás pochválit za vzetí rozumu do hrsti když jste nechali nejdříve 
odejít z MEO areny domácí diváky a až poté jste nechali odejít příznivce hostujícího celku. Jen tak 
dále. Mějte pěkný den 

odpověď: Dobrý den, 
každé bezpečnostní opatření je jiné a záleží na aktuální situaci. Každopádně se 

domníváme, že pár metrů chůze navíc za cenu sníženého rizika stojí. 
Kom. 

dotaz od: Lukáš Kilkovský    ze dne: 12.09.2017 

Dobrý den,býdlíme na Velké Dlážce a každý školní den dopravujeme našeho postiženého syna 

autem do speciální školy v jiném městě.Pro nakládání a vystupování využíváme vyhrazené stání pro 
postižené opatřené dodatkovou tabulkou s registrační značkou našeho vozu.Na druhé straně 
parkoviště je po celé délce vodorovné dopravní značení\\\"zákaz zastavení\\\".Bohužel velmi často 
se já i moje žena,která ve většině případů syna do školy zaváží, setkáváme s nedodržováním tohoto 
zákazu ze strany zákazníků nedaleké prodejny.Když jsem dnes jednoho z nich slušně upozornil,že 
stojí kde nemá a blokuje mou ženu,která potřebovala vycouvat,vyslechl jsem si krásnou sbírku 

vulgárních nadávek.Před osmiletou dcerou ,kterou odvádím do nedaleké školy.Prostě ráno jak se 
patří. Vím a chápu,zě strážníci nemohou stát všude,ale chtěl bych požádat o častější preventivní 
kontroly tohoto parkoviště vašimi strážníky. Děkuji za vstřícnost. 

odpověď: Dobrý den, 

v lokalitě budeme provádět častější kontroly, nicméně pokud budete svědkem 
protiprávního jednání, volejte na naši stálou službu. 
Kom. 

dotaz od: Eva     ze dne: 02.09.2017 

Dobrý den, včera jsem se setkala s nepříjemným obtěžováním výrostka u dětského hřiště za 
Priorem, nešlo o Roma. Obklopen bandou dalších "dítek" mě slovně napadl, cosi zařval u mého 

obličeje, 
velmi nepříjemně se přiblížil, měla jsem obavy z útoku či okradení. Jako seniorka bych se těžko 
bránila. V Olomouci, kde bydlím, jsem se nikdy s ničím takovým nesetkala! Bohužel jsem nucena 
kvůli pracovním povinnostem tudy chodit pravidelně, MHD jezdí sporadicky. Jak jsou podobná místa 
- třeba právě u tohoto hřiště - kontrolována či sledovaná např. kamerovým systémem? Pomůže 
nějak osobní alarm nebo doporučujete zakoupit třeba pepřový sprej? Děkuji za odpověď. 

odpověď: Dobrý den, 

na trhu je větší množství osobních obranných prostředků. V rámci zákonných mezí je 

mohou používat všichni občané. 
Co se týká kamerového systému, lze jen říct, že v dané lokalitě není žádná kamera 
umístěna. Případné nové kamerové body jsou postupně typovány a v případě finančních 
prostředků jsou osazovány kamerami. V případě, že se budete cítit ohrožená, nebo 
budete svědkem protiprávního jednání, volejte aktuálně na linku 156 nebo 158. 
Kom. 

dotaz od: Pavel Herzog    ze dne: 30.08.2017 

Dobrý den,dnes byla vaše jednotka u zásahu v Předmostí u ubytovny.Chtěl jsem Vás poprosit zda 
by šlo sem ve večerních hodinách jezdit častěji.to co zde vaši chlapci řešili je tady obden a k tomu 

ještě matka z ubytovny ,která nechá do nočních hodin lítat po venku nahaté děti ,které nechá klidně 
hrát si u cesty z Čekyně kde je dost provoz a pije si u pekárny kafe.máme strach i o zaparkované 
automobily. nebo zda můžete řešit tyto problémy přímo s majitelem ubytovny. Byla to zde klidná 
část Předmostí než zde ta ubytovna byla.díky...nemáme se zde v Předmostí na koho obrátit jenž by 
tento problém mohl řešit. 

odpověď: Dobrý den, 
snažíme se reagovat na vzniklou situaci a k ubytovnám a jiným sociálně vyloučeným 



místům směřujeme hlídky. Váš podnět bereme v potaz. 

Kom. 

dotaz od: laďka    ze dne: 28.08.2017 

Dobrý den, chci-li parkovat v Přerově Pá,(celý den) So, Ne, stačí když zaplatím v Pá v 5.00 hod. 
parkovné 140,- Kč a vyjede mi lístek na poplatnou dobu, tj. 14 hod.? 
Děkuji 

odpověď: Dobrý den, 
veškeré instrukce jsou na parkovacím automatu. Městská policie není správcem 

parkovišť ani parkovacích automatů. Tím jsou Technické služby města Přerova. 
Předpokládám, že musíte navolit celodenní parkování (za 100 Kč). 
Kom. 

dotaz od: Lukas    ze dne: 19.08.2017 

Dobry den mam takovy problem vcera sem v jel na vlakovy prejezd blikala bila a jak sem uz byl v 
kolejisti tak zacla blikat cervena. Jaky postih muzu za to mit . dekuji za odpoved 

odpověď: Dobrý den, 
vzhledem k tomu, že jste přes světla neprojel na červenou, můžete jízdu dokončit. Je to 
obdobné, jako když se Vám rozsvítí červený panáček a vy jste již na přechodu. 
Kom. 

dotaz od: Jaromír    ze dne: 09.08.2017 

Zdravím, zajímalo by mě co bude se strážníkem, který zneužil výstražné modré světlo z důvodu 
dlouhé kolony a naboural na mostě u sokolovny. 

odpověď: Dobrý den, 
hlídka jela k zákroku a využila výstražné světelné a zvukové zařízení. Dopravní nehodu 
šetřila Policie ČR a o škodě bude jednat škodní komise města. Jedná se o dopravní 
nehodu jako každou jinou. 
Kom. 

dotaz od: Jan    ze dne: 04.08.2017 

Dobrý den. 
 
