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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 31.12.2011 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 51 zaměstnanců. Z uvedeného
počtu je 50 strážníků a 1 administrativní pracovnice. V průběhu roku 2011 nedošlo k žádné
personální změně.

Profesní příprava a prolongace
I v průběhu roku 2011 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 se 16 strážníků
zúčastnilo na povinném školení v akreditovaném středisku Městské policie Brno. V roce 2011
6 strážníků 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 obsadilo družstvo
naší městské policie 1. místo. V kategorii jednotlivců jsme získali 1. a 2. místo. Na střelecké
soutěži pořádané Městskou policií Boskovice jsme v družstvech obsadili 3. místo a
v jednotlivcích 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.
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Základní statistické údaje
V roce 2011 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 5 746
přestupků. Za tyto přestupky byly uloženo blokové pokuty v celkové výši 1.155.600,- Kč.
Tato částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Bylo uloženo celkem
1509 ks blokových pokut na místě nezaplacených a na ekonomický odbor Magistrátu města
Přerov byly postoupeny k dalšímu vymáhání bloky na pokutu na místě nezaplacenou v
celkové výši 680 800,- Kč. TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidlatzv“botička“) byl použit ve 2 098 případech. Dále bylo zjištěno celkem 104 trestných činů,
které byly předány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.

Preventivní činnost
V průběhu roku 2011 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 městská policie
pořádala kontrolní akce v areálu Výstaviště, kde se začaly pořádat megadiskotéky
s označením „diskotéka CITOV“. Tyto kontrolní akce byly provedeny vždy ve spolupráci
s dalšími orgány jakými jsou Policie ČR, kurátorky pro mládež MMPr, odd. obecního
živnostenského úřadu, bezpečnostního inspektora HZS a příslušníky Celní správy ČR.
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. Nad rámec běžných kontrol se
strážníci městské policie zúčastnili preventivně kontrolní akce Policie ČR zaměřenou na
herny a ubytovny.
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
Rok 2011 městská policie vykonávala svou činnost již v renovovaných prostorách
budovy. Jedinou renoncí zůstal rozkopaný a zcela nepoužitelný dvorní trakt s přístupem
ke služební garáži a k psím kotcům. Tento stav byl napraven až na konci listopadu 2011.
Díky vyššímu procentu obyvatel romského etnika je statutární město Přerov
v hledáčku extrémistických skupin. Tato skutečnost se projevuje v realizaci různých pochodů
či shromáždění např. DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti) a jejich odnoží. V červnu
se konal mítink a pochod DSSS a jejich příznivců proti diskriminaci a v rámci protiakce byl
ve stejný den pořádán neziskovou organizací Člověk v tísni tzv. Shromáždění na podporu
občanského soužití a porozumění ve městě Přerově. Jelikož je připravenost statutárního města
Přerova a Policie ČR na podobné akce celorepublikově známá, tak proběhly obě akce bez
větších komplikací a pouličních bojů. Nemalý podíl na bezproblémovém průběhů akcí měla
zásluhu i dobrá spolupráce s médii a některými neziskovými organizacemi.
Bohužel problémy související s výše uvedeným etnikem vyvolalo celorepublikové
napětí mezi majoritou a rómským etnikem. Za účelem předejití možné eskalace výše
uvedeného napětí mezi obyvateli Přerova byla zvýšená činnost městské policie v sociálně
vyloučených oblastech (Husova, Kojetínská, Škodova, Denisova a blízké okolí). Výkon je zde
vykonáván v rámci personálních možností a v návaznosti na aktuální úkoly. Za účelem
maximálního výskytu hlídky v této oblasti bylo v rámci spolupráce s Policií ČR zajištěno i
sociální zázemí v prostorách obvodního oddělení Policie ČR.
Dalším sociálně patologickým jevem, který sužuje město Přerov je celorepublikově
neřešená problematika zvyšujícího se počtu bezdomovců, kteří svým jednáním zásadním
způsobem narušují veřejný pořádek. Jedním z mála prostředků, který vznikl mimo jiné pro
částečné omezení působení těchto sociálně nepřizpůsobivých osob, je vydání tzv. „suché“
vyhlášky zakazující popíjení alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.
Jako každým rokem proběhlo na přerovské Laguně klání Dračích lodí, kde mají
strážníci nezastupitelnou roli v rámci dohledu nad dopravní situací a veřejným pořádkem. Na
malém prostoru bylo potřeba zkorigovat parkování cca 300-400 vozidel. Odhadem se akce
zúčastnilo 6-7 tisíc osob.
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Okrsky a regiony
V dubnu 2010 byly vytvořeny 3 okrsky (bývalých 6 regionů), ke kterým byli přiděleni
4 strážníci.
V roce 2011 bylo z důvodu personálního podstavu základních směn rozhodnuto, že
počet okrskářů se sníží ze čtyř na tři. Strážník Oldřich Zmeškal byl přeřazen k posilování
stálých směn a byl vyčleněn jako zaškolená obsluha laserového měřiče rychlosti.
Okrsek Předmostí - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi René Koplovi
Okrsek Popovice, Vinary - zde byla okrsková působnost určena strážníku Bronislavu
Pazderovi.
Okrsek Penčice, Čekyně - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi
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 2011 probíhala činnost strážníků v celkem 30 regionech na území města
Přerova a

