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Základní právní normy
Základním právním pramenem, dle něhož se řídí činnost Městské policie Přerov, je
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tato právní norma jako
rozhodující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků městské policie je doplňována
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 a trestní řád, zákon o
zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních komunikacích, tzv. „tabákový zákon“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.

Věková struktura strážníků
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Personalistika
K 31.12.2010 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 51 zaměstnanců. Z uvedeného
počtu je 50 strážníků a 1 administrativní pracovnice. V průběhu roku 2010 ukončili pracovní
poměr formou dohody 2 zaměstnanci města Přerova zařazených do městské policie jako
strážníci. Na základě výběrového řízení byly k 1.12.2010 přijati 2 noví zaměstnanci
zařazených do městské policie jako čekatelé, kteří doplnili tabulkové stavy.

Profesní příprava a prolongace
I v průběhu roku 2010 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 30 strážníků se
zúčastnilo na povinném školení v akreditovaném středisku Městské policie Brno a následně
vykonalo před komisí ustanovenou Ministerstvem vnitra ČR zkoušku a opětovně získalo
osvědčení k plnění povinností a oprávnění strážníka dle zákona o obecní policii. 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, kdy 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 XVI. ročník střelecké soutěže obecních a
městských policií O putovní pohár primátora města Přerova, ve kterém obsadila družstva naší
městské policie 1. a 5. místo. V kategorii jednotlivců jsme získali 1. místo. I nadále se
plánuje pořádání této akce, účast našich strážníků na střeleckých soutěžích v rámci ČR, jakož
i pokračování kvalitně prováděné profesní přípravy. Dále strážníci vybojovali 2. místo
v soutěži družstev na střelecké soutěži pořádanou Městskou policii Blansko.
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Základní statistické údaje
V roce 2010 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 5 303
přestupků. Za tyto přestupky byly uloženo blokové pokuty v celkové výši 1.067.300,- Kč.
Tato částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Bylo uloženo celkem
1 408 ks blokových pokut na místě nezaplacených a na finanční odbor Magistrátu města
Přerov byly postoupeny k dalšímu vymáhání bloky na pokutu na místě nezaplacenou v
celkové výši 835.900,- Kč. TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidlatzv“botička“) byl použit ve 1 491 případech. Dále bylo zjištěno celkem 89 trestných činů,
které byly předány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.

Preventivní činnost
V průběhu roku 2010 byly prováděny preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na
předcházení majetkové trestné činnosti a to formou informativních kampaní před obchodními
středisky. Tyto akce realizovali strážníci preventivního oddělení s kolegy z Policie ČR.
V rámci preventivních aktivit v oblasti podávání alkoholu mladistvým se městská
policie zúčastnila akce Policie ČR „Než naleješ skleničku“ a posléze vyvolala i několik
společných akcí prováděných v restauracích, hernách, barech a diskotékách se zaměřením na
nepovolený prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků.
V červenci proběhla ve spolupráci s Policií ČR preventivní akce „Buď ve střehu“
zaměřená na kapesní krádeže na autobusových zastávkách a v prostředcích hromadné
dopravy.
Dále byly prováděny kontroly heren se zaměřením na hraní mládeže na výherních
hracích automatech. V letních měsících je prováděna nepravidelná kontrola podávání
alkoholu mladistvých v restauračních předzahrádkách.
V prosinci jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci „ Neusnadňujte
práci zlodějům“. Zaměřili jsme se na nákupní centra, kde jsme nakupující upozorňovali, aby
věnovali zvýšenou pozornost svým věcem, neponechávali tašky a kabelky v nákupním vozíku
a tím neusnadňovali zlodějům jejich „práci“. Nepozorným občanům jsme předali informační
leták s radami, jak si během nakupování lépe ohlídat své věci před odcizením. Kontrolovali
jsme také parkoviště před nákupními centry, kde často dochází ke krádežím věcí z vozidel.
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Události roku 2010
S nadsázkou by šlo říci, že rok 2010 byl pro městskou policii ve znamení padajícího
stropu v místnosti dispečinku a s tím související tvorba nového dispečinku a následného
technický náročného přesunu technologického vybavení. Tato několik měsíců trvající situace
se sebou přinesla i ztížení pro výkon povinností strážníků. Díky vysoké sebedisciplíně
strážníků a vnitřním opatřením to nakonec nemělo žádný negativní vliv na výslednou činnost
v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
Nelze opomenout ani události související s květnovými a červnovými povodněmi.
Riziko škod vzniklých při povodních bylo minimalizováno díky vysokému pracovnímu
nasazení a spolupráci mezi vedením města, zaměstnanci magistrátu, HZS, dobrovolnými
hasičskými sbory, Policii ČR, Správy silnic a dálnic, Povodí Moravy, TSMP, Armády ČR a
mnoha jiných nezištně pomáhajícím organizacím či jedincům. Je na místě zmínit i vytvoření
zázemí pro nasazené osoby v rámci činností související s povodní. Výše uvedené zázemí bylo
vytvořeno pracovnicemi vybraných školských zařízen (jídelen).
Povodňová situace byl nepřetržitě sledována a obyvatelstvo průběžně informováno
členy povodňové komise a strážníky městské policie. O koordinaci činnosti záchranných
jednotek se starali členové krizového štábem města Přerova v čele s primátorem.
Strážníci plnili široké spektrum úkolů související s povodněmi. Od informovanosti
občanů v zátopových oblastech, přes kontrolu výšky hladiny řeky v Dluhonicích, kontrol
naplavenin pod mosty, zabezpečování rizikových míst až po záchranou akci osob v restauraci
u Laguny.
Na základě zkušeností z povodní byl městskou policií sepsán a odevzdán seznam
podnětu směřující k lepší přípravě na obdobnou přírodní katastrofu.
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Okrsky a regiony
V dubnu byly vytvořeny 3 okrsky (bývalých 6 regionů).
Okrsek Předmostí- zde byla okrsková působnost určena strážníkům Réné Koplovi a
Oldřichu Zmeškalovi.
Okrsek Popovice, Vinary- zde byla okrsková působnost určena strážníku Bronislavu
Pazderovi.
Okrsek Penčice, Čekyně- zde byla okrsková působnost určena strážníku Stanislavu
Sekaninovi.
Strážníci plní úkoly dle všech platných právních předpisů, ale jejich prvořadá funkce
je preventivní působení v daném okrsku a metodické poradenství obyvatelům daných okrsků.
Každý okrskový strážník je vybaven mobilním telefonem a obyvatelé tak mají možnost volat
přímo konkrétního okrskáře. V případě, že je daný strážník mimo službu, je hovor
automaticky přesměrován na dispečink městské policie
Každý okrskář je povinen si vést tzv.okrskový deník, který je hlavním podkladem výkazu
jeho činnosti.
Fotky