Mohu se zeptat co udělá Městská policie v Přerově proti rušení nočního klidu v místní části Přerov 
XIII-Penčice ? Již několik posledních víkendů počínaje pátečním večerem až do brzkého nedělního 

rána cca 02:00 hod. je velice hlučno v předzahrádce místní hospody v ulici Na Vrchu s 
několikanásobnou ozvěnou po návsi a od lesa.. V současných teplých nocích nelze spát při zavřených 
oknech. Může MěP nějak zasáhnout ? Já bych se neptal, ale chodím na dvanáctihodinové šichty 7 
dnů v týdnu a potřebuji být fit!  
 
S pozdravem Honza ml. 
 

PS, Telefon nemám, neboť v naší lokalitě není signál. 

odpověď: Dobrý den, 
nepřijali jsme do dnešního dne žádnou stížnost na popisovanou událost. Situaci 

nicméně prověříme. 
Kom. 

dotaz od: Radomír Pavlík    ze dne: 18.07.2017 

dobrý den, včera mojí sestře na ulici Budovatelů 7 uletěl vzácný papoušek Ara Ararauna a do teď 
se nevrátil. Volal jsem do ornitologické stanice, ale tam mě odkázali na městskou policii, že s 
odchytem papoušků máte větší zkušenosti. Jak mám postupovat? mám ho zkusit odchytit na vlastní 
pěst a nebo mi nějaký vás odborník pomůže nebo poradí? sestra už je opravdu smutná a zoufalá. 

děkuju za pomoc 

odpověď: Dobrý den, 
Městská policie Přerov se odchytem ptáků bohužel nezabývá, ani na to nemá vybavení. 
Můžete zkusit nějakou specializovanou firmu, útulek či požádat o pomoc a radu 
některou zoologickou zahradu. 
Kom. 

dotaz od: Lucie    ze dne: 13.07.2017 

Dobrý den, ráda bych se zeptala z jakého důvodu strážnící odchyceného psa odvezou do útulku, 
když městská policie vlastvní čipovací zařízení a tím můžou majitele kontaktovat. Není pro toho psa 
lepší dostat se k majiteli co nejdříve? Z jakého důvodu teda ty čipovačky mají? Naposledy mi 



strážníci odvezli psa do útulku,kde byl přes noc. Dostala jsem pokutu od policie a poplatek od útulku 

za odchyt a nocování. To není pomáhat a chránit ale nic nedělat a natahovat ruku 

odpověď: Dobrý den, 
Městská policie Přerov psi neodchytává a neodváží do útulku. To dělá odchytová služba. 

Pokud strážníci zjistí číslo čipu a čip je zaregistrován, snažíme se majitele kontaktovat. 
Pokud se to nepovede (nebo není pes registrován), umístí se do útulku. V prvé řadě je 
však povinnost majitele si psa zabezpečit. Je s podivem stěžovat si, že nebyl pes zdarma 
odchycen a zdarma odvezen majiteli až domů, bez sebereflexe na vlastní odpovědnost. 
Nicméně stále platí, že se strážníci snaží nalézt majitele a zařídit tak předání psa.  
Hezký den. 
Kom. 

dotaz od: Anonym    ze dne: 02.07.2017 

Zdravím, dnes při cestě domů jsem si všiml bezdomovkyně v našem sklepě. Zavolal jsem si výtah 
a někdo mě zavolal dolů do sklepa, dveře otevřela opila smradlavá bezdomovkyně které nešlo vůbec 

rozumět poprosil jsem ji ať opustí prostor domu, že zde nemá co dělat, ona jen něco zamumlala a 
zavřela dveře. Mám strach že se u nás ve sklepě nebo nahoře u bytů na schodech nashromáždí a 
nechci sám zasahovat, přece jenom nevím co od nich můžu čekat a co u sebe mohou mít za "zbraň" 
nevím co bezdomovkyně v našem domě dělala/dělá nebo jak se sem dostala. Ale myslím že výtahem 
chtěla vyjet do horních pater aby přespala na schodech.  
Co v tomto případě mám dělat? Odehrálo se to na ulici Trávník. 

odpověď: Dobrý den, 

zavolejte aktuálně na naši stálou službu a strážníci budou problém řešit. 
Kom. 

dotaz od: Josef    ze dne: 27.06.2017 

Projíždím skoro každý den po ulicí Mostní,parkují tam skoro pořád auta a už se mi několikrát stalo 
že jelo proti mě kolo a málem jsme se srazily,míníte s tím něco dělat,je to dost nebezpečné 

odpověď: Dobrý den, 
strážníci se především zaměřují na místní záležitosti veřejného pořádku, k čemuž jsou 

určeni. Nicméně se věnujeme i dopravě. Pokud jste svědkem protiprávního jednání, 
volejte aktuálně na naši stálou službu. 
Kom. 

dotaz od: Vlastimil    ze dne: 27.06.2017 

Dobrý den.Jak je možné, že např. v Pivnici U Mary se kouří jako by se nechumelilo? Zákaz kouření 
se netýká zahraničních pracantů a jiných? Jsou slušní a někteří chodi ven , ale se nedivím, když 

servírka kouří také.Co s tímto nešvarem?Děkuji 

odpověď: Dobrý den, 
pokud jste svědkem takového jednání, zavolejte na stálou službu. Provozovny jsou 
kontrolovány nepravidelně. 
Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 27.06.2017 