jeho místních částech, kdy 31 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 a
dálnic 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
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podle osobního čísla konkrétního strážníka, který má přidělen dohled nad konkrétním
regionem na internetových stránkách www.mpprerov.cz (záložka „Profil“-„Působnost“).

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 oblastí, 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 2011 zajistila lezecký soustředěný výcvik skupině záchranářů
v okolí města Jeseník. Po zopakování základních technik (sestavení lanové cesty, slaňování,
výstup na laně) záchranáři nově nacvičili vytvoření lanové cesty za nepříznivých kotvících
podmínek použitím kotevní desky.
Celý výcvik byl rozdělen do tří modelových situací. První situaci představovala
záchrana osoby uvízlé v nepřístupném terénu (na skalním převisu), kdy se strážníci spustili na
laně k této osobě, bezpečně ji připoutali k sobě a slanili se dolů do bezpečí.
Druhá modelová situace začala slaněním úzkým prostorem do malého těžce
přístupného prostoru, přičemž v něm tato osoba zůstane „uvězněna“. Záchranáři ji vyprostili
pomocí jednoduché kladky.
Třetí typ nacvičované situace spočíval v uvíznutí osoby na laně, kdy se tato osoba
svými vlastními silami a prostředky není schopna sama vysvobodit. Záchranář se k této osobě
slanil, pevně si ji k sobě připoutal a následně ji osvobodil řezem jejího lana. Následovalo
slanění se zachráněným.
Závěrečný lezecký nácvik připravil pro záchranáře psychicky náročnější situaci, kdy
napřed zraněné osobě poskytli první pomoc, umístili ji do nosítek a v nosítkách ji
transportovali z vrcholu skály přes jednotlivé nerovnosti kamene až na pevnou půdu. Tento
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typ záchrany byl o důvěře zachraňované osoby, která upoutaná v nosítkách byla odkázána
pouze na záchrance, bez možnosti svou záchranu jakkoliv ovlivnit.
Záchranáři během hlavních prázdnin rozvinuli své dovednosti v ovládání motorového
člunu při jachtařských závodech na Tovačovských jezerech u Tovačova. Po celou dobu
závodů dohlíželi na bezpečnost závodníků a zachraňovali dětské jachtaře – převoz
plachetniček. Během závodů si potrénovali jízdu motorovým člunem a to i za silného větru,
který ztěžoval nejmladším závodníkům plavbu.
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Přednášková činnost za rok 2011
Preventivní besedy jsme zaměřili na: 2.,4.,6. a 9. třídy ZŠ v Přerově a okolí, gymnázia,
střední školy, učiliště a také pro 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 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

1.

6.třída – Jak se zachovat v určitých situacích
řešení situací podle obrázku:
1. kdy a jak přivolat hasiče, první pomoc, policii
2. co dělat při nálezu injekční stříkačky, otevřeného kanálu, aj.
3. kouření cigaret a požívání alkoholu
krátké opakování: chodec, cyklista

9.třída – Co vědět v 15 letech!
oprávnění strážníka MP
trestní odpovědnost mladistvých
znalostní test: přestupek, trestný čin, kouření cigaret, chodec, cyklista
postihy za přestupky a trestné činy
zodpovězení dotazů
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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