a

kontakty

na

jednotlivé

okrskové

strážníky

jsou

na

stránkách

www.mpprerov.cz v záložce „okrskáři“.
I v roce 2010 probíhala činnost strážníků v celkem 34 regionech na území města
Přerova a

jeho místních částech, kdy 30 strážníků městské policie v rámci územní

odpovědnosti pravidelně o víkendech provádí pochůzkovou činnost za účelem zjišťování
nedostatků, které se následně v součinnosti s dalšími subjekty odstraňují (Technické služby
města Přerova, s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Konvička, s.r.o., Správa silnic
Olomouckého kraje, Domovní správa města Přerova, City Tools apod.). Dále pak strážníci
zkontaktují pověřenou osobu 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 (záložka „Profil“-„Působnost“).
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Psovodi
Městská policie disponuje 4 služebními psy, jejichž nasazení do výkonu je podmíněno
dvouletým certifikátem od Policie ČR. Tito psi jsou velmi dobrými pomocníky při řešení
problematiky narušování veřejného pořádku při hokejových utkáních, demonstracích či
obdobných akcích. Jednotliví psovodi jsou nasazováni i do oblasti, kde je zaznamenán větší
výskyt pocitu nebezpečí- jedná se o oblasti, kde se převážně kumulují sociálně vyloučení
obyvatelé.

Jednotka záchranářů MP
Městská policie v roce 2010 zajistila lezecký soustředěný výcvik skupině záchranářů
v okolí města Jeseník. Výcvik byl zaměřen na zopakování základů bezpečné záchrany, nácvik
vystavení lanovky přes nebezpečné prostředí, např. rozbouřený tok neumožňující plavbu
člunů. Tyto zkušenosti záchranáři realizovali při květnových povodních, kdy zachraňovali 7
osob, kteří svým nezodpovědným přístupem k nebezpečí v podobě velké vody nereagovali na
výzvy k opuštění zatopovaných území. Záchranáři za pomocí člunu tyto osoby přivezli ze
střechy hospody u laguny do bezpečí. Dále společně s ostatními strážníky monitorovali
stoupající hladinu řeky Bečvy a Olešnice
Z důvodu rozšiřování praktických záchranářských technik absolvovali strážníci kurz
vůdce malého plavidla, který zužitkovali na Skašovských jezerech při závodech plachetnic
jako záložní záchranářský tým.
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Oddělení prevence kriminality MP
Přednášková činnost za rok 2010

Preventivní besedy jsme zaměřili na: 2.,4.,6. a 9. třídy ZŠ v Přerově a okolí
střední školy, učiliště a gymnázia
seniory
Délka přednášky : 1 vyučovací hodina
Na školách využíváme multimediální učebny, přednáška je pro žáky a studenty názornější
a srozumitelnější.
Obsah přednášek:
2.třída - Bezpečné chování
seznámení s prací městské policie
dopravní značky týkající se chodce
kdo je chodec
řešení dopravní situace podle obrázku
1. vybarvi semafor
2. poraď bezpečnou cestu do školy
3. kdo se nechová správně
4.třída – Bezpečná jízda na kole
důležité dopravní značky
bezpečná jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech
povinná výbava jízdního kola
řešení dopravní situace podle obrázku:
1. správná jízda na kole na silnici a na stezce
2. poraď cyklistovi cestu dle dopravních značek
3. poznej nesprávnou jízdu cyklisty
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6.třída – Jak se zachovat v určitých situacích
krátké opakování: chodec, cyklista
řešení situací podle obrázku:
1. kdy a jak přivolat hasiče, první pomoc, policii
2. co dělat při nálezu injekční stříkačky, otevřeného kanálu, poškozené dopravní
značky,...
3. kouření cigaret a požívání alkoholu

9.třída – Trestní odpovědnost mladistvých
trestní odpovědnost mladistvých
oprávnění strážníka MP
znalostní test: přestupek, trestný čin, kouření cigaret, chodec, cyklista
postihy za přestupky a trestné činy
zodpovězení dotazů

SOU, SOŠ - Základy právního vědomí
oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii
trestní odpovědnost
pojmy přestupek, trestný čin
přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku
přestupky chodců, cyklistů
postup strážníků při řešení přestupku, sankce
zodpovězení dotazů

