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MĚSTSKÁ POLICIE PŘEROV 

 

 

Činnost Městské policie Přerov se řídí zákonem 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 dalšími jinými zákony a právními 

předpisy, které s touto činností velmi úzce souvisí. Z těch hlavních to jsou např. zákon o 

obcích, zákon o přestupcích, trestní zákon, trestní řád, zákon o zbraních a střelivu, zákon o 

provozu na pozemních komunikacích 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.  

 

  K 31.12.2008 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 51 zaměstnanců. Z uvedeného 

počtu je 50 strážníků a jedna administrativní pracovnice. V průběhu roku 2008 jsme na 

základě výběrového řízení přijali dva nové strážníky, kteří doplnili tabulkové stavy. 

 

 V průběhu roku 2008 byla vypracovaná a Zastupitelstvem města Přerova schválena 

„Koncepce Městské policie Přerov na léta 2008-2010“. Na základě doporučovaných projektů 

výcházející z výše uvedeného materiálu bylo již na konci minulého roku pořízen nový 

databázový program pro zefektivnění administrativních záznamů souvisejících s úkony a 

zákroky strážníků městské policie.  

 

 

ODBORNÁ PŘÍPRAVA 

 
 

I v průběhu roku 2008 probíhala odborná příprava strážníků městské policie se 

zaměřením na zvyšování odborných znalostí příslušných právních předpisů, obecně 

závazných vyhlášek a nařízení města. V průběhu hodnoceného období 3 strážníci vykonali 

před komisí ustanovenou ministerstvem vnitra zkoušku a opětovně získali osvědčení k plnění 

povinností a oprávnění strážníka dle zákona o obecní policii. V rámci získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se strážníci zúčastnili 

odborného školení a upevnili si vědomosti v rozsahu dříve používaného osvědčení profesní 

způsobilosti řidiče. Dále v uplynulém období pokračovaly fyzické prověrky strážníků, výcvik 

zákrokových a předváděcích technik, střelecký výcvik a výcvik záchranářů. Přitom docházelo 

soustavně ke zvyšování úrovně těchto dovedností  a zlepšování fyzické připravenosti. 

V mnoha směrech naši strážníci předčí v kritériích příslušníky Policie ČR. Neustále také 

dochází ke zdokonalování úrovně střelby z pistole, především díky pravidelnému výcviku na 

střelnici v Radslavicích, kde se v říjnu t. r. konal již XV. ročník střelecké soutěže obecních a 

městských policií „O putovní pohár primátora města Přerova“, ve kterém obsadila družstva 

naší městské policie 2., 4. a 7. místo.  I nadále se plánuje pořádání této akce, účast našich 

strážníků na střeleckých soutěžích v rámci ČR, jakož i pokračování kvalitně prováděné 

profesní přípravy. Strážníci na střelecké soutěži v Piešťanech na Slovensku vyhráli první a 

třetí pořadí v družstvech. Dále obsadili vynikající druhé místo ve střelecké soutěži pořádané 

strážníky MP Blansko - pod záštitou starostky města. V neposlední řadě obsadili 3. místo při 

střelecké soutěže na jihu Moravy – v Mikulově. 
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STATISTICKÝ SOUHRN ČINNOSTI 

 

 
V roce 2008 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 7.468 

přestupků. Za tyto přestupky byly uloženy a vybrány v blokovém řízení pokuty v celkové výši 

1.651.500,- Kč. Tato částka byla řádně odvedena na účet Statutárního města Přerova. Bylo 

uloženo celkem 1.490 blokových pokut na místě nezaplacených a na finanční odbor 

Magistrátu města Přerova (dále jen MMPr) byly postoupeny k dalšímu vymáhání bloky na 

pokutu na místě nezaplacenou v celkové výši 762.900,- Kč. Dále bylo zjištěno celkem 75 

trestných činů, které byly předány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.  

 

 

SOUČINOST S JINÝMI ORGÁNY (SUBJEKTY) 

 
 

V roce 2008 pokračovala i nadále spolupráce s jednotlivými odbory MMPr, 

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 žádosti nebo dalších odborů. 

Strážníky je pravidelně zajišťován doprovod pracovnic finančního odboru MMPr při přepravě 

finančních částek a provádění kontrol na základě požadavků pracovníků MMPr v souvislosti s 

vyplácením sociálních dávek. 