Během měsíce ledna 2011 jsme uskutečnili 12 přednášek, kterých se zúčastnilo
celkem 249 žáků.
Dne 25. ledna se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za
měsíc prosinec a leden. Na setkání byl probírán přístup škol a školních metodiků
k přednášejícím. Přítomné jsme také seznámili s Městským programem prevence kriminality
2011.
Během měsíce jsme připravovali veškeré materiály do Městského programu prevence
kriminality 2011 ( statistiku MP, výpis Usnesení Rady města o schválení Městského
programu prevence kriminality 2011, Žádost o státní účelovou dotaci, Dílčí projekty
ISPROFIN, kopie celého programu prevence kriminality ve městě Přerově pro rok 2011, a to
vše v počtu 9 ks.)
Během měsíce února 2011 jsme uskutečnili 13 přednášek, kterých se zúčastnilo 305
žáků a studentů.
Dne 24. února
proběhlo setkání Preventivní skupiny. Členové vyhodnotili
přednáškovou činnost za měsíc únor, byli seznámeni s přístupem metodiků na ZŠ a
Gymnáziu J. Škody. Dále byli členové seznámeni s problematikou šikany řešenou na ZŠ
Trávník.
V průběhu měsíce jsme kompletovali Městský program prevence kriminality 2011.
Program jsme zaslali na Ministerstvo vnitra, koordinátorovi prevence kriminality krajské
správy Policie ČR a manažerovi prevence kriminality krajského úřadu a to ve stanoveném
termínu.
Během měsíce března 2011 jsme uskutečnili 20 přednášek, kterých se zúčastnilo 285
žáků.
Dne 9. března jsme byli přítomni na jednání na ZŠ Trávník týkající se vymezení
kompetencí a postupů jednotlivých institucí při řešení rizikového chování dětí a mládeže. Na
jednání byli pozváni i PČR, kurátorky pro mládež, PPP.
Dne 31. března se opět sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti
za měsíc březen. Na setkání bylo probíráno výjezdní zasedání, které se bude konat na konci
školního roku, bylo projednáno datum zasedání a pozvání hostů.
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Během měsíce dubna 2011 jsme uskutečnili 9 přednášek, kterých se zúčastnilo
celkem 211 žáků a studentů.
Ve dnech 7. a 8. dubna jsme ve spolupráci s Policií ČR v rámci preventivní akce
„Zebra se za tebe nerozhlédne“ dohlíželi na frekventovaných přechodech na děti chodící do
školy. Žákům jsme připomínali základní pravidla přecházení přes přechod pro chodce.
Ve dnech 8. a 29. dubna jsem dále byli přítomni na okrskových kolech Dopravní soutěže
mladých cyklistů, která se konala ve SVČ ATLAS a BIOS.
Dne 23. dubna Městys Brodek u Přerova pořádal Den s Integrovaným záchranným
systémem. Nás požádal o ukázku vozidla Městské policie Přerov s vybavením a techniky
k činnosti městského strážníka.
Dne 26. dubna jsme se zúčastnili pracovně instruktážního setkání v Praze, které bylo
svoláno za účelem vysvětlení jednotlivých kroků při předkládání dokumentace, způsobu
vyplňování vyhláškou stanovených formulářů v systému EDS. Předány zde byly materiály ke
zpracování podkladů pro získání dotace.
V sobotu 30.dubna zahájil primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch cyklistickou
sezónu na Cyklostezce Bečva. U restaurace U Jadranu byl pro účastníky připraven i náš
program. Malí cyklisté si mohli vyzkoušet test z dopravních značek a ověřit znalost pravidel
silničního provozu.
Během měsíce května 2011 jsme uskutečnili 3 přednášky, kterých se zúčastnilo 73
žáků.
Dne 5. května proběhlo setkání Preventivní skupiny, které bylo přesunuto ze dne 28.
dubna. Členové vyhodnotili přednáškovou činnost za měsíc duben a byli informováni o
změnách na OSSZ, především o ukončení pracovního poměru pí. Nezhybové. Podrobnosti
týkající se řešení přednáškové činnosti OSPOD prevence ve 3.,4. a 5. třídách budou řešeny na
výjezdním zasedání Preventivní skupiny dne 15.- 16. června.
Dne 26. května se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za
měsíc květen.
Dne 30. května proběhlo na ZŠ Trávník dopoledne s městskou policií. Žákům 6. a 7.
tříd byla předvedena ukázka poslušnosti služebních psů a představena výstroj strážníků.
Během měsíce jsme vypracovali příslušné formuláře k investičnímu projektu Kamera
s příslušenstvím včetně kabeláže a zaslali v řádné termínu na Ministerstvo vnitra.
V průběhu měsíce května jsme připravovali materiály k výjezdnímu zasedání
Preventivní skupiny (zaslání Hodnocení Primárně preventivního programu metodikům škol,
vyhodnocení přednáškové činnosti za uplynulé měsíce).
Během měsíce června 2011 jsme uskutečnili 9 přednášek, kterých se zúčastnilo 201