Senioři – Bezpečí a ochrana života a majetku
jak se bezpečně chovat doma, na ulici
jak lze předcházet rizikovým situacím
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Během měsíce ledna 2010 jsme uskutečnili 7 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem
131 žáků a studentů. Ve dnech 18.,20. a 21.1. jsme pí. Kubisové poskytli prostor pro
přípravu soutěže „Děti, pozor, červená“. Zástupci škol a školských zařízení si vyzvedávali
materiály k této výtvarné soutěži. V tomto měsíci jsme připravovali materiály pro schůzi
Rady města Přerova a zasedání Zastupitelstva města Přerova. Materiály se týkali „Městského
programu prevence kriminality 2010“ a finanční spoluúčasti města v projektu „Společný
krok“. Dne 28.1.2010 se sešla pracovní skupina, která vyhodnotila přednáškovou činnost za
měsíc leden. Přítomné jsme seznámili s Městským programem prevence kriminality 2010.
Během měsíce února 2010 jsme uskutečnili 19 přednášek, kterých se zúčastnilo 392
žáků. Začátkem měsíce jsme zkompletovali a zaslali Žádost o státní účelovou dotaci na
Ministerstvo vnitra v termínu do 12.2.2010. V tomto měsíci jsme zkompletovali a zaslali také
Žádost o přidělování finančních prostředků na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke
zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích na Krajský úřad Olomouckého kraje
v termínu do 26.2.2010. Dne 22.2.2010 se konala Komise bezpečnosti, prevence kriminality a
BESIP, které se zúčastnil strž. 026 Vojtášek a přítomné seznámil s výše zmíněnými žádostmi
o dotace.
Dne 25.2.2010 proběhlo setkání pracovní skupiny, kde se členové dohodli na novém
názvu „Preventivní skupina“, vyhodnotili přednáškovou činnost za měsíc únor a projednali
předběžný termín dvoudenního výjezdního zasedání Preventivní skupiny. Zástupci Policie ČR
přítomné informovali o akci „ Než naliješ skleničku“ a připravovaném projektu „ Tvoje
správná volba“, který se má uskutečnit i v Přerově.
Během měsíce března 2010 jsme uskutečnili 9 přednášek, kterých se zúčastnilo 140
žáků a studentů. Dne 25. března se sešla Preventivní skupina. Na programu byl přehled
přednáškové činnosti za měsíc březen, doplnění chybějících Vyhodnocení přednášek, návrhy
loga Preventivní skupiny a příprava pracovního setkání Na Trojáku. V tomto měsíci jsme
upravovali prezentaci pro žáky 4. tříd základních škol. Účastníci soutěže „Děti, pozor
červená!“ odevzdávali výtvarné kresby na našem oddělení do 31. března 2010.
Během měsíce dubna 2010 jsme uskutečnili 15 přednášek, kterých se zúčastnilo 269
žáků a studentů. V tomto měsíci jsme uskutečnili ve spolupráci s PČR preventivní akci „Než
vyjedeš“, zaměřenou na správnou jízdu cyklistů a výbavu jejich kol. Všichni zkontrolovaní
cyklisté obdrželi informační leták s radami, jak se chovat v silničním provozu a jak mít
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správně vybavené jízdní kolo. Dne 16. dubna proběhla první organizační schůzka Mosty
2010. Dne 21. dubna jsme byli shlédnout multimediální představení „The Action“, které je
zaměřené především na mladé a začínající řidiče. Představení obsahuje příběhy skutečných
lidí, o jejichž životě rozhodlo několik osudových vteřin. Programu se zúčastnili především
školy. (Projekt The Action dovezla v roce 2004 agentura EuroNet.CZ ve spolupráci s
Ministerstvem dopravy - BESIP do České republiky z Holandska.) Ve dnech 23. a 30. dubna
jsme byli přítomni na okrskových kolech Dopravní soutěže mladých cyklistů, které pořádalo
SVČ ATLAS a BIOS. Dne 29. dubna proběhlo setkání Preventivní skupiny. Kompletovali
jsme vyhodnocení přednášek za měsíc duben. Probrán byl také program dvoudenního setkání
Na Trojáku.
Během měsíce května 2010 jsme uskutečnili 6 přednášek, kterých se zúčastnilo 97
žáků a studentů. Dne 3. května jsme přijali pozvání na slavnostní zahájení mezinárodní
výstavy „Tvoje správná volba“. Výstava proběhla v zasedací místnosti na ul. Smetanova v
budově Magistrátu města Přerova a byla zaměřena na eliminaci trestné činnosti pod vlivem
návykových látek a na alkoholovou a nealkoholovou toxikománii. V odpoledních hodinách
jsme byli přítomni slavnostního vyhlášení vítězných prací soutěže „Děti, pozor červená“,
které se konalo v kině Hvězda. Dne 14. května se uskutečnilo na SVČ ATLAS a BIOS
oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Dohlíželi jsme na správnou jízdu na kole
dle pravidel silničního provozu a jízdu zručnosti. Během měsíce jsme kompletovali materiály
na dvoudenní výjezdní zasedání Preventivní skupiny, které bude probíhat na Trojáku.
Během měsíce června 2010 jsme uskutečnili 10 přednášek, kterých se zúčastnilo 186
posluchačů. Dne 2. června jsme byli přítomni na dopravní soutěži v Radslavicích, kterou
pořádala ZŠ Radslavice pro žáky 4. tříd malotřídních škol. Dne 4. června se konaly MOSTY
2010, na které jsme připravili střelbu z paintballových pistolí.Ve dnech 8.- 9. června jsme
uskutečnili dvoudenní výjezdní setkání Preventivní skupiny, které se konalo v rekreačním
areálu Na Trojáku. Pozvaní byli i vedoucí pracovníci členů skupiny a zajímaví hosté, Mgr. et
Mgr. Marie Lukášová-psycholog Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny
Veselíčko, Mgr. Martin Lýsek z Okresního soudu v Přerově a Mgr. Petr Spurný - ředitel
Střediska výchovné péče RESOCIA o.s. Přerov. Dne 24. června proběhlo pravidelné setkání
Preventivní skupiny. Dne 29. června jsme byli požádáni o přednášku pro Krajskou komisi
BESIP. Komisi jsme seznámili s přednáškovou činností Oddělení prevence a ostatními
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preventivními aktivitami. Představili jsme také Preventivní skupinu a její Primárně
preventivní program.

