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ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE 
 

Rok 2009 byl ve znamení organizačního přerodu Policie ČR a z toho vyplývajících 

změn. V průběhu tohoto procesu se vzájemná spolupráce Městské policie Přerov a Územního 
odboru Policie ČR Přerov ještě více propojila. Výstavní ukázkou vzájemné spolupráce bylo 

dubnové bezpečnostní opatření týkající se pochodů extrémistů, které bylo následně v rámci 

policejních akcí prezentováno jako vzorové. Je potřeba zdůraznit, že při daném opatření měli 

nezastupitelné místo i vedoucí představitelé obce, magistrátu a neziskových organizací. 
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.  

 
   K 31.12.2009 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 51 zaměstnanců. Z uvedeného 

počtu je 50 strážníků a 1 administrativní pracovnice. V průběhu roku 2009 jsme na základě 

výběrového řízení přijali jednoho nového strážníka, který doplnil tabulkové stavy. 

 
I v průběhu roku 2009 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 16 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, když 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 3. a 4. místo.  
I nadále se plánuje pořádání této akce, účast našich strážníků na střeleckých soutěžích v rámci 

ČR, jakož i pokračování kvalitně prováděné profesní přípravy. Strážníci na střelecké soutěži 

v Piešťanech na Slovensku vybojovali třetí pořadí v družstvech. Dále obsadili vynikající 

druhé místo ve střelecké soutěži pořádané strážníky MP Blansko - pod záštitou starostky. 
Těsně za medailí skončili v Liberci, kdy v náročné konkurenci vystříleli čtvrté místo. 

 

V roce 2009 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 5 530 

přestupků. Za tyto přestupky byly uloženo 2 951 blokových pokut v celkové výši 1.032.400,- 

Kč. Tato částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Bylo uloženo 

celkem 1 435 blokových pokut na místě nezaplacených a na finanční odbor Magistrátu města 

Přerov byly postoupeny k dalšímu vymáhání bloky na pokutu na místě nezaplacenou v 
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celkové výši 579.200,- Kč. TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla-

tzv“botička“) byl použit ve 2018 případech. Dále bylo zjištěno celkem 97 trestných činů, 

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

 
V roce 2009 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. 
 

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, 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. 

 

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

zejména o součinnost při zjišťování a odhalování pachatelů trestných činů a přestupků, jejich 
omezení na osobní svobodě a předání k dalšímu postupu v rámci trestního nebo 

přestupkového řízení, zajištění míst, kde došlo ke spáchání trestného činu, ověřování 

totožnosti předváděných osob, zjišťování majitelů motorových vozidel, kteří se dopustili 

přestupkového jednání, jakož i o společném postupu při zajišťování klidu a veřejného pořádku 
u příležitosti konání společenských, kulturních a sportovních akcí. V průběhu roku 2009 byly 

prováděny preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení majetkové trestné 

činnosti, kontroly na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů nezletilým a 

mladistvým, kontroly heren s hracími automaty, dodržování pravidel bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu a další. Za účelem zlepšení vzájemných vztahů a další spolupráce jsou 

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

jednotlivých obvodních oddělení, působících na území města Přerova.  

Na základě novely „tabákového“ zákona přibyla městské policii povinnost zajištění 
převozu osob, které jsou pod vlivem alkoholu a jsou nebezpeční sobě či okolí. V roce 2009 

proběhlo 20 převozů. Většinu podnapilých osob však strážníci tzv. rozchodí přímo v terénu.  

Díky nelogické a neodborné právní úpravě podmínek měření rychlosti vozidel 

městskou policii nebylo v roce 2009 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 obci.  
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V roce 2009 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 4 ks informativních měřičů rychlosti. 
- ul. Grymovská (Přerov-Kozlovice) 

- ul. Želatovská 

- ul. 9. května 

- ul. Hranická 
 

V rámci dotace z Městského programu prevence kriminality (MVČR) bylo získáno 

300 000, Kč a byl pořízen nový kamerový bod, který byl umístěn na ulici Jateční. 

I nadále poměrně úspěšně probíhá činnost strážníků v celkem 40 regionech na území města 
Přerova a  jeho místních částech, když  31 strážníků městské policie v rámci územní 

odpovědnosti pravidelně nepravidelně provádí jejich kontroly. Navíc o víkendech provádí 

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

s dalšími subjekty odstraňují (Technické služby 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 vyčleněnou 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“).  

Komunikace s občany probíhá i skrze Online poradnu (webové stránky MP), kde obratem 

reagujeme na zaslané dotazy či připomínky. 
 