žáků a studentů.
Ve dnech 15. - 16. června jsme uskutečnili dvoudenní výjezdní setkání Preventivní
skupiny, které se konalo v rekreačním areálu Na Trojáku. Pozvaní byli i zajímaví hosté, pplk.
Mgr. Michaela Sedláčková a kpt. PhDr. Martin Nasswettr z Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje, Mgr. Martin Lýsek a Mgr. Tomáš Novotný z Okresního soudu
v Přerově.
Dne 24. června se konaly na nám. T.G. Masaryka Slavnosti léta. Děti a mládež jsme
upozorňovali na důležitost cyklistické přilby při jízdě na kole.
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Během měsíce července 2011 jsme prováděli pochůzkovou činnost dle aktuální
situace.
Během měsíce srpna 2011 jsme prováděli jsme pochůzkovou činnost dle aktuální
situace,
řešili rozpočet do konce kalendářního roku, objednávka materiálů pro školy.
Dne 18.8. proběhla schůzka s pí. Žouželkovou - z Preventivní skupiny odešla z organizačních
důvodů pí. Nezhybová, projednávali jsme její nástupkyni, která je nutná k zachování
uceleného Primárně preventivního programu ve městě Přerově ( přednášky pro 3.,4.a 5. třídy)
Upravovali jsme prezentaci přednášky pro 6. třídy ZŠ.
Během měsíce září 2011 jsme uskutečnili 3 přednášky, kterých se zúčastnilo 66 žáků
a studentů.
Dne 9. září uskutečnila ZŠ Tovačov stejně jako v předchozích letech „Jízdu zručnosti“
a my jsme dohlíželi nad správnou jízdou na kole.
Dne 20. září pořádal ATLAS a BIOS dopravní soutěž pro děti školních družin
přerovských základních škol a nás požádal o spolupráci při kontrole správné jízdy na kole.
Dne 22. září proběhl v Boskovicích „Den s městskou policií“, který se konal v rámci
20letého výročí vzniku Městské policie Boskovice. Vyhověli jsme žádosti o spolupráci a
program obohatili o střelbu na laserové střelnici a ukázku výstroje a výzbroje naší „ zásahové
jednotky“.
V sobotu 24. září se uskutečnil projekt Cyklocity Gymnázia Jakuba Škody. Program
pro milovníky kol se konal na náměstí T.G. Masaryka, kde jsme i my měli připravené různé
dopravní testy a drobné reflexní doplňky pro mladší i starší cyklisty.
Během měsíce jsme připravovali materiály Primárně preventivního programu na
školní rok 2011/2012 určený pro Preventivní skupinu a školní metodiky ( nabídku
tematických přednášek, harmonogram přednáškové činnosti jednotlivých organizací, databázi
školních metodiků aj.).
Dne 27. září se sešla Preventivní skupina. Všem členům byly předány materiály pro
přednáškovou činnost na školní rok 2011/2012.
Během měsíce října 2011 jsme uskutečnili 17 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem
366 žáků.
Dne 12. října pořádala Základní škola Radslavice dopravní soutěž malotřídních škol,
které se zúčastnilo 50 žáků 5. tříd ZŠ. Stejně jako v předchozích letech jsme byli požádáni o
spolupráci. Soutěžící jsme prověřovali ze znalosti dopravních značek.
Dne 27. října proběhlo setkání Preventivní skupiny, která vyhodnotila přednáškovou
činnost za říjen.
Během měsíce listopadu 2011 jsme uskutečnili 18 přednášek, kterých se zúčastnilo
celkem 339 žáků.
Dne 9. listopadu jsme byli pozváni na vzdělávací program Škola bez šikany, který
pořádala Pedagogicko-psychologická poradna.
Dne 24. listopadu proběhlo setkání Preventivní skupiny. Na programu bylo
vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc listopad 2011.
Během měsíce prosince 2011 jsme uskutečnili 11 přednášek, kterých se zúčastnilo
214 žáků.
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Dne 8.prosince byla zahájená preventivní akce „ Neusnadňujte práci zlodějům.
V rámci této akce jsme se zaměřili na nákupní centra, kde jsme nakupující upozorňovali, aby
věnovali zvýšenou pozornost svým věcem a neponechávali tašky a kabelky v nákupním
vozíku. 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. Akce proběhla ve spolupráci
s Policií ČR a pokračovala i v následujících prosincových dnech.
Dne 15. prosince jsme byli přítomni na setkání pracovní skupiny manažera prevence
kriminality. Na programu bylo závěrečné hodnocení Městského programu prevence
kriminality ve městě Přerově.
Během měsíce jsme zkompletovali materiály k závěrečnému vyhodnocení akce
„Kamera s příslušenstvím včetně kabeláže“ pro Ministerstvo vnitra.
V tomto měsíci jsme vypracovali přehled přednáškové činnosti Oddělení prevence MP
Přerov za kalendářní rok 2011.
Oddělení prevence kriminality
rok 2011
Měsíc