Dobrý den, 

na koho se obrátit s uklízením odpadků na dětském hřišti? Konkrétně se jedná o hřiště na ulici 
Vaňkova, kde je denně nepořádek od našich spoluobčanů, kteří odhazují odpadky na zem, přestože 
odpadkové koše jsou pár kroků a po zemi se povaluje spousta nedopalků. Zajímá mne tedy, kam 

se mohu obrátit s dotazem, zda město poskytne pracovníka na úklid této lokality??? 
Mimochodem kouření na dětském hřišti je povoleno? Možná by mohli strážníci denně po 16h toto 
hřiště zkontrolovat - je z něj veřejná kuřárna. 

odpověď: Dobrý den, 
s úklidem se obraťte na technické služby, případně na Odbor správy majetku a 
komunálních služeb MMPr.  
Kouření na dětském hřišti je zakázáno zákonem. Strážníci průběžně kontrolují dětská 

hřiště, ale nelze být všude. Pokud budete svědkem kouření na hřišti, zavolejte na stálou 
službu a strážníci budou situaci řešit. Hřiště na ulici Vaňkova budeme kontrolovat 
častěji. 
Kom. 

dotaz od: Jakub    ze dne: 27.06.2017 

Dobry den, je nejak postihovatelne ocuravani, napr. osvetleni ci zdi, psy? 



odpověď: Dobrý den, 

není.Nicméně můžete zkusit občanskoprávní spor, nebo se domluvit s majitelem psa. 
Kom. 

dotaz od: Karel    ze dne: 21.06.2017 

Zajímá mne, zda byla nějak řešena činnost asistentů prevence kriminality při tomto incidentu: 
http://www.mpprerov.cz/aktuality.php?aktualita_id=989&typ=aktuality. Na videu je vidět, že 
nejméně dva stíhali odjíždějící automobil, před který si lehla ta velice unavená paní. Je známo, jaký 
měli důvod se pokoušet ten automobil dohnat? 

odpověď: Dobrý den, 
není znám žádný důvod. Lze předpokládat, že viděli brzdící kamion a ležící ženu.  
Kom. 

dotaz od: Kristyna    ze dne: 30.05.2017 

Dobry den, me zname se stala takova neprijemna udalost...jde o to ze sedela na lavicce u stolu 
venku mela psa na voditku leziciho pod ni a jakmile si prisedla kolemjouci pani se svym 

psem,ktereho mela take na voditku,pravdepodobne volneji,fena zminovane zname tohoto psa 
kousla a zpusobila mu zraneni...vim ze se snazi i s dotycnou pani komunikovat,ktere nabidla i 
castecnou uhradu za lecbu,ale ta reaguje pouze tak ze ji chce uhradit celou...muj dotaz zni...ma na 
to dotycna pani narok zadat celou castku za leceni nebo to byla jeji nedbalost a pustila psa volneji 
k druhemu aniz by si uvedomovala co to muze mit za nasledky,jak pripadne celou situaci muze 
resit?....moc dekuji za odpoved 

odpověď: Dobrý den, 

jedná se o záležitost občanskoprávního sporu a záležitost by neměla být řešena přes 
policii. 
Kom. 

dotaz od: Pavel    ze dne: 28.05.2017 

Dobrý den, z noci 27.5 na 28.5 jsem volal kvůli nočnímu klidu který je v našem domě na Kozlovské 
již několikrát rušen vzdy o víkendu, strážnici se dostali do domu až ke dveřím narušitele, ale ta 
nehodlala otevřít, nejspíš ze strachu co bude, náctileté odjíždí nejspíš rodice někam na chatu a ona 

si doma pořádá mejdany, jaké další kroky MP podniká, když narušitel nehodlá otevřít a tyto situace 
by se opakovaly, děkuji 

odpověď: Dobrý den, 

v prvé řadě je třeba upozornit na to, že s novým občanským zákoníkem není rušení klidu 
mezi sousedy trestně právní jednání (přestupek, trestný čin) a pokud tímto jednáním 
není rušen noční klid na veřejném prostranství, či naopak z veřejného prostranství do 
bytu, pak strážníci ani policisté nemohou konat. Pochopitelně, že na místo vyjíždíme, 
abychom ověřili, zda nedochází k jinému protiprávnímu jednání a pokusili se s rušitelem 
domluvit na zklidnění (což se většinou podaří). Nicméně samotné rušení je již bohužel 
záležitostí mezi sousedy a občanskoprávní spor do kterého veřejná moc nezasahuje. 

Před novelou občanského zákoníku jsme v případě, že nikdo neotevřel, poslali oznámení 
na správní orgán a ten si pozval uživatele nebo majitele bytu k jednání a řešení. 
Kom. 

dotaz od: Petr Maršálek    ze dne: 21.05.2017 

Dobrý den, kolik máte prosím aktivních strážníků na noční směně? Dnes, den po konání pivního 
festivalu je 90% odpadkových košů rozbitých a vysypaných. A to v ulici Velká Dlážka, která je tuším 
dobře pokryta kamerovým systémem. Když se jedná o botičky apod. tak se mě zdá vaše odezva 
bleskurychlá, ale v noci nikde nikoho. :( 

odpověď: Dobrý den, 
během noční směny jsou ve službě 3 hlídky. Na Velké Dlážce je umístěna jedna kamera, 

která však tuto ulici nepokrývá a je nasměrována do jiné části města. V případě, že jste 
svědkem protiprávního jednání, zavolejte na naši stálou službu, na místo bude vyslána 
hlídka. Bohužel nemůžeme být v každé ulici 24 hodin denně. Co se týká TPZOV (botičky), 
tak těch strážníci v letošním roce přiložili 13.  
Kom. 

dotaz od: BLANKA    ze dne: 11.05.2017 

Dobrý den,je možné u kontejnerů na odpadky odkládat nepotřebné věci ze sklepa a vytvořit tak 
skládku!? 