Městský kamerový monitorovací systém je nyní tvořen třinácti kamerovými body. 

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. Dále využíváme 4 služební 

psy.  
 

     Již šestým rokem vykonává svoji činnost „Pracovní skupina“, kterou tvoří státní i nestátní 

organizace, zabývající se preventivní přednáškovou činností,  jejímž cílem je vzájemná 

spolupráce, informovanost a koordinace činnosti. 

     Tato skupina vytvořila Primárně preventivní program, který byl nabídnut všem ZŠ a 

Speciálním školám na území města Přerova. Cílem všech organizací je předcházet sociálně 

patologickým jevům, jak ve škole, tak v běžném životě. Žáci by měli získat co největší a 

nejkomplexnější přehled o činnosti přednášejících organizací, které se do programu zapojily. 

Přednášející se snaží navazovat na znalosti dětí a rozšiřují jejich vědomosti. Tuto skupinu 

tvoří: Městská policie Přerov, Policie ČR, Oddělení sociálně právní ochrany - Magistrát města 

Přerova, pedagogicko-psychologická poradna Přerov. Program byl zahájen na začátku 

školního roku 2004/2005 a pokračuje i nadále. 

V roce 2009 uspořádali naši strážníci – preventisté - 125 přednášek, kterých se zúčastnilo 

celkem 2 558 dětí a studentů.  

     Preventivní přednášky městské policie jsou zaměřeny na 2.,4.,6. a 9.třídy ZŠ v Přerově a 

okolí, střední školy, učiliště, gymnázia a seniory. 

http://www.mpprerov.cz/
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Besedy jsou také určeny pro mimopřerovské základní a střední školy( ZŠ Rokytnice, MŠ 

a ZŠ Dřevohostice, MŠ a ZŠ Stará Ves, ZŠ Tovačov a SŠ zemědělská, SŠ řezbářská, SŠ 

technická, Střední průmyslová škola, Gymnázium Kojetín ). 

Oddělení prevence získalo nové prostory v budově bývalé Okresní vojenské správy 

v Bratrské ulici, kde je zřízena školící místnost. Nabízí zde lepší technické vybavení tj. TV, 

video a jako zážitkovou činnost střelbu na laserové střelnici. Této nabídky letos využili ZŠ 

Pavlovice, Domov mládeže K.Kouřilka, Obchodní akademie, Gymnázium J. Škody, Dětský 

domov Přerov, Okresní hasičská jednotka a MŠ Vinary.  

 I letos navštívili ( každoročně navštěvují) studenty na Odborném učilišti Holešov a 

Střední pedagogické škole Přerov. Třetím rokem spolupracují s Dětským domovem se školou 

Veselíčko. S jejich svěřenci se setkávají pravidelně během školního roku a besedují na témata, 

která jsou konzultována s psycholožkou z DDŠ Veselíčko.       

Druhým rokem pokračuje spolupráce se Státním zdravotním ústavem na projektu „Už 

vím“ zaměřený na prevenci dětských úrazů.   

Na školách využívají multimediální učebny a své přednášky prezentují prostřednictvím 

dataprojektoru.  Pro žáky je tak beseda  názornější a srozumitelnější. 

Stejně jako v předchozích letech i letos v červnu byli přítomni na integračním setkání dětí 

Mosty 2009. Pro všechny návštěvníky připravili střelbu z paintballových pistolí, která je vždy 

vítaným a lákavým doplňkem pátečního programu. 

Ve spolupráci s Odborem sociálních služeb a zdravotnictví se zúčastnili tábora pro děti ze 

sociálně slabších rodin na Hutisku. Kromě přednášky připravili střelbu z paintballových 

pistolí a psovodi městské policie předvedli ukázku poslušnosti služebních psů. 

 

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

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

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

lezecký výcvik. 

V roce 2009 se na jaře uskutečnil kurz v blízkém okolí města Jeseník, kdy záchranáři 

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

nacvičovaly konkrétní situace záchrany osob. 

  

Bylo přijato 11 stížností na činnost strážníků. Po řádném prošetření odd. petic a stížností  

byly všechny vyhodnoceny jako neoprávněné. 

      

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

2009 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 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.                                                                                                                                                                                                 
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PROVOZNÍ ROZPOČET 
 

Provozní rozpočet  pro Městskou policii Přerov „Bezpečnost a veřejný pořádek“ byl  na rok  

2009 schválen  ve  výši 2 603 100,- Kč, rozpočet na „Ostatní záležitosti ochrany 

obyvatelstva“ ve výši 47 000,- Kč, rozpočet na „Ostatní speciální zdravotnická péče 

(prevence kriminality)“ ve výši 100 000,- Kč a rozpočet „Ostatní tělovýchovná činnost“ ve 

výši 42 000,- Kč. 