počet přednášek

počet žáků, studentů

Leden

12

249

Únor

13

305

Březen

20

285

Duben

9

211

Květen

3

73

Červen

9

201

Září

3

66

Říjen

17

366

Listopad

18

339

Prosinec

11

214

Celkem

115

2309
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Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR je stabilizovaná a je na velice dobré úrovni. Jedná se zejména
o součinnost při zjišťování VP při hokejových utkáních, extrémistických pochodech či
demonstracích. V rámci běžných záležitostí probíhá tato spolupráce v rámci 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.
Je nutné říci, že přes veškerou snahu vedení Policie ČR o zajištění bezpečnosti města
Přerova je zřetelný negativní dopad současného personálního podstavu, který je bohužel
celorepublikovým jevem. Zde je nutné říci, že nemožnost zásadního rozšíření počtu
tabulkových míst (8-10) je v posledních letech zásadním problémem i u městské policie.

Pořádková jednotka
Od roku 2010 je pořádková jednotka Městské policie Přerov součástí programu
výcviku pořádkových sil Policie ČR Olomouckého kraje a za svůj profesní přístup si získala
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 byl v rámci
pořádkové jednotky vnímán byla absence devíti místného vozidla, které je pro fungování
jednotky zcela zásadní. Na konci roku 2011 se ale podařilo realizovat nákup tohoto
dopravního prostředku. Do výkonu bude zařazen začátkem roku 2012.
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Spolupráce s odbory MMPr
V roce 2011 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 ekonomického odboru MMPr
při přepravě finančních částek. Také jsou na základě požadavků pracovníků MMPr, v
souvislosti s vyplácením sociálních dávek, prováděny kontroly. S oddělení dopravně
správních agend 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 14 kamerovými body.
Během roku 2011 byla díky Městskému programu prevence kriminality získaná od
MVČR dotace na realizaci nového kamerového bodu v ulici Denisova. Ulice Denisova spadá
do sociálně vyloučené oblasti a mimo ochrany veřejného pořádku bude kamera poplatná
hlavně při průchodu fanoušků hokejových utkání nebo průchodu různých organizovaných
demonstrací.
Na konci roku 2011 byly zmodernizované kamerové body na nám.T.G.Masaryka a
ulici Bratrské.
Nadále probíhá přechod MDKS z bezdrátové (mikrovlnné) sítě na optickou síť.
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.

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 2011 proběhlo 21 převozů. Většinu
podnapilých osob však strážníci tzv. rozchodí přímo v terénu.

Měření rychlosti
Díky novele zákona o provozu na pozemních komunikacích mají městské policie opět
oprávnění provádět měření rychlosti bez nesmyslných omezení. V roce 2011 bylo strážníky
provedeno 58 měření rychlosti při kterých bylo zjištěno 277 případů porušení rychlosti.
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Informativní měřiče rychlosti
V roce 2011 nebyl zakoupen žádný nový informativní měřič rychlosti. Poslední
investice byla v roce 2010, kdy 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 rychlosti 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 zjišťování
hustoty provozu (zatížení pozemní komunikace). Dohromady je na katastrálním území města
Přerova umístěno 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 veřejnost 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 6 stížností na činnost strážníků. Po řádném prošetření úředníky odd. petic
a stížností kanceláře primátora byly všechny stížnosti vyhodnoceny jako neodůvodněné.