 

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 

Domovní správou města Přerova jsou prováděny kontroly se zaměřením na neoprávněné 

odběry elektrické energie, neoprávněné obsazování bytů a nebytových prostor a celkové 

prohlídky bytového fondu spravovaného touto organizací. Spolupráce s Technickými 

službami města Přerova byla zaměřena na řešení přestupků v souvislosti s prováděným 

blokovým či strojovým čištěním, zjišťování a odstraňování nedostatků a závad na místních 

komunikacích, veřejné zeleni, veřejném osvětlení a na  provádění kontrol na parkovištích s 

parkovacími automaty. Ve druhé polovině roku došlo k transformaci TSmP na akciovou 

společnost, ale činnost městské policie vůči TSmP se nemění.  

 

Do správy společnosti Teplo a.s. byl převeden zimní stadion a plavecky areál, kde 

strážníci spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a občanského soužití. 

 

  Spolupráce s Policií ČR byla za uplynulé období na velmi dobré úrovni. Jedná se 

zejména o součinnost při zjišťování a 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, zjišťování majitelů motorových vozidel, kteří se dopustili 

přestupkového jednání, jakož i o společném postupu při zajišťování klidu a veřejného pořádku 

u příležitosti konání společenských, kulturních a sportovních akcí. V průběhu roku 2008 byly 

prováděny preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení majetkové trestné 

činnosti, kontroly na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů nezletilým a 

mladistvým, kontroly heren s hracími automaty, dodržování pravidel bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu a další. Za účelem zlepšení vzájemných vztahů a další spolupráce jsou 

svolávány porady za účasti zástupců městské policie a vedení Policie ČR Přerov a vedení 

jednotlivých obvodních oddělení, působících na území města Přerova. 
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I nadále poměrně úspěšně probíhá činnost strážníků v celkem 40 regionech na území města 

Přerova a  jeho místních částech, když  31 strážníků městské policie v rámci územní 

odpovědnosti „pravidelně nepravidelně“ provádí jejich kontroly. Navíc o víkendech provádí 

pochůzkovou činnost za účelem zjišťování nedostatků, které se následně v součinnosti 

s dalšími subjekty odstraňují (Technické služby, Služby města, Vodovody a kanalizace, firma 

Profigreen, Správa silnic, Domovní správa, City Tools apod.). Dále pak strážníci navazují 

kontakty s určeným občanem daného regionu a dotazují se na problémy daného regionu 

v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Kromě toho mají občané možnost si najít podle 

osobního čísla konkrétního strážníka, který má přidělen dohled nad konkrétním regionem na 

internetových stránkách www.mpprerov.cz. Následně pak dochází k reakci na podněty či 

dotazy občanů přes službu Online poradna na zmíněných www stránkách. 

 

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

 
 

Městský kamerový monitorovací systém je nyní tvořen 13 kamerami. V roce 2008 

byly instalovany 2 nové kamerové body. Jedna kamera byla pořízena Statutárním městem 

Přerov (odbor majetku), umístěna v blízkosti tzv. „mamutova“ a poté předána do správy 

městské policie. Další kamerový bod byl získán na základě dotačního projektu MVČR, kdy 

z celkových nákladu na pořízení kamery bylo cca ze 75 % hrazeno právě z výše uvedené 

dotace. Tato kamera byla umístěna na ulici Kojetínská (ve vstupu do dvorního traktu budov 

DSMP).   

Strážnicí MP Přerov využívají v současnosti celkem  18 ks technických prostředků 

sloužících k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botiček“), 37 ks digitálních záznamníků 

(diktafonů), 2 digitální kamery a 2 Drägerů (analyzátor alkoholu) s tiskárnou. Městská policie 

využívá při plnění služebních úkolů 2+1 služební osobní motorová vozidla a 2+2 služební 

jízdní kola. Dále pak má MP Přerov 4 služební psy.  

 

 

ODDĚLENÍ PREVENCE KRIMINALITY 

 

 

Všechny vyspělé státy si uvědomují nutnost prevence jako prostředku pozitivního 

působení na veřejnost. Proto Městská policie Přerov zřídila v roce 2001 Oddělení prevence 

kriminality, na které byli vyčleněni dva strážníci. Základem jejich práce bylo především 

cíleně oslovovat děti a mládež prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních 

programů se zaměřením na bezpečné chování, sociálně patologické jevy a základy právního 

vědomí. 

 

  V Přerově se přednáškovou činností zabývá několik státních i nestátních organizací. 