Kontejner U ŽEBRAČKY je obklopen těmito věcmi,které tam dnes nanosil občan,tak mě zajímá kdo 
odpovídá za odklízení!Děkuji 



odpověď: Dobrý den, 

odkládat věci ke kontejnerům není povoleno a dotyčný se dopouští přestupkového 
jednání. 
Kom. 

dotaz od: Jana    ze dne: 09.05.2017 

Dobrý den, prosím je možné se u Vás dotázat 
ohledně ztracených psů - ať Vás neotravuji. V sobotu se nám zaběhli 3 psi a ač jsme je hledali kde 
se dalo, slehla se po nich zem. Je možné, že by Vás někdo zavolal - ale Vy byste je stejně dali do 

útulku, že? Děkuji 

odpověď: Dobrý den, 
pokud nám někdo oznámí toulavého psa, prověřujeme skutečnosti a předáváme 
informace útulku, který pak provádí samotný odchyt. 
Kom. 

dotaz od: Petra    ze dne: 01.05.2017 

Dobrý den, kousek od našeho pozemku je uhynulá kočka. Na koho se mám obratit, aby ji odstranil, 
když majitel je neznámý? 
Máme malé děti a tato situace je pro nás velmi nepříjemná. Děkuji za odpověď. 

odpověď: Dobrý den, 

uhynulá zvířata likvidují Technické služby města Přerova prostřednictvím útulku pro 
zvířata. +420 602 541 060 
Kom. 

dotaz od: Zdenek    ze dne: 26.04.2017 

Mnoho povyku pro nic? http://www.mpprerov.cz/aktuality.php?aktualita_id=989&typ=aktuality, 
podle mě teda žena nešla po přechodu, tudíž omezila a ohrozila řidiče kaminou. U řidičů se to řeší, 
ale opilá chodkyně je v pořádku? Nebo je snad nějak dané že můžete chodit dva metry vedle 
přechodu a skákat před auta?? 

odpověď: Dobrý den, 
případ řešila Policie ČR. S dotazem na způsob řešení se prosím obraťte na ně. 

Kom. 

dotaz od: Zdenek    ze dne: 19.04.2017 

Kde muzu zaparkovat kamion s navesem pres vikend v Prerove? Funguje parkoviste v CSAD?Dekuji 

odpověď: Dobrý den, 
parkoviště na ul. 9. května v ČSAD funguje. 
Kom. 

dotaz od: Pavel    ze dne: 10.04.2017 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda-li je v pořádku šířka ulice pro obousměrný provoz v ulici 
Ztracená. Budou se dělat v této ulici nějaké změny? Dle mého názoru je šířka ulice nedostačující 
pro obousměrný provoz.  
 
Děkuji za odpověď 

odpověď: Dobrý den, 

Váš dotaz, ohledně úpravy komunikace budete muset směřovat na správce majetku - 
Oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb. Zákon stanoví, že pro každý 
jízdní pruh je v případě stání nutné nechat 3m pro každý jízdní pruh a v případě zastavení 
pak 3m pro oba jízdní pruhy. 
Kom. 

dotaz od: Monika    ze dne: 03.04.2017 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaké jsou požadavky na fyzickou zdatnost (co obsahuje) k přijetí 
na pozici strážník. Děkuji za odpověď. 

odpověď: Dobrý den, 
fyzické testy jsou stejné jako k Policii ČR: kliky, celo motorický test, člunkový běh a 

běh na 1 km. 
Kom. 

dotaz od: Tomáš     ze dne: 20.03.2017 

dotaz od: Tomáš ze dne: 13.03.2017 
Dobrý den neustále jezdí auta po chodníku na Bří Hovurků mezi  
školkou a internátem nešly by tam dát patníky aby auto neprojelo nebo to nějak jinak vyřešit.Děkuji 



odpověď: Dobrý den, 

daná značka není oficiálně schválená a platná. Jedná se o vjezd mimo pozemní komunikaci (do 
dvorního traktu). 
Kom. 

Dobrý den,děkuji za odpověď, tento vjezd je naprosto v pořádku tam by měli všichni dodavatelé 
jezdit ,ale chtěl bych se omluvit za chybné informace o chodníku , začíná na ulici Kouřílkova 7 k ulici 
U Hřbitova naproti garážím a naopak, tam by asi neměli co dělat. 

odpověď: Dobrý den, 
naproti domu Kouřilkova 7 je chodník. Zde by žádná vozidla neměla jezdit. Nicméně z 
tohoto chodníku se tato vozidla nemají kam dostat, ani kde zásobovat.  
Kom. 

dotaz od: MAREČEK    ze dne: 19.03.2017 

Dobrý den,chtěl jsem poděkovat za odklizení vraku modrého vozidla stav.firmy u sportovní haly v 
Předmostí,pokud to tedy byla vaše zásluha.Chtěl bych se zeptat když mi u paneláku roste strom a 

výrostci po ukončení vyuky na přilehlé Zš na něj lozí a hážou po sobě klacky a kamení kterými občas 
zasáhnou přilehlý panelák a auta,mohu na tento strom namotat ostnatý drát abych toto omezil nebo 
bych se dopustil protiprávního jednání? díky M. 