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 3 služební jízdní kola.
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Závěr
Závěrem lze konstatovat, že Městskou policii Přerov lze hodnotit jako útvar, který v
roce 2011 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 navýšení tabulkových stavů městské policie. Dále bude prioritou i 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 zákonných norem, 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.
Je nutné konstatovat, že počet přestupkového jednání se zvyšuje a bohužel ruku v ruce
s tím i agresivita a arogance pachatelů.
Zřejmý je nárůst krádeží v obchodech a přestupky na úseku veřejného pořádku. Přerov
je bohužel město s problematickou dopravní infrastrukturou a je tu stále velmi vysoký počet
přestupkového jednání hlavně na úseku dopravy v klidu. Nezanedbatelné jsou i poznatky
z oblasti konfliktu v rámci občanského soužití. Bohužel v rámci „reformy“ Policie ČR nelze
vynechat i nedostatečný personální stav Policie ČR i zrušení jejich stálých služeb v místní
části Přerov-Předmostí a v prostorách budovy ČD.
V rámci celorepublikového nekoncepčního řešení romské problematiky (vše se
zaměřuje prioritně jen na co nejefektivnější vyčerpání financí v rámci dotací - prioritou není
faktické řešení problému) a s tím související nárůst protirómských nálad, lze očekávat
eskalaci problémů s tím souvisejících a to jak na straně majority, tak na straně romského
etnika a následný nárůst působení extrémistických seskupení.
Na základě zrušení sídla obvodního odd. Přerov 2 (Předmostí) byla městská policie
nucena v roce 2010 reagovat vytvořením 3 okrskových strážníků (Předmostí, Popovice,
Vinary, Penčice, Čekyně) a po zrušení stálé služby obvodního odd. Přerov 3 (budova ČD)
v roce 2011 byl v rámci personálních možností městské policie posílen výkon v sociálně
vyloučené oblasti.
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Popis reálného personálního stavu směny:
V současné době jsou při plném stavu směny ve výkonu 4 dvojčlenné hlídky:
1. hlídka (Auto 1) - krádeže, bezdomovci, občanské soužití, veřejný pořádek a
všechny další podněty vyžadující rychlý zásah
2. hlídka (Auto 2) - řešení dopravních přestupků (zákazy stání, parkování bez
poplatku, stání na chodnících, v křižovatkách, apod.)
3. hlídka (pěší 1) - plnění úkolů v sociálně vyloučené oblasti
4. hlídka (pěší 2) - kontrola pěší zóny, kontrola pejskařů, cyklistů, kontrola míst, kde
se kumulují bezdomovci a plnění právě aktuálních úkolů (Čechova ulice, nám. Svobody,
různé společensko kulturní akce konané na veřejném prostranství, cyklohlídka u Bečvy,
Michalov, apod.)
V reálu jsou bohužel k dispozici většinou pouze 3 hlídky (dovolené, nemoci, úrazy).
Míst a situací, kdy je potřeba preventivního či represivního působení strážníků je víc než jsou
naše současné personální možnosti.
Poslední navýšení stavu bylo provedeno v roce 2002 a následujících 9 let se tabulkový
stav v návaznosti na zvyšující se požadavky na městskou policii nezměnil. V roce 2008 byl
dán požadavek na navýšení o 8 tabulkových míst, ale z důvodů finanční situace tento
požadavek nebyl realizován.
Na základě výše uvedeného se jeví jako nezbytné obnovit požadavek na navýšení
tabulkových stavů Městské policie Přerov.