Dne 15. července jsme uskutečnili přednášku pro seniory za Svazu tělesně
postižených, která se konala v Hotelu Lúka-Soláň v horském prostředí Beskyd ve Velkých
Karlovicích na Soláni. Na přednášce, kterou jsme pro ně připravili, se senioři dozvěděli nejen
o tom, jak se správně chovat při přecházení silnice a jízdě na kole, ale také jak předejít
krádežím doma, na ulici i při nákupech. Následně jsme s nimi besedovali o způsobu zajištění
bytu, ochraně cenností a co udělat, když už se něco přihodí. Na závěr všichni přítomní dostali
informační letáky s probíranou tematikou. Dne 21. 7. 2010 proběhla ve spolupráci s Policií
ČR preventivní akci „Buď ve střehu“ zaměřená na kapesní krádeže na autobusových
zastávkách a v prostředcích hromadné dopravy. Vytipované cestující jsme upozorňovali na
možnost okradení. Obdrželi také informační leták s radami, jak si lépe hlídat své tašky a
kabelky během cestování. Během dnešní akce bylo upozorněno přes šedesát cestujících, kteří
nevěnovali pozornost svým věcem a tím se vystavili většímu nebezpečí okradení kapsáři. S
preventivní akcí budeme pokračovat i v následujících dnech. Během měsíce července jsme se
věnovali pochůzkové činnosti.
Dne 9. srpna jsme uskutečnili druhou přednášku pro seniory za Svazu tělesně
postižených, která se konala v Hotelu Lúka-Soláň v horském prostředí Beskyd ve Velkých
Karlovicích na Soláni. Na přednášce, kterou jsme pro ně připravili, se senioři dozvěděli nejen
o tom, jak se správně chovat při přecházení silnice a jízdě na kole, ale také jak předejít
krádežím doma, na ulici i při nákupech. Následně jsme s nimi besedovali o způsobu zajištění
bytu, ochraně cenností a co udělat, když už se něco přihodí. Na závěr všichni přítomní dostali
informační letáky s probíranou tematikou. Dne 10. srpna 2010 pokračovala ve spolupráci
s Policií ČR preventivní akce „Buď ve střehu“ zaměřená na kapesní krádeže na autobusových
zastávkách a v prostředcích hromadné dopravy. Vytipované cestující jsme upozorňovali na
možnost okradení. Obdrželi také informační leták s radami, jak si lépe hlídat své tašky a
kabelky během cestování. Dne 26. srpna 2010 se uskutečnilo setkání Preventivní skupiny. Na
programu bylo hodnocení školních metodiků za školní rok 2009/2010. Projednávali jsme
zařazení Gymnázia Jakuba Škody do Primárně preventivního programu (volné termíny
uskutečnění přednášek). Dne 28. srpna 2010 jsme byli přítomni na Dni s IZS v Lovosicích.
Připravili jsme si střelbu z paintballových pistolí.
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Během měsíce jsme prováděli běžnou pochůzkovou činnost dle úkolů ředitele MP.
Během měsíce září 2010 jsme uskutečnili 6 přednášek, kterých se zúčastnilo 82 žáků
a studentů. Dne 17. září pořádal SDH Rokytnice „Den s našimi záchranáři“ a nás požádal o
účast na této akci. S dětmi jsme si povídali o práci městské policie a jak se bezpečně chovat
na ulici. Stejně jako v předchozích letech jsme s sebou vzali i paintballové pistole, aby si děti
mohly na závěr zastřílet. Dne 29.9.2010 uskupečnila ZŠ Tovačov každoroční „Jízdu
zručnosti“ a my jsme dohlíželi nad jízdou na kole. Během měsíce jsme připravovali materiály
Primárně preventivního programu na školní rok 2010/2011 určený pro Preventivní skupinu a
školní metodiky ( nabídku tematických přednášek, harmonogram přednáškové činnosti
jednotlivých organizací, databázi školních metodiků aj.). Dne 30. září se sešla Preventivní
skupina. Všem členům byly předány materiály pro přednáškovou činnost na školní rok
2010/2011.
Během měsíce října 2010 jsme uskutečnili 20 přednášek, kterých

se zúčastnilo

celkem 402 žáků. Dne 11. října jsme zahájili již 4. ročník preventivního programu s Dětským
domovem se školou Veselíčko. Stejně jako v minulých letech budou přednášky probíhat
během celého školního roku, témata byla konzultována s pí. psycholožkou z DDŠ Veselíčko.
V tomto měsíci jsme upravovali prezentace a kontrolní testy pro základní školy.

Setkání

Preventivní skupiny bylo přesunuto na 4.11.2010.
Během měsíce listopadu 2010 jsme uskutečnili 15 přednášek, kterých se zúčastnilo
celkem 306 žáků. Dne 4. listopadu proběhlo setkání Preventivní skupiny. Na programu bylo
vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc říjen 2010 a představení nové přednášející za
OSPOD prevence. Hodnotili jsme také přístup metodiků na školách. V tomto měsíci jsme
kompletovali „Zprávu o závěrečném vyhodnocení akce“. Připravovali jsme také materiály
k projektům Městského programu prevence kriminality na rok 2011. Dne 30. listopadu jsme
byli přítomni na jednání pracovní skupiny.
Během měsíce prosince 2010 jsme uskutečnili 13 přednášek, kterých se zúčastnilo
241 žáků. Ve dnech 8. a 9. prosince jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní
akci „ Neusnadňujte práci zlodějům. Zaměřili jsme se na nákupní centra, kde jsme nakupující
upozorňovali, aby věnovali zvýšenou pozornost svým věcem, neponechávali tašky a kabelky
v nákupním vozíku a tím neusnadňovali zlodějům jejich „práci“. Nepozorným občanům jsme
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předali informační leták s radami, jak si během nakupování lépe ohlídat své věci před
odcizením. Kontrolovali jsme také parkoviště před nákupními centry, kde často dochází ke
krádežím věcí z vozidel. Dne 9. prosince se sešla Preventivní skupina, který vyhodnotila
přednáškovou činnost za měsíc listopad. Členy skupiny jsme seznámili s připravovanými
projekty Městského programu prevence kriminality na rok 2011. V tomto měsíci jsme
vypracovali přehled přednáškové činnosti Oddělení prevence MP Přerov za kalendářní rok
2010. Dne 17. prosince jsme byli přítomni na setkání pracovní skupiny manažera prevence
kriminality.