Potkávaly se na školách, mnohdy s obdobným tématem přednášky, a proto organizace 

vytvořily počátkem roku 2004 tzv. Pracovní skupinu. Jejím cílem je vzájemná spolupráce, 

informovanost, koordinace. Tato skupina vytvořila Primárně preventivní program, který byl 

nabídnut všem ZŠ a Speciálním školám na území města Přerova. Tuto skupinu tvoří Městská  

policie Přerov, Policie ČR, Oddělení sociálně právní ochrany - MMPř, Pedagogicko-

psychologická poradna Přerov. Pracovní skupina nabídla všem ZŠ a Speciálním školám  

v Přerově přehled svých přednáškových činností. Témata jednotlivých přednášek jsou 

koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí preventivního  

 

 

http://www.mpprerov.cz/
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programu na školách. Žáci by měli získat co největší a nejucelenější přehled o činnosti 

přednášejících, kteří se do programu zapojili. 

 

Z důvodu působení výše jmenovaných členů skupiny jsme přednášky zaměřili na 2., 4., 

6. a 9. třídy základních škol.  

 

2.třída - Bezpečné chování 

 dopravní značky týkající se chodce 

 kdo je chodec 

 řešení dopravní situace podle obrázku  

- pohyb chodce na chodníku a silnici 

- přecházení přes silnici mimo přechod a na přechodu pro chodce  

 znalost důležitých telefonních čísel 

 

4.třída – Bezpečná jízda na kole 

 důležité dopravní značky 

 bezpečná jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech ve městě                                                

 povinná výbava jízdního kola 

 řešení dopravní situace podle obrázku 

- správná jízda na silnici a na stezce  

                  - poraď cyklistovi cestu dle dopravních značek 

            - poznej nesprávnou jízdu cyklisty 

 

6.třída – Jak se zachovat v určitých situacích  

 chování cyklistů na konkrétních místech našeho města 

 řešení situací podle obrázku 

- kdy a jak přivolat hasiče, první pomoc, policii 

- co dělat při nálezu injekční stříkačky, otevřeného kanálu, poškozené dopravní     

   značky,… 

- kouření cigaret a požívání alkoholu, povinnosti držitelů domácích zvířat    

 

9.třída – Trestní odpovědnost mladistvých  

 trestní odpovědnost mladistvých 

 oprávnění strážníka MP  

 přestupek x trestný čin  

 postihy za přestupky a trestné činy 

 zodpovězení dotazů 

 

 

V průběhu let jsme naše besedy rozšířili i na střední školy, učiliště a gymnázia.     

Zaměřujeme se především na základy právního vědomí mládeže. Studenti jsou upozorněni na 

přestupky, kterých se mohou dopustit společně s uvedením možných sankcí. Dalšími tématy  

jsou sprejerství, šikana, kouření cigaret, požívání alkoholu. Problematika drog je ponechána 

speciálně vyškoleným pracovníkům jiných organizací. Dlouhodobě navštěvujeme Střední 

školu technickou Přerov, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školu Přerov.  

 

Přednášky jsme také uskutečnili pro Střední průmyslovou školu Přerov, Soukromou 

střední školu živnostenskou Přerov, Obchodní akademii a Jazykovou školu Přerov, Odborné 

učiliště  

Holešov, Gymnázium Kojetín, Střední zdravotnickou školu Přerov, Odborné učiliště 

Tovačov.  
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Nově jsme nabídli naše preventivní přednášky Střední škole zemědělské Přerov  a  

Střední škole gastronomie a služeb Přerov.  

 

      SOU, SOŠ - Základy právního vědomí 

 oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii 

 pojmy přestupek, trestný čin ( provinění ) 

 přestupky chodců, cyklistů  

 přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku 

 postup strážníků při řešení přestupku, sankce 

 zodpovězení dotazů  

 

Naše preventivní besedy jsou také určeny pro mimopřerovské základní a střední školy. 

Některé z nich uskutečňujeme na Oddělení prevence kriminality, kde  nabízíme prezentaci 

přednášky prostřednictvím dataprojektoru, tematické video a jako zážitkovou činnost střelbu 

na laserové střelnici. 

 

Pro žáky a studenty máme připravený kontrolní test, který si po přednášce mohou 

vyplnit. Na závěr naší besedy dostanou žáci reflexní samolepky, pastelky, pravítka 

s dopravními značkami, tužky či propisky. 

 

Setkáváme se i s mládeží z Dětského domova v Přerově,  Domova mládeže K. 

Kouřilka a Romského komunitního centra Lačo jilo – Dobré srdce. 