odpověď: Dobrý den, 
 
na veřejném prostranství a cizím majetku to udělat nemůžete. V případě, že budete 
svědkem protiprávního jednání, zavolejte na naši stálou službu a na místo vyjede 

hlídka. 
Kom. 

dotaz od: Mara    ze dne: 16.03.2017 

ad 08.03.2017 
Vskutku? Perlustrace řidičů prováděné pravidelně na výpadovkách z města jsou též subsidiární? A 
co tedy podporují?  
Jinak děkuji za uvolnění parkovacího stání, bylo-li zapříčiněno Vaší činností, neboť zmiňované 

vozidlo již zmizelo. 

odpověď: Dobrý den, 
Městská policie Přerov neprovádí perlustrace řidičů na výpadovkách. Pravděpodobně 

zaměňujete jednotlivé složky. Kontrolu řidičů při dopravně bezpečnostních akcích 
provádí Policie ČR. 
Vozidlo bylo odtaženo v rámci postupných odtahů těchto polovraků z celého území 
města. 
Kom. 

dotaz od: Tomáš     ze dne: 13.03.2017 

Dobrý den neustále jezdí auta po chodníku na Bří Hovurků mezi  
školkou a internátem nešly by tam dát patníky aby auto neprojelo nebo to nějak jinak vyřešit.Děkuji 

odpověď: Dobrý den, 
daná značka není oficiálně schválená a platná. Jedná se o vjezd mimo pozemní 

komunikaci (do dvorního traktu). 

Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 12.03.2017 

Dobrý den 
Mohl bych se zeptat na platovou třídu strážníků zařazených na autohlídce. Děkuji 

odpověď: Dobrý den, 
strážníci jsou zařazeni v 7. platové třídě, bez ohledu zda slouží v motohlídce nebo pěší 
hlídce. 
Kom. 

dotaz od: Marek    ze dne: 10.03.2017 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat kdy probíhá policejní výcvik? Děkuji za odpověd 

odpověď: Dobrý den, 
specifikujte prosím otázku. 

Kom. 

dotaz od: Mara    ze dne: 08.03.2017 



Chtěla jsem Vás upozornit na již nejméně měsíc špatně zaparkovanou červenou škodovku bez zadní 

SPZ (zádí zasahuje do vedlejšího stání) na ulici Budovatelů, ale po přečtení odpovědi z 21.02.2017 
jsem pochopila, že i kdyby ležel uprostřed ulice uhynulý slon, Vy v tom nic neuděláte. 

odpověď: Dobrý den, 

pokud nejste spokojená s naší činností v oblasti dopravy, obraťte se na složku, která je 
k tomu zákonem přímo určena - Policii ČR, dopravní inspektorát. Městská policie plní 
primárně úkoly v oblasti veřejného pořádku a dopravní přestupky jsou jen subsidiární. 
Velmi rádi uvolníme strážníky k jiné činnosti. 
Přeji hezký den. 
Kom. 

dotaz od: Tomáš     ze dne: 06.03.2017 

Dobrý den, nešlo by něco udělat s auty které opakovaně vjíždí na chodník Bří Hovurků mezi 
internátem a školkou, když je upozorním že tam nemají co dělat ta každý má nějakou výmluvu a 
ještě jsou drzí přitom učiliště má svůj dvůr kde se autem dá přijet. Platí pro ně nějake vyjimky nebo 

ne. Děkuji za odpověd. 
Suchomel 

odpověď: Dobrý den, 
daná značka není oficiálně schválená a platná. Jedná se o vjezd do místa ležícího 
mimo pozemní komunikaci (dvorní trakt). 
Kom. 

dotaz od: Miroslava Kubínová    ze dne: 06.03.2017 

Je možné si zřídit vlastni parkovací místo na ul. Budovatelů 1? Velmi špatně chodiím a těžké věci 
nedonesu daleko kod nevidm 

odpověď: Dobrý den, 

obraťte se na MMPr- Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského 
úřadu - Oddělení dopravně správních agend na nám. TGM 16 (Emos). 
Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 05.03.2017 

Dobrý den,  
mohli byste, prosím, nějakým způsobem řešit odkládání popelnic na chodníky v Sušilové ulici? 
Rozumím tomu, že v den vyvážení popelnic je nutné je dát na chodník, ale nevidím jediný důvod, 
aby tam byly umístěny po celý týden. Nehledě na to, že jsou na okraji chodníku u cesty, čimž 
omezují chodce v průchodu, znemožňují vystoupení z auta a zároveň tím hrozí poškození vozidel. 
Často jsou popelnice umístěny přímo na cestě, čímž znemožní zaparkování vozidla úplně. Děkuji za 

brzké řešení situace. 

odpověď: Dobrý den, 
 
majitele a obyvatele domů na Sušilově ulici upozorníme na to, že se tímto konáním 
dopouští přestupku proti OZV o nakládání s komunálním odpadem.  
Kom. 

dotaz od: lubor    ze dne: 04.03.2017 

zdravim,neslo by neco udelat z ozralcama a fetakama,pred obchodem albert na zelatovske,kteri 

neustale obtezuji lidi?dekuji. 

odpověď: Dobrý den, 
pravidelně vyjíždíme na oznámení, týkající se právě těchto asociálů. Z dlouhodobého 
hlediska je to špatně řešitelný problém, protože, když osoby z místa vykážeme, tak 
se přesunou jinam a vše se opakuje. Každopádně vždy, když Vás budou obtěžovat, 
volejte na naši stálou službu. 