Oddělení prevence kriminality
rok 2010
Měsíc

počet přednášek

počet žáků, studentů

Leden

7

131

Únor

19

392

Březen

9

140

Duben

15

269

Květen

6

97

Červen

10

186

Červenec

1

45

Srpen

1

25

Září

6

82

Říjen

20

402

Listopad

15

306

Prosinec

13

241

Celkem

122

2 316
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Spolupráce s Policií ČR
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 druhé polovině roku byla mezi městem a Územním odborem Policie ČR Přerov
uzavřená Koordinační dohoda, která v obecné rovině upravuje spolupráci mezi městem a
Policií ČR v rámci 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.

Pořádková jednotka
V roce 2010 byla pořádková jednotka Městské policie Přerov začleněna do programu
výcviku pořádkových sil Policie ČR Olomouckého kraje, kde si velmi brzo získala za svůj
profesní přístup značný respekt. Stala se stabilní součástí bezpečnostních opatření
v souvislosti s rizikovými hokejovými zápasy, jejichž účelem je zajistit veřejný pořádek
v městě Přerově. Jedná se o doprovody rizikových skupin z vlakového nádraží k hokejové
hale a zpět. Jednou z priorit je i znemožnění střetu tvrdých jader soupeřících družstev
v katastru města Přerova a zamezení ohrožení obyvatel Přerova a škodám na majetku.
Současně je tato jednotka připravena plnit úkoly související s bezpečnostními opatřeními
ohledně pochodů či shromáždění extrémistických stran či obdobných seskupení. Jediný
nedostatek, který v rámci pořádkové jednotky vnímáme je potřeba devíti místného vozidla,
které je pro fungování jednotky zcela zásadní. V současné době tento problém řešíme
pronájmem tohoto vozidla na výše uvedené akce.
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Spolupráce s odbory MMPr
V roce 2010 pokračovala i nadále spolupráce s jednotlivými odbory Magistrátu města
Přerov, 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. Také jsou na základě požadavků pracovníků MMPr, v souvislosti
s vyplácením sociálních dávek, prováděny kontroly. S odborem dopravy jsme v každodenním
kontaktu při vzájemném řešení dopravní problematiky města Přerova.
Ředitel MP se pravidelně účastní porad vedoucích odborů s tajemníkem, kde jsou
společně probírány a řešeny úkoly vyplývající z jednání Rady města Přerova. Jsou zde také
probírány

jednotlivé nedostatky či problémové situace. Komunikaci a spolupráci mezi

městskou policii a MMPr lze hodnotit jako velmi věcnou, pružnou a kvalitní.
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, a.s. byla zaměřena na řešení přestupků v souvislosti s prováděným
blokovým či strojovým čištěním, zjišťování a odstraňování nedostatků a závad na místních
komunikacích, veřejné zeleni a veřejném osvětlení.
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Městský dohlížecí kamerový systém (MDKS)
Městský kamerový monitorovací systém je nyní tvořen 12 kamerovými body.
Během roku 2010 probíhalo jednání o přechodu MDKS z bezdrátové (mikrovlnné)
sítě na optickou síť. Důvodem bylo časté přerušování signálu MDKS různými jinými
bezdrátovými prostředky či novou zástavbou. Jedno z hlavních omezení bezdrátové sítě je
nutnost viditelnosti mezi kamerovým bodem a centrálním přijímačem- což je v současné době
značně omezující faktor. Na konci roku 2010 bylo předjednána možnost pronájmu optických
vláken se společnosti KTV Přerov, a.s.
MDKS je veliteli a dispečery směn stabilně využíván pro plnění úkolů městské
policie. Průběžně záznam z kamer vytěžuje i Policie ČR, které bylo předáno k dalšímu řešení
33 pořízených záznamů.
Na konci roku 2010 byl vytvořen nový kamerový bod na ulici Čechova (na budově
ČSOB).

Převoz podnapilých osob
Na základě „tabákového“ zákona zajišťuje městská policie převoz osob, které jsou pod
vlivem alkoholu a jsou nebezpeční sobě či okolí. V roce 2010 proběhlo 12 převozů. Většinu
podnapilých osob však strážníci tzv. rozchodí přímo v terénu.

Měření rychlosti
Díky nelogické a neodborné právní úpravě podmínek měření rychlosti vozidel
městskou policii nebylo v roce 2010 prováděno měření rychlosti. Dle odborníků na dopravu a
Policie ČR je daná úprava mírně řečeno nešťastná a vedla ke zhoršení kázně řidičů při jízdě
v obcích.
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Informativní měřiče rychlosti
V roce 2010 jsme využili možnosti čerpat dotaci Olomouckého kraje na zakoupení
prostředků umožňujících zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích a zakoupili jsme
3 ks informativních měřičů rychlostí. Tyto měřiče rychlostí působí primárně psychologicky, a
to tím, že veřejně zobrazují aktuální rychlost projíždějícího vozidla a jako sekundární
vlastnost je možný statistický výstup, který je důležitým podkladem např. pro DI Policie ČR
při dohledu nad bezpečností silničního provozu nebo pro město při zjišťováni hustoty provozu
(zatížení pozemní komunikace). Dohromady jsou na katastrálním území města Přerova
umístěny 7 ks informativních měřičů rychlosti.
- ul. Grymovská (Přerov-Kozlovice)
- ul. Želatovská (Přerov)
- ul. 9. května (Přerov)
- ul. Hranická (Přerov-Předmostí)
- ul. U letiště (Přerov-Henčlov)
- ul. gen. Štefánika (Přerov)
- ul. U silnice (Přerov-Lýsky)