 

Druhým rokem spolupracujeme s Dětským domovem se školou Veselíčko. S jejich 

svěřenci se setkáváme pravidelně během školního roku. Besedujeme na témata, která byla 

konzultována  s  psycholožkou z DDŠ Veselíčko.  

 

Preventivní přednášky máme připraveny i pro seniory. Beseda zahrnuje téma Bezpečí 

a ochrana života a majetku a nechybí prostor pro všetečné dotazy a připomínky. 

 

      Senioři – Bezpečí a ochrana života a majetku 

 jak se bezpečně chovat doma, na ulici 

 jak lze předcházet rizikovým situacím  

 

 

Většina škol  již má multimediální učebnu, proto máme naše přednášky zpracované 

pro použití na dataprojektoru. 

 

 

Kromě besed se zúčastňujeme různých dopravních soutěží. SVČ ATLAS A BIOS 

pravidelně pořádá Okresní cyklistickou soutěž, kde kontrolujeme správnou jízdu na kole 

podle pravidel provozu na pozemních komunikacích.  

 

V průběhu roku jsme přítomni na akcích jako je Branný den pořádaný ZŠ 

J.A.Komenského, Mosty, Občan a bezpečnost a jiné. 

 

Pro občany našeho města každoročně uskutečňujeme preventivní akce zaměřené na 

cyklisty, chodce a chovatele domácích zvířat na ulici i v Michalově.  
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V sychravém a mlhavém období věnujeme zvýšenou pozornost rizikové skupině 

účastníků provozu, kteří se pohybují pomaleji a často s pomocí francouzské hole. Seniorům a 

zdravotně postiženým občanům polepujeme jejich hole reflexní samolepkou, aby se zvýšila 

jejich viditelnost a šance, že je řidič motorového vozidla včas uvidí a zareaguje. 

 

V roce 2008 uspořádali naši strážníci – preventisté 134 přednášek, kterých se 

zúčastnilo celkem 2707 dětí.  

 

Pokračovali v úzké spolupráci s Výchovným ústavem na Veselíčku. Jejich svěřenci 

dojíždějí  na Oddělení prevence kriminality na besedy. V rámci neformální výuky preventisté 

ve spolupráci se záchranáři uspořádali pro svěřence ústavu volné odpoledne v prostoru 

laguny, kde si svěřenci vyzkoušeli střelbu z paintballových pistolí, záchranu osob z vodního 

toku, plavbu v raftu a jízdu v lanovce přes vodní tok. 

 

     Zúčastnili se dopravních soutěží pro Středisko volného času Atlas a Bios. Na základě 

žádosti Armády spásy provedli přednášky pro seniory a také pro děti.V přednáškové činnosti 

se naplno projevili v subjektu Romské komunitní centrum  Lačo Jilo – dobré srdce. 

 

Mezi organizace, kde přednášeli, patří i ZŠ Rokytnice, kde si žáci na závěr zastříleli 

z paintballových zbraní. 

 

Ve spolupráci s odborem sociálních služeb a pod záštitou OSPOD se zúčastnili tábora 

pro děti ze sociálně slabších rodin na Hutisku, kde kromě přednášky připravili ve spolupráci 

s psovody MP ukázku psů a střelbu z paintballových zbraní.  

 

Každoročně jsou přítomni na branném dni na čekyňském kopci, který pořádá ZŠ J. A. 

Komenského a na celorepublikové setkání handicapovaných a dětí a mládeže - Mosty. Na obě 

akce připravili střelbu z paintballových pistolí. 

      

 

 

SKUPINA ZÁCHRANÁŘŮ 

 

 Na základě prožitých událostí v roce 1997, kdy město Přerov postihla ničivá záplava, 

byla na městské policii zřízena jednotka „vodních záchranářů“. Po dobu své krátké činnosti 

prodělali základní vodácký výcvik, zdravotnický výcvik, záchranářský výcvik a základní 

lezecký výcvik. 

 

V roce 2008 se na jaře uskutečnil kurz v blízkém okolí města Jeseník, kdy záchranáři 

nacvičovali techniky záchrany pomocí lan a technických prostředků. Kromě první pomoci se 

nacvičovaly konkrétní situace záchrany osob. Dále procvičovali záchranu ve vodním prostředí 

řeky Soča ve Slovinsku.  