Mgr. Omar Teriaki
ředitel MP Přerov
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PROVOZNÍ ROZPOČET
Provozní rozpočet pro Městskou policii Přerov „Bezpečnost a veřejný pořádek“ byl
na rok 2011 schválen ve výši 1 705 300,00 Kč, rozpočet na „Ostatní záležitosti ochrany
obyvatelstva“ ve výši 35 000,00 Kč, rozpočet na „Ostatní speciální zdravotnická péče
(prevence kriminality)“ ve výši 65 000,00 Kč a rozpočet „Ostatní tělovýchovná činnost“ ve
výši 25 000,00 Kč.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Rozpočet původní: 1 705 300,00 Kč
Rozpočet upravený: 3 634 324,00 Kč
Čerpání:
3 632 888,86 Kč
% čerpání:
99,96
Městská policie v roce 2011 v Odd§ „5311 - městská policie“ řešila průběžnou obnovu
vozového parku. Zakoupili jsme nové vozidlo Škoda Octavia combi s kombinovaným
pohonem benzín/LPG. Dále byl zakoupen vůz Renault Master (včetně zvláštního výstražného
zvukového a optického zařízení) – určený prioritně pro řešení krizových situací, přepravu
pořádkové jednotky MP a v neposlední řadě jako vozidlo, které lze využít pro služební cesty
většího počtu zaměstnanců MMPr. V souvislosti s krizovým stavem dvora byla realizována
jeho zásadní revitalizace.
Z dotace Ministerstva vnitra byla zakoupena kamera do prostoru ul. Denisova, kde
monitoruje dění po celé ulici a také v prostoru parkoviště hypermarketu Albert, částečně vstup
na nám. Rasche a hřiště SPgŠ. Dále byla provedena revitalizace dvou kamerových bodů, které
monitorují nám. TGM.
V rámci novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích došlo ke změně při
měření rychlosti strážníky. Od novely zákona o provozu na pozemních komunikacích pozbyla
platnost podmínka vyznačit měřený úsek dopravními značkami. Proto byl zprovozněn
mobilní radar u kterého musela být provedena odborná atestace (ČMI Praha). Následně jsme
začali jeho pomocí provádět nepravidelné kontroly rychlost projíždějících vozidel.
Mezi nejdůležitější obnovu výstroje strážníků patří pořízení bund s reflexními prvky,
které slouží ke zvýšení viditelnosti strážníků při pochůzkové činnosti. Dále byly obměněny
opotřebované kalhoty k černým kombinézám. Objemově významnou položku tvoří obměna
služební obuvi.
Dle zákona o obecní policii 6 strážníků vykonalo úspěšně prolongační zkoušku pro
získání osvědčení o splnění odborných předpokladů před komisí MVČR. 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:
34 959,00 Kč
% čerpání:
99,88
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Městská policie v Odd§ 5219 – „záchranáři“ procvičovali jízdu motorovým člunem na
Skašovských jezerech, kde si prakticky zopakovali záchranu lidí na rozbouřené a neklidné
hladině při silně větrném počasí.
V rámci revitalizace výstrojního materiálu se opravily neopreny.
Ostatní speciální zdravotnická péče
Rozpočet původní:
65 000,00 Kč
Rozpočet upravený:
65 000,00 Kč
Čerpání:
64 884,10 Kč
% čerpání:
99,76
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 při
provádění preventivních aktivit (přednášek) na tákladních a středních školách. 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:
4 200,00 Kč
Čerpání:
4 114,00 Kč
% čerpání:
97,95
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 XVIII. ročník střelecké soutěže o pohár primátora
města Přerova, která má nejstarší tradici na území České republiky.
Městská policie naplánovala příjmy pro rok 2011 v Odd§ 5311, v položce Přijaté
sankční platby – 220 ve výši 900 000,- Kč, v položce 221 ve výši 360 000,- Kč.
„Přijaté sankční platby -220“
Rozpočet původní:
900 000,00 Kč
Rozpočet upravený:
1 060 000,00 Kč
Plnění:
1 155 600,00 Kč
% plnění:
109,01
„Přijaté sankční platby -221“
Rozpočet původní:
360 000,00 Kč
Rozpočet upravený:
360 000,00 Kč
Plnění:
467 170,52 Kč
% plnění:
129,77
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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.
„Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku“
Rozpočet původní:
0,00 Kč
Rozpočet upravený:
0,00 Kč
Plnění:
37 660,00 Kč
% plnění:
----Příjmy v položce 3119 vznikly z prodeje torza služebního vozidla, které bylo po
havárii totálně odepsáno pojišťovnou.
Ve výše uvedených paragrafech nedošlo k výraznému neplnění či překročení
rozpočtových příjmů, jedinou výjimku představuje položka 3119, která vznikla při havárii
služebního vozidla
Ve všech výše uvedených paragrafech nedošlo k výraznému nečerpání rozpočtových
výdajů. Nepatrné překročení v Odd§ 5311, pol. 5156 bylo způsobeno vytvořením zásob
pohonných hmot do kanystrů pro závěr roku.
Čerpání jednotlivých položek je přílohou.
K 31.12.2011 pracovalo u městské policie 51 zaměstnanců, z toho bylo 50 strážníků.

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ
V rámci zvýšení bezpečnosti v lokalitě se zvýšenou koncentrací protiprávních činností
byla zakoupena nová kamera do městského dohlížecího kamerového systému. Sleduje
prioritně dění v ul. Denisova a částečně nahlédne do předpolí nám. Rasche, hypermarketu
Albert a sportovního hřiště.

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ
V rámci zvýšení dohledu nad veřejným pořádkem byl v ulici Denisova zřízen nový
kamerový bod. Tento kamerový bod (včetně připojení do optické sítě) byl pořízen i díky
dotace MVČR.
Celkové náklady:

233.976,00 Kč

Dotace MVČR:

180.000,00 Kč

Spoluúčast města

53.976,00 Kč
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INVESTICE DO 500.000,- Kč
V oblasti akcí (opravy a investice do 500 000,- Kč) byly v roce 2011 realizovány
projekty:




oprava dvou kamer na nám. TGM
celoroční platba pojištění strážníků
pořízení služebního vozidla na LPG pohon

Celkem:

126 000,00 Kč
152 500,00 Kč
408 200,00 Kč
686 700,00 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 2011

V roce 2011 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno celkem 5.746 přestupků a 104
trestných činů.
V blokovém řízení bylo vybráno 1.155.600,- Kč.
Bylo uloženo 1.509 ks bloků na pokutu na místě nezaplacenou v celkové hodnotě 946.100,Kč.
Z toho na finanční odbor magistrátu města Přerov bylo předáno k vymáhání 980 ks bloků na
pokutu na místě nezaplacenou v hodnotě 680.800,- Kč.
Ve 2.098 případech byl přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
Věcně příslušným správním orgánům bylo postoupeno k projednání 438
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