Public relation
Jedna z činností městské policie je i poradenství, které probíhá při osobních schůzkách
v úředních prostorách městské policie, na ulici při výkonu služby, telefonicky, e-mailem, ale
hlavně Online poradnu (webové stránky MP), kde obratem reagujeme na zaslané dotazy či
připomínky (odborným garantem Online poradny je zástupce ředitele MP pro výkonMiroslav Komínek).
O jednotlivých zajímavých případech informujeme veřejnosti pomocí krátkých
tiskových zpráv zasílaných do regionálního tisku. Dále jsme součástí rozhlasové relace rádia
Haná v rozhlasové relaci Hanácký alarm, kde máme každou středu krátký informační vstup
do éteru.
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Stížnosti
Bylo přijato 3 stížností na činnost strážníků. Po řádném prošetření úředníkem
odd. petic a stížností kanceláři primátora byla 1 stížnost vyhodnocena jako oprávněná.

Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Počet žadatelů:

0

Odpovězeno:

0

Jiné řešení:

0

Základní technické vybavení
Strážnicí MP Přerov využívají v současnosti celkem 18 ks technických prostředků
sloužících k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botiček). Městská policie využívá při plnění
služebních úkolů 3 služební osobní motorová vozidla a 4 služební jízdní kola.
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Závěr
Závěrem lze konstatovat, že Městskou policii Přerov lze hodnotit jako útvar, který v
roce 2010 plnil své úkoly a povinnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku v rámci působnosti města a jeho místních částí. V dalším období bude kladen důraz
na modernizaci a rozšíření MDKS a na další zvyšování odborných znalostí a fyzických
zdatností jednotlivých strážníků, jejich chování a vystupování na veřejnosti při plnění
uložených úkolů a projednávání přestupků. Výkon služby bude zaměřen nejen na dodržování
obecně závazných 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 dalšími odbory Magistrátu města Přerova,
Policií ČR, ale i dalšími institucemi, kontrolní a preventivně bezpečnostní akce k jednotlivým
problematikám v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku, o kterých bude občanská
veřejnost informována.

Bc. Omar Teriaki
ředitel MP Přerov
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PROVOZNÍ ROZPOČET
Provozní rozpočet pro Městskou policii Přerov „Bezpečnost a veřejný pořádek“ byl na rok
2010 schválen

ve

výši 1 893 700,- Kč, rozpočet na „Ostatní záležitosti ochrany

obyvatelstva“ ve výši 35 000,- Kč, rozpočet na „Ostatní speciální zdravotnická péče
(prevence kriminality)“ ve výši 80 000,- Kč a rozpočet „Ostatní tělovýchovná činnost“ ve
výši 25 000,- Kč.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Rozpočet původní:

1 893 700,00 Kč

Rozpočet upravený: 3 140 700,00 Kč
Čerpání:
% čerpání:

3 008 251,07 Kč
95,78

Městská policie v roce 2010 v Odd§ „5311 - městská policie“ realizovala nejvýznamnější akci
„vytvoření nového dispečinku“. V rámci tohoto projektu byly zakoupeny nové stoly,
monitory kamerového systému, stojan na kamery, monitory k počítačům, počítače, telefony
včetně náhlavové soupravy, nástěnky, informační systém příchodů na služebnu, diesel agregát
pro zachování chodu dispečinku městské policie při výpadku elektrického proudu, lednice,
tiskárna, mikrovlnná trouba, rychlovazná konvice, police ke skříním, hlídač izolačního stavu,
velkoobjemovou trubku pro vybíjení zbraní, potahy kancelářských židlí, mikrofony
k základnové radiostanici. Pro uvedení dispečinku do provozu byly realizovány služby –
zazdění dveří, úprava dveří pro informační systém příchodů, úprava příjmového okénka a
zprovoznění nahrávání základnové stanice. Vyjmenované věci a služby stály celkově
475.492,- Kč a jde o jednorázové akce. Ostatní stavební práce spojené s vybudováním
dispečinku a zhotovením nového stropu hradil odbor majetku.
Na základě podnětů z místních částí začali působit na území Předmostí a místních částech
Popovice, Vinary, Čekyně a Penčice strážníci okrskáři, kteří vykonávají dohled nad veřejným
pořádkem pouze v daném okrsku. Pro jejich činnost jim byla zprovozněna kontaktní místa,
která byla vybavena skříněmi, stoly, mikrovlnkou, rychlovarnou konvicí, označením
místností, žaluziemi, služebním kolem včetně cyklovybavení. Pro komunikaci s občany i
organizacemi jsou vybaveni mobilními telefony, včetně měsíčních paušálů. Vyjmenované
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pořízené věci a služby stály celkově 97.808,- Kč. Kromě měsíčních paušálů za provoz
mobilních telefonů ( celková výše za 1 rok činí 19.000,- Kč) šlo o jednorázové akce.
V rámci zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích přibyly na území města 3
orientační radary (z dotace Olomouckého kraje jsme dostali účelovou investiční dotaci ve výši
60 000,- Kč, kterou jsme plně využili) a řidiči jsou takto upozorněni na svou rychlost a mají
možnost ji korigovat . Radary jsou instalovány v Lýskách, Henčlově a na ul. gen. Štefánika
(příjezd od Hulína).
Pro výkon služby používá městská policie služební psy. Z důvodu přirozené obměny
dosluhujících psů byl zakoupen 1 nový pes – DONAR TAXNET.
V průběhu roku dva strážníci ukončili pracovní poměr. Bylo realizováno výběrové řízení na
obsazení volným míst. Noví strážníci nastoupili 1. prosince.
Dle Zákona o obecní policii 24 strážníků vykonalo úspěšně prolongační zkoušku pro získání
osvědčení o splnění odborných předpokladů před komisí Ministerstva vnitra. Tuto zkoušku,
která je podmínkou a zároveň zárukou odborné způsobilosti, absolvují strážníci každé tři
roky. Přezkoušení je sestaveno tak, aby prověřilo strážníky ze všech právních předpisů,
jejichž ustanovení využívají při své každodenní práci.