 

Ve spolupráci s oddělením prevence záchranáři zorganizovali pro děti z výchovného 

ústavu Veselíčko sportovně naučné odpoledne, kde pomocí soutěží obsahující záchranářské 

techniky a základních pouček o opodstatněnosti dodržování právních pravidel, přispěli 

k pozitivnímu působení na jejich další vývoj.   
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MEDIALIZACE ČINNOSTI MP PŘEROV 

 

Během roku 2008 byla provedena revitalizace webových stránek MP Přerov, kdy bylo 

změněno grafické prostředí a zlepšena struktura stránek za účelem zpřehlednění jednotlivých 

strukturálních složek. Jelikož víme, že obraz někdy vydá za tisíc slov, byla na naše stránky 

zařazena sekce „videogalerie“, kde aktuálně doplňujeme zpravodajské šoty týkající se činnosti 

MP Přerov. Tato videogalerie mohla vzniknou jen díky velmi dobré spolupráce s KTV 

Přerov, obzvláště osobnímu přístupu a technické pomoci Gabriely Veselé. 

O problematice města Přerova z hlediska MP Přerov, díky úzké spolupráci s redaktorkami 

Přerovské deníku  a moderátorek rádia Haná, jsou informování občané nejen Přerova, ale i 

jiných měst v Olomouckém kraji.    

 

 

PREVENTIVNÍ AKCE 

 

Na základě diskuze se zastupiteli na jednání Zastupitelstva města Přerova, při 

předložení Zprávy o činnosti MP za rok 2007, se následně zlepšila vzájemná komunikace 

mezi vedením MP a jednotlivými zastupiteli. Na základě podnětů, které ze vzájemné 

komunikace vzešly, jsme se v  roce 2008, v rámci našich možnosti, ve zvýšené míře zaměřili 

na preventivní akce, které jsme se snažili písmem i audio záznamem prezentovat na našich 

webových stránkách. Jednalo se o akce zaměřené na podávání alkoholu mladistvým, kontroly 

reflexních prvků na kolech, informační kampaň týkající se povinností držitelů parkovacích 

karet, informační kampaň vztahující se k parkování obecně, preventivní akce zaměřenou na 

zabezpečení vchodů do domů. Také jsme se ve zvýšené míře snažili v rámci legislativních 

podmínek řešit problém narušování veřejného prostranství různými asociály. V rámci akce 

„Metla“ jsme vcelku úspěšně vytlačili skupinky bezdomovců z veřejných prostranství města 

v Přerova (hlavně v okolí supermarketů). Pro rozšíření správného právního vědomí obsluhy 

v restauracích, barech a nočních podnicích provedli informační kampaň na téma vyvěšení 

upozorňujících materiálů týkající se prodeje alkoholu a tabákových výrobků. Poslední 

preventivní akcí probíhající na území města Přerova byla „STOP ŠERU“. Občanům, kteří 

používají francouzské hole, strážníci na tyto hole, kvůli lepší viditelnosti za snížených 

povětrnostních podmínek, umísťovali reflexní proužky.   
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ZÁVĚR 

 

 
Závěrem lze konstatovat, že Městskou policii Přerov lze hodnotit jako útvar, který v 

roce 2008 plnil své úkoly a povinnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného 

pořádku v rámci působnosti města a jeho místních částí. Během roku bylo přijato 18 stížností 

(podnětů) a po prošetření Oddělením petic a stížností KP nebyla shledána opodstatněnost 

těchto stížností.  

Přestože byl zachován obdobný systému pochůzkové činnosti jako v roce 2007, tak 

díky zvýšenému používání oděvních součástek z reflexního materiálu dochází u občanů 

k subjektivnímu pocitu, že se strážníci po ulicích pohybují ve zvýšené míře. 

Jako důležitý bod roku 2009 považuji udržení dobré komunikace s představiteli města, 

subjekty (organizacemi) města a s konstruktivně smýšlejícími občany. 

Nadále bude kladen důraz na pokračující zvyšování odborných znalostí a fyzické 

zdatnosti jednotlivých strážníků, jejich jednání a vystupování na veřejnosti při plnění 

uložených úkolů a projednávání přestupků. Výkon služby bude zaměřen nejen na dodržování 

právních předpisů, ale i na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního 

města Přerova. Na základě vyhodnocení stavu veřejného pořádku budou i v průběhu dalšího 

roku prováděny ve spolupráci s odbory Magistrátu města Přerov, Policií ČR, ale i dalšími 

orgány veřejné a státní správy a samosprávy, kontrolní a preventivně bezpečnostní akce k 

jednotlivým problematikám v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku, o kterých bude 

občanská veřejnost informována.                   