Kom. 

dotaz od: Kamila    ze dne: 01.03.2017 

Je mozne kontrolovat nové hřiště na přesnosti i po 21 hodině treba ted je tam hluk od decek vsech 

barev dekuji otevřeli se detske hřiště pro nase male a je to hru za a horsi je to vecer a to neni léto 
to se asi nevyspine nikdo dekuji 

odpověď: Dobrý den, 
na místě provádíme namátkové kontroly. V případě, že budete svědkem protiprávního 

jednání, zavolejte na stálou službu a hlídka přijede a bude situaci řešit. 
Kom. 

dotaz od: Gabriela    ze dne: 21.02.2017 



Asi jste mě špatně pochopil,auto stojí již několik měsíců na jednom místě a již má prázdnou 

pneumatiku,takže předpoklàdám,že se z něho stane postupně vrak.Můžete mi tedy říct,kdy příjde 
ta chvíle a vy budete moct dát třeba na auto botičku a nechat ho odtáhnout?to bude blokovat 
parkovací místo ještě tŕeba rok?! 

Velmi jste mi svou pdpovědí pomohl 

odpověď: Dobrý den, 
TPZOV lze umístit jen v případě porušení zákona (určitých paragrafů). V případě, že 
vozidlo zákon neporušuje, nelze na něj TPZOV umístit. Ve chvíli, kdy se vozidlo stane 
vrakem, může správce komunikace nařídit jeho odtah. Do té doby zde to vozidlo bude 
stát.  
Určitou možností k odtažení je, pokud bude např. probíhat blokové čištění, umístit na 

toto vozidlo TPZOV a pokud do 30 dnů provozovatel nebo řidič nepožádají o odstranění 
tohoto TPZOV, můžeme vozidlo odtáhnout. To by mělo zkrátit čas. 
Kom. 

dotaz od: Gabriela    ze dne: 21.02.2017 

Dobrý den, 
Chtěla bych se zeptat,zda by bylo možné zkontrolovat a vyzvat majtele tmavě zeleného automobilu 
Volvo SPZ 5M1 4395 na ulici Nábř.Ed.Beneše 7,který tam již několik měsíců blokuje stání,aby auto 
odstavil nebo bylo odtáhnuto. 
Děkuji za odpoveď 

odpověď: Dobrý den, 

 
na veřejné komunikaci může parkovat kdokoliv. Stejně tak i Vy můžete zaparkovat v 
cizím městě, nebo v jiné ulici, než bydlíte. 
Kom. 

dotaz od: Tomáš    ze dne: 16.02.2017 

Dobrý den chtěl jsem se zeptat, zda jsou v Přerově kamery, případně kde, které měří rychlost, 
případně průjezd na červenou nebo mají informativní charakter? Děkuji. 

odpověď: Dobrý den, 
 
na příjezdech do města jsou umístěny orientační radary. Kamery snímající jízdu na 

červenou Městská policie Přerov nemá. Za ostatní instituce nemohu mluvit. 
Kom. 

dotaz od: David    ze dne: 12.02.2017 

Dobry den,zajima se nekdo o parkovani aut v Cechove ulici???linkove autobusy uz v 05.00 zde maji 
problem se vyhnout,a uz jsem videl i kaskadery co v teto ulici stoji dvourad,bude se s tim neco 
delat??a jeste bych se chtel zeptat v ulici Dvorakova u nemocnice je kriticky problem s 
parkovanim,pokud jedu na navstevu k rodine ktera tam bydli tak nemam kde parkovat,bude se tato 
situace nejak resit??diky hezky den 

odpověď: Dobrý den, 
Městská policie Přerov není instituce schopná ovlivnit počet parkovacích míst. V toto se 

budete muset obrátit na politiky, kteří mají koncepci dopravy v klidu ve svém 

programovém prohlášení, případně na instituci, která se tímto zabývá. 
Co se týká ulice Čechovy, nemáme od řidičů autobusů žádné stížnosti. V případě, že 
budete svědkem protiprávního jednání, zavolejte na Policii ČR, nebo na MP. 
Kom. 

dotaz od: Ivana Staňková    ze dne: 11.02.2017 

Dobrý den.  
Před časem jsem na tyto stránky odesílala stížnost, kterou tu nevidím, i když to odeslané bylo. 
Jednalo se také o volný pohyb psů a exkrement pod okny domu, který jsem hlásila, ale bohužel mi 
nezbylo nic jiného, než to po něčím čoklovi odklidit. Stále slyším jen, že strážníci nemohou být 

všude. Co se týká botiček, tam jsou vždycky, i když je to sporné, co psů se týká už nejsou tak bdělí 
a navíc, když jde pejskař s naprosto nezabezpečeným psem, tak ho klidně nechají projít, jako že si 
nevšimli, nebo jeli za jiným cílem. Viděla jsem to ne jednou, takže ti milovníci těch svých mazlíčků 
se opravdu jen vysmějí, nebo sprostě nadají a uráží. Tak to v Přerově funguje. 

odpověď: Dobrý den, 

na Váš povzdech ohledně exkrementů, který máte pod oknem není co odpovídat. neměla 
jste dotaz, ani nežádala radu. Pouze jste uvedla, že máte pod oknem psí hromádku a 

dále si stěžovala na chování pejskařů ve městě. S tím s Vámi pochopitelně souhlasíme. 