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva
Rozpočet původní:

35 000,00 Kč

Rozpočet upravený:

35 000,00 Kč

Čerpání:

34 998,00 Kč

% čerpání:

99,99

Městská policie v Odd§ 5219 – „záchranáři“ zajistila lezecký soustředěný výcvik skupině
záchranářů v okolí města Jeseník. Výcvik byl zaměřen na zopakování základů bezpečné
záchrany, nácvik vystavení lanovky přes nebezpečné prostředí, např. rozbouřený tok
neumožňující plavbu člunů. Tyto zkušenosti záchranáři realizovali při květnových povodních,
kdy zachraňovali 7 osob, kteří svým nezodpovědným přístupem k nebezpečí v podobě velké
vody nereagovali na výzvy k opuštění zatopovaných území. Záchranáři za pomocí člunu tyto
osoby přivezli ze střechy hospody u laguny do bezpečí. Dále společně s ostatními strážníky
monitorovali stoupající hladinu řeky Bečvy a Olešnice
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Z důvodu rozšiřování praktických záchranářských technik absolvovali strážníci kurz vůdce
malého plavidla, který zužitkovali na Skašovských jezerech při závodech plachetnic jako
záložní záchranářský tým.
Ostatní speciální zdravotnická péče
Rozpočet původní:

80 000,00 Kč

Rozpočet upravený:

80 000,00 Kč

Čerpání:

79 863,00 Kč

% čerpání:

99,83

Městská policie v Odd§ 3549 – „preventisti“ realizovala školení pracovníků pracovní
skupiny prevence kriminality v rámci Statutárního města Přerova. Školení je pořádáno za
účelem stanovení jednotného a co nejúčelnějšího postupu všech členů pracovní skupiny.
Během společného semináře si navzájem vyměňují nové odborné poznatky a zároveň reagují
na nově vzniklé negativní sociální chování žáků škol, které vyžaduje odbornou konzultaci a
pomoc ze strany širšího spektra preventistů.
Hlavní činností preventistů zůstává přednášková činnost na školách, kde v rámci
preventivní výchovy předávají žákům pracovní a reklamní předměty.

Ostatní tělovýchovná činnost
Rozpočet původní:

25 000,00 Kč

Rozpočet upravený:

25 000,00 Kč

Čerpání:

24 985,00 Kč

% čerpání:

99,94

Městská policie v Odd§ 3419 pořádala beach volejbalový turnaj pro strážníky městských
policií. Tento turnaj přispívá významnou měrou k prezentaci dobrého jména Statutárního
města Přerova, neboť strážníci z jiných měst mají možnost se aktivně seznámit s vnitřním
chodem a dalšími záležitostmi města Přerova.
Mezi významné akce patřil již XVII. ročník střelecké soutěže o pohár primátora města
Přerova, která má nejstarší tradici na území České republiky.
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Městská policie naplánovala příjmy pro rok 2010 v Odd§ 5311, v položce Přijaté sankční
platby – 220 ve výši 900 000,- Kč, v položce 221 ve výši 400 000,- Kč, v položce 2111 ve
výši 340 000,- Kč.
„Přijaté sankční platby -220“
Rozpočet původní:

900 000,00 Kč

Rozpočet upravený:

900 000,00 Kč

Plnění:

1 067 300,00 Kč

% plnění:

118,58

„Přijaté sankční platby -221“
Rozpočet původní:

400 000,00 Kč

Rozpočet upravený:

400 000,00 Kč

Plnění:

379 192,38 Kč

% plnění:

94,79

Příjmy v přijatých sankčních platbách – 221 – „blokové pokuty na místě nezaplacené“
vymáhá za městskou policii odbor finanční až 20 let od uložení bloku na místě nezaplaceném
– množství vymožených finančních prostředků závisí na mnoha faktorech, proto nejde přesně
odhadnout suma vymožených finančních prostředků.
„Příjmy z poskytování služeb a výrobků“
Rozpočet původní:

340 000,00 Kč

Rozpočet upravený:

340 000,00 Kč

Plnění:

348 550,00 Kč

% plnění:

102,51

Příjmy v položce 2119 byly odhadnuty na základě příjmů roku 2009.
Ve všech výše uvedených paragrafech nedošlo k výraznému neplnění či překročení
rozpočtových příjmů.
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Ve všech výše uvedených paragrafech nedošlo k výraznému nečerpání rozpočtových výdajů.

K 31.12.2010 pracovalo u městské policie 51 zaměstnanců, z toho bylo 50 strážníků.