85
144
131
32
5
33
3

Odb. dopravy obcí s rozšířenou působností

606

přestupků, z

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

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

29
11
18
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Ostatní zákroky, úkony či jiná opatření

Přijaté oznámení

4087

Kontrolní činnost

1176

Zjištěna závada

547

Výjezd k signálu PCO

507

Doručování písemností do vlastních rukou

395

Zjištěna podnapilá osoba

166

Nalezené věci

272

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

121

Asistence PČR, součinnost s PČR

122

Předvedené osoby (na PČR, odb. správní)

133

Zjištěn vrak vozidla
Zajištěn odchyt volně pobíhajícího zvířete
Zajišt. místa DN, usměrňování dopravy, řešení
dopr. situace
Prověření žádosti o zjištění pobytu osoby

8
83
40
4

Neplatící host

10

Zjištěna skládka

66

Použití donucovacích prostředků

40

Zákroky proti bezdomovcům

219

Zjištěno neuzamčené vozidlo

14

Jízda pod vlivem alkoholu
Zjištěné osoby hledané PČR, pátrání po pohřeš.
osobách

5
4
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Vybrané přestupky podle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. ve
znění pozdějších právních předpisů

§ 30

§ 47

§ 49

§ 50

alkoholismus

veř. pořádek

obč. soužití

majetek

Leden

14

38

7

37

Únor

1

42

4

54

Březen

6

57

3

93

Duben

0

45

3

68

Květen

7

59

6

65

Červen

2

73

6

37

Červenec

0

61

6

65

Srpen

2

53

10

41

Září

2

52

3

41

Říjen

1

37

2

40

Listopad

6

39

9

52

Prosinec

17

22

4

49

Celkem

58

578

63

642

Období

Celkem bylo zjištěno 1.748 přestupků podle zákona 200/1990 Sb.

100
80

93

60
40

54

42

57

68 45

65

73

59

53

7

4

6

10

9

7

2

0

2

2

1

6

Srpen

Září

Říjen

Listopad

2

0

Červenec

3

6

Červen

6

1

Květen

6

52

40

Duben

3

37

41

Březen

3

52

41

37

Únor

14

61
65

37

Leden

20
0

38

veř. pořádek

majetek

39

17

Prosinec

obč. soužití

alkoholismus

49 22

4
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Přestupky proti vyhláškám města Přerova

Období

o pohybu psů
na veřejném
prostranství

o čistotě a
ochraně
veřejné zeleně

tržní řád

ostatní

Leden

9

9

-

56

Únor

13

3

-

8

Březen

20

10

-

28

Duben

6

5

-

13

Květen

9

2

-

25

Červen

8

7

-

32

Červenec

6

3

-

4

Srpen

6

2

-

16

Září

16

4

-

10

Říjen

5

2

1

28

Listopad

8

4

1

2

Prosinec

7

6

-

10

Celkem

113

57

2
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Celkem bylo zjištěno 404 přestupků proti vyhláškám města Přerova

o čistotě a ochraně veřejné zeleně

tržní řád

povinnosti držitelů dom. zvířat

4

4

2

1

2

10

Prosinec

10

8

5
1

Listopad

16 2

0 28

Říjen

3
4

16

6
0

Září

7

6
0

Srpen

5

8
0

Červenec

13

25 2

9
0 32

Červen

3

6
0

Květen

Únor

8

0 28 10 0

Duben

9

20

13

9
0

Březen

56

Leden

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ostatní

7
6

0
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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

Leden

49

69

54

11

2

-

Únor

53

182

8

47

8

-

Březen

72

141

27

41

9

-

Duben

88

113

11

53

15

-

Květen

55

98

25

40

41

-

Červen

93

81

24

28

202

-

Červenec

25

23

2

43

6

-

Srpen

69

30

2

37

7

-

Září

54

59

13

30

19

87

Říjen

60

87

7

34

8

78

Listopad

78

143

8

20

3

107

Prosinec

31

39

-

6

8

5

Celkem

727

1065

181

390

328

277

B 1 - zákaz překročení
vjezdu
rychlosti

Celkem bylo zjištěno 3.983 přestupků v dopravě
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ZJIŠTĚNÉ TRESTNÉ ČINY PŘEDANÉ PČR
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

6
4
1
72
8
13

celkem

104
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
13
8

6
4
1

72