Pejskaři po svých psech často neuklízí. V případě, že je strážníci u takové činnosti 

přistihnou, nemine je postih. Nicméně lze říct, že když pejskař vidí uniformu, pak po 
svém psovi uklízí třeba holou rukou. Jelikož strážníci podle zákona slouží v uniformě a 
nikoliv v civilním oděvu, pak jen málokdy přistihnou někoho, kdo neuklízí. To je pak 

někdo, kdo strážníky neviděl, nebo je mu to jedno. 
Co se týká Vašeho poznatku ohledně TPZOV je, je to poměrně lichá poznámka, která se 
traduje v médiích a mezi veřejností již dlouhá desetiletí a nezakládá se (alespoň v našem 
městě), na žádných reálných základech. Strážníci v Přerově přiložili v minulém roce 899 
TPZOV - což jsou necelé 3 za den. V předchozím roce to bylo ještě méně. 
Hezký den. 
Kom. 

dotaz od: Romana    ze dne: 11.02.2017 

Dobrý den, kam mám nahlásit uhynulého ptáka (holuba), který se nachází na Interbrigadistů 590/6. 
Uhynulý holub se nachází pod balkóny (ze strany, kde jsou domovní zvonky) pod křovím, mohlo by 

se jednat o ptačí chřipku? 

odpověď: Dobrý den, 
kontaktujte městský útulek, který je sanačním podnikem. Krajská veterinární stanice 
nejčastěji testuje na ptačí chřipku uhynulé ptáky pokud se jedná o úhyn alespoň 5 
jedinců, nebo v případě velkých vodních ptáků (labuť) od 1 kusu. 
Kom. 

dotaz od: MAREČEK     ze dne: 10.02.2017 

Dobrý den. Už můžete nebo máte možnost odtahovát vraky vozidel? Jen nahoře v předmosti jsou 3 
a váš kolega si je fotil cca 4 měs zpět. Ale nic se neděje. Bohužel si v nich začaly hrát děti i když 
jsou plné střepů atd... Taky se chci zeptat zda mohu vrak odtáhnout třeba o 20m bokem když nemá 

SPZ ať neblokuje parkování. Nebo se něčeho dopustim. Diky 

odpověď: Dobrý den, 
odtahová služba začne fungovat během týdne nebo dvou (dolaďuje se smlouva a 
vnitřní podmínky). Vzápětí by mělo dojít k odtahům vraků (za zákonných podmínek). 

Doporučuji Vám nic nepřetahovat, jelikož by jste se dopustil protiprávního jednání. 
Kom. 

dotaz od: Martin    ze dne: 08.02.2017 

Dobrý den, pokud správně počítám, tak neudělíte ani jednu pokutu denně za přestupky týkající se 
volného pohybu psů. Doporučuji navštívit dvorní trakt Žižkovi ulice, kde by jste denně takových 
pokut mohly a měly udělit několik desítek. Šlo by prosím vás zveřejnit počet pokut z této lokality? 

Jen tak pro zajímavost, vím, že vás tyto problémy nezajímají a neřešíte je. 
Děkuji 

odpověď: Dobrý den, 
polemika o tom co nás zajímá a co neřešíme není úplně korektní. Strážníci dle zákona 
vykonávají službu v uniformě a nikoliv v civilním oděvu. Pejskař, který vidí uniformu 
prakticky vždy sebere hromádku po svém psovi (dokonce i za pomocí holé ruky, nebo 
papíru). Z toho důvodu je "malé" množství zjištěných a vyřešených přestupků. Stejně 

tak zloděj nebude krást, když vidí uniformu a řidič zpomalí, když uvidí radar nebo hlídku. 

Hezký den. 
Kom. 

dotaz od: Petr    ze dne: 07.02.2017 

Dobrý den, chci se zeptat jaká je hrubá mzda při nástupu k MP. Děkuji 

odpověď: Dobrý den, 
záleží na započítané praxi, bez tohoto údaje nelze odpovědět. Výši mzdy stanoví 
příslušné tabulky. K tomu se dále připočítají ostatní příplatky (směnnost, rizikové, 
osobní...). 
Kom. 

dotaz od: Renata    ze dne: 06.02.2017 

Dobrý den, 
chci se zeptat, zda městská policie v Přerově řeší tzv. čipování jízdních kol pro případné vyhledání 

při odcizení. V případě, že ne, kdo tuto službu v Přerově provádí? Předem děkuji za odpověď. 

odpověď: Dobrý den, 
MP Přerov v současné době tuto službu neprovádí. Dlouhodobě je v jednání 



celorepubliková databáze, bez které tato služba neplní svůj účel. 

Kom. 

dotaz od: Tomáš    ze dne: 05.02.2017 

Dobry den, chtel bych se zeptat, jestli jste schopni resit volne pobíhání psů bez vodítka a hlavně to, 
že si lidi po svych psech neuklizi. Já sám jsem pejskar, po svem psovi si uklizim, ale kazdy den 
vidim nekolik lidi, kteri to nedelaji. Kdyz je upozornim na to, ze by si meli po svem psovi uklizet a 
ze pes nema byt bez voditka, kdyz nema nahubek, tak se mi akorat vysmeji. A MP Prerov je k temto 
vecem asi nečinná. Je jasny, že když pujde straznik a pejskar ho uvidi, tak ze si po svem psovi 

uklidi. Ale myslim, ze neni takovy problem delat pravidelne akce, kdy straznik bude chodit v civilu. 
Cloveka, ktery si po svem psovi neuklidi, tak ho zadrzi a zavola kolegu. Vase strazniky vidim jen v 
tom pripade, ze davaji boticky. Tyto veci evidentne neresite. Jestli se pletu, tak me prosim opravte. 
Dekuji 

odpověď: Dobrý den, 
dle zákona neslouží strážníci v civilním oděvu. Jejich velkou silou je právě výkon služby 

v uniformě, kdy svou přítomností odrazují potenciální pachatele od páchání 
protiprávního jednání a zvyšují pocit bezpečí občanů. 
V průběhu loňského roku strážníci přiložili 899 TPZOV, což vychází na přibližně 2 až 3 
"botičky" denně. V tom případě máte velké štěstí nebo smůlu, že strážníky vidíte jen v 
tomto případě. 
Vyhlášky týkající se volného pohybu psů a čistotě řešili v 236 případech. Právě 
přítomnost strážníků v ulicích snižuje počet milovníků psů, kteří venčí psy bez vodítka 