INVESTICE DO 500.000,- Kč
V oblasti akcí (opravy a investice do 500 000,- Kč) byly v roce 2010 realizovány projekty:
3ks orientačních radarů - celkem 180 202,- Kč)
diesel agregát (záloha pro nový dispečink) – 155 700,- Kč
kamera na ul. Čechova včetně optického propoje – 261 936,- Kč
revitalizace kamery na ul. Velká Dlážka včetně optického propoje – 103 284,- Kč
celoroční platba pojištění strážníků - celkem 152 500,- Kč

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ
V rámci zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích přibyly v katastru města Přerova
3 orientační radary. Informační radary byly částečně hrazeny z dotace Olomouckého kraje.
Jednalo se o příspěvek ve výši 60 tis. Kč
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Struktura Městské policie Přerov

ŘEDITEL
(3. stupeň řízení)

Zástupce ředitele
pro výkon služby
(2. stupeň řízení)

I. směna

Velitel směny
(1. stupeň řízení)

Dispečer

II. směna

Velitel směny
(1. stupeň řízení)

Zástupce ředitele
pro vnitřní věci a výcvik
(2. stupeň řízení)

Přestupkové oddělení

Zástupce velitele

Strážníci

Dopravní oddělení

Zástupce velitele

Oddělení prevence
Dispečerka

Strážníci

Skupina psovodů
III. směna

Velitel směny
(1. stupeň řízení)

Zástupce velitele

Skupina záchranářů
Dispečerka

IV. směna

Velitel směny
(1. stupeň řízení)

Dispečerka

Strážníci

Zástupce velitele

Administrativní
pracovnice

Strážníci

Okrskář

1. stupeň řízení
2. stupeň řízení

3. stupeň řízení
Vedení fyzického výcviku
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Statistický přehled zjištěných přestupků a trestných činů
Městské policie Přerov za rok 2010

V roce 2010 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno celkem 5.303 přestupků a
trestných činů.
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V blokovém řízení bylo vybráno 1.067.300,- Kč.
Bylo uloženo 1.408 ks bloků na pokutu na místě nezaplacenou v celkové hodnotě 835.900,Kč.
Z toho na finanční odbor magistrátu města Přerov bylo předáno k vymáhání 879 ks bloků na
pokutu na místě nezaplacenou v hodnotě 570.500,- Kč.
Ve 1.491 případech byl přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
Věcně příslušným správním orgánům bylo postoupeno k projednání přestupků, z toho
na:
OO PČR Přerov
MMPř - odbor dopravy
MMPř - odbor správní, oddělení přestupků
MMPř - odbor soc. služeb a zdravotnictví, odbor sociál. věcí
MMPř - odbor majetku
MMPř - odbor zemědělství
MMPř - odbor životního prostředí
Velitelství vojenské policie Olomouc
HZS

86
165
101
67
7
0
1
5
1

Odb. dopravy obcí s rozšířenou působností

613

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

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

48
12
13

Bylo uloženo 3.498 ks blokových pokut v celkové hodnotě 1.658.800,- Kč.
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Ostatní zákroky, úkony či jiná opatření
Přijaté oznámení

3708

Kontrolní činnost

757

Zjištěna závada

369

Výjezd k signálu PCO

503

Doručování písemností do vlastních
rukou
Zjištěna podnapilá osoba

458

Nalezené věci

284

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

112

Asistence PČR, součinnost s PČR

111

Předvedené osoby (na PČR, odb.
správní)
Zjištěn vrak vozidla

163

Zajištěn odchyt volně pobíhajícího
zvířete
Zajišt. místa DN, usměrňování dopravy,
řešení dopr. situace
Zjištěna závada na parkovacích
automatech
Prověření žádosti o zjištění pobytu
osoby
Neplatící host

103

Zjištěna skládka

110

Použití donucovacích
prostředků
Zákroky proti
bezdomovcům
Zjištěno neuzamčené vozidlo

50

Jízda pod vlivem alkoholu

2

Zjištěné osoby hledané PČR, pátrání po
pohřeš. osobách

5

157

23

26
0
4
11

223
2
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alkoholismus

§ 47
veř.
pořádek

Leden

7

36

4

48

-

Únor

32

33

1

60

-

Březen

3

36

8

63

-

Duben

5

74

6

44

-

Květen

7

71

4

44

1

Červen

11

68

8

56

-

Červenec

1

79

8

50

1

Srpen

1

28

6

37

-

Září

6

39

5

49

-

Říjen

6

38

9

60

-

Listopad

8

19

5

43

-

Prosinec

2

27

8

33

-

Celkem

82

548

72

587

2

Období

§ 30

§ 49

§ 50

obč. soužití

majetek

ostatní

Celkem bylo zjištěno 1 291 přestupků podle zákona 200/1990 Sb.
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Přestupky proti vyhláškám města Přerova

Období

povinnosti
držitelů dom.
zvířat

o čistotě a
ochraně
veřejné zeleně

tržní řád

ostatní

Leden

-

3

-

-

Únor

1

5

-

-

Březen

11

6

1

1

Duben

14

7

1

2

Květen

10

8

-

4

Červen

13

6

1

1

Červenec

28

2

-

1

Srpen

10

2

1

1

Září

9

3

-

-

Říjen

11

1

2

-

Listopad

3

6

-

-

Prosinec

-

1

1

-

Celkem

98

47

7

10

Celkem bylo zjištěno 162 přestupků proti vyhláškám města Přerova
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Vybrané přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu

Období

B 28 - zákaz
zastavení

B 29 - zákaz
stání

IP 13c parkovací
hodiny

cyklisté

B 1 - zákaz
vjezdu

ostatní

Leden

-

78

49

5

-

120

Únor

74

79

69

13

6

112

Březen

51

120

18

39

3

123

Duben

76

106

37

113

12

83

Květen

70

86

11

49

4

75

Červen

57

63

2

78

18

71

Červenec

32

23

1

52

136

26

Srpen

39

35

2

63

24

49

Září

94

33

20

94

226

110

Říjen

59

40

31

70

68

67

Listopad

82

52

23

50

79

51

Prosinec

5

18

-

1

3

28

Celkem

639

733

263

627

579

915

Celkem bylo zjištěno 3.756 přestupků v dopravě
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ZJIŠTĚNÉ TRESTNÉ ČINY

trestné činy proti životu a zdraví
trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti
trestné činy proti rodině a dětem
trestné činy proti majetku
trestné činy obecně nebezpečné
trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

8
2
2
60
5
12

celkem
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