či po nich neuklízí. Bohužel nemůžou být strážníci 24/7 v každé ulici, takže je to 
především na morální vyzrálosti každého občana. 
Hezký den. 
Kom. 

dotaz od: Lubor Bělajev    ze dne: 03.02.2017 

Platí prosím parkovací hodiny zakoupené v Lipníku i v Přerové? Děkuji za odpověď 

odpověď: Dobrý den, 

platí na území celé České republiky. 
Kom. 

dotaz od: Obcan    ze dne: 02.02.2017 

Dobry den, pred par tydny v sobotu jste nasazovali boticky par autum v miste mezi skolami vysoka 
skola logistiky a zivnostenska.. Mezi auty bylo i tusim audim s spz zacinajici 9T4 ...Pri cemz jeden 
mistni snedy obcan, cosi zacal porvavat na nejakeho straznika...Od te doby tam toto auto stoji 

vicemene kazdy den bez povsimnuti....Maji zdejsi obyvatele a majitele tohoto auta nejake zvlastni 
privilegium ci dovoleni zde parkovat? 

odpověď: Dobrý den, 
Vámi uvedené vozidlo bylo jen v lednu řešeno 9 krát. 
Kom. 

dotaz od: Markéta    ze dne: 29.01.2017 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na fyzické testy k přijímacímu řízení, konkrétně na kliky. Jedná se 
o \\\"pánské\\\" kliky? 

odpověď: Dobrý den, 
ano, všichni účastníci mají stejné podmínky.  

Kom. 

dotaz od: Jan     ze dne: 28.01.2017 

Dobrý den, 
je někde vedena rvidence nalezených kol? 

Díky Jan 

odpověď: Dobrý den, 
nalezená kola se ukládají na Ztrátách a nálezech na MMPr - 581 268 480. 
Kom. 

dotaz od: David    ze dne: 21.01.2017 

Dobrý den, 
je možné aby se strážníci MP zaměřili na situaci parkování v přilehlých ulicích Olympusu v Předmostí? 

V křižovatkách přilehlých ulic neustále parkují vozidla a je tak zcela nemožné bezpečně vyjíždět na 
hlavní ulici Telíčkova.  
Předem Vám děkuji za odpověď 



odpověď: Dobrý den, 

provedeme v daných ulicích kontrolní akci. 
Kom. 

dotaz od: Zdena    ze dne: 17.01.2017 

Dobrý den, 
chtěla jsem se zeptat zda je umístěna kamera na parkoviště u Evangelického kostela(u ulice Velké 
Novosady). Jeden "chytrolín" mi tam bránil ve výjezdu, po té nacouval do mého auta a samozřejmě 
ujel. 

Děkuji za odpověď. 

odpověď: Dobrý den, 
 
nejbližší kamera je na křižovatce ulic Škodova a Komenského. Většinou je však 
užívána k dohledu nad ulicí Škodova. 
Kom. 

dotaz od: MOnia    ze dne: 17.01.2017 

Dobrý den co obnáší fyzické testy na pozici strážníka a kdy asi budou informováni přihlášení? 

odpověď: Dobrý den, 
baterie fyzických testů je stejná jako u Policie ČR. Kliky, Jacíkův celo motorický test, 

člunkový běh a běh na 1 km. O přesném termínu budou přihlášeni informováni s 
předstihem s ohledem na klimatické podmínky. 
Kom. 

dotaz od: Michael Zámečník    ze dne: 12.01.2017 

Dobrý den, když bych chtěl nechat auto přes noc na záchytném parkovišti v tovární ulici, je prosím 
toto monitorováno kamerovým systémem ? Případně nějaké jiné i placené poblíž vlakového nádraží 

? 
Děkuji 

odpověď: Dobrý den, 
 

na parkoviště před vlakovým nádražím dosáhne kamera MKDS, nicméně do tohoto místa 
není namířena nepřetržitě.  
Kom. 

dotaz od: Tomáš L.    ze dne: 03.01.2017 

Dobrý den,prosím Vás kdy proběhne výběrové řízení na strážníka MP? Kolik policistů potřebujete 
přibrat? Odpovíte všem co si poslali osobní dotazník? Děkuji za Váš čas. T 

odpověď: Dobrý den, 
v současné době počítáme minimálně se třemi tabulkovými místy. První kolo výběrového 
řízení (fyzické testy) proběhne dle klimatických podmínek. Osloveni budou všichni, kdo 
zaslali životopis případně přihlášku a splňují základní požadavky (věk, vzdělání, 
bezúhonnost atd.). 
Kom. 

dotaz od: Milan    ze dne: 03.01.2017 

Dobrý den, v průběhu prosince jsem zadával dotaz ohledně přednosti na křižovatce u Sokolovny, 
ale nikde nevidím odpověď (přitom "dotaz byl úspěšně uložen do databáze"). Vzhledem k tomu, že 
zde vidím odpovědi i na pozdější dotazy, kde se mohla stát chyba? :-) Nebo mám dotaz zadat 

znovu? Díky! 

odpověď: Dobrý den, 
omlouvám se za pozdní odpověď, ale Váš dotaz se nějak dostal mezi spam. Jak jsem 
odpověděl níže, jedná se o klasickou křižovatku, kdy vozidlo odbočující vpravo, má 
přednost před vozidlem odbočujícím vlevo. 
Kom. 

 