 

Bezpečnost a veřejný pořádek 
Rozpočet původní: 2 603 100,00 Kč 

Rozpočet upravený: 3 373 100,00 Kč 

Čerpání:  3 372 138,76 Kč 

% čerpání:   99,97 

 

Městská policie se v roce 2009 v Odd§ „5311 - městská policie“ zaměřila na ochranu 

strážníků zasahujících proti demonstrantům používajících fyzické násilí pořízením 

protiúderových obleků včetně protiúderových rukavic, ochranných přileb, štítů a 

jednorázových plastových pout, dále jsme zakoupili obměnou 3 nové PC – notebook pro 

zástupce ředitele, PC na dispečink a pro zástupce ředitele.  

Ve služebních vozidlech došlo k obměně sledovacího zařízení GPS, které se využívá 

při výkonu služby k operativnímu vysílání vozidel na zákrok, včetně následného vyhodnocení 

pohybu jednotlivých vozidel.  

V rámci obnovy databázového programu městské policie, který jsme pořídili 

v loňském roce, jsme zaplatili doplatek a přikoupili aplikaci Personalistika. 

Mezi významné události, které částečně a krátkodobě omezili činnost městské policie, 

patří pojistná událost, kdy následkem úderu blesku došlo k poškození dvou kamerových bodů, 

pultu centrální ochrany a datového zařízení pro ukládání záznamů z kamerového systému. 

Na základě změny zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami realizujeme převozy osob na 

protialkoholickou záchytnou stanici pomocí přepravní služby s lékařským doprovodem. 

V rámci zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích přibyly na příjezdech do 

města 3 orientační radary (z dotace Olomouckého kraje jsme dostali účelovou investiční 

dotaci ve výši 58 600,- Kč, kterou jsme plně využili) a řidiči jsou takto upozorněni na svou 

rychlost a mají možnost ji korigovat. Dále jsme zakoupili 2 ks speciálně přizpůsobených 

videokamer do služebních vozidel, které monitorují prostor před vozidly. 

Na zvýšení bezpečnosti v prostoru ulic blízko centra jsme instalovali nový kamerový 

bod s dohledem na problematickou oblast (ulice Jateční x Mostní). 

V rámci dopravní nehody, při níž došlo k totální likvidaci služebního automobilu, jsme 

zakoupili nový vůz. 

Pro výkon služby používá městská policie služební psy a z důvodu přirozené obměny 

dosluhujících psů jsme zakoupili 2 nové psy – AWAR a NIO, u nichž v současné době 

probíhá výcvik směřující ke zvládnutí zkoušek za účelem získání certifikátu pro služební psy. 

 Dle zákona o obecní policii 16 strážníků vykonalo úspěšně prolongační zkoušku pro 

získání osvědčení o splnění odborných předpokladů před komisí Ministerstva vnitra ČR. 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. Bohužel dle ne zcela šťastné 

novely zákona o obecní policii přibyla městům povinnost zajistit proškolení strážníků 

v akreditovaných střediscích před výše uvedenými zkouškami, což vede nejen k vyššímu 

finanční ale i administrativnímu zatížení. Díky střeleckým a sportovním akcím pořádané naší 



 6 

městskou policii byly navázány velice dobré vztahy s Městskou policií Brno, která nám 

umožnila proškolení našich strážníků v jejich akreditovaném středisku. 

  

 

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. Dále byl dovybaven záchranářským materiálem nový záchranář. 

 

 

Městská policie - odd. prevence obnovila jeden PC. Dále byl zakoupen jeden kus 

pistole pro nácvik střelby na laserové střelnici. 

 Strážníci zařazeni do odd. prevence zorganizovali 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 

přednáškách ve školských zařízeních. 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 odborníků na 

prevenci. 

 

 

Městská policie pořádala beach volejbalový a fotbalový turnaj pro strážníky 

městských policií. Tyto turnaje přispívají 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 Přerova a neformálně si předat pracovní zkušenosti. 

Mezi významné akce patřil již XVI. ročník střelecké soutěže o pohár primátora města 

Přerova, kterého se zúčastnili i MP ze Slovenské republiky. 

 

Městská policie naplánovala příjmy pro rok 2009 v položce „Přijaté sankční platby – 

220 (BP) ve výši 900 000,- Kč, v položce 221 (BNMN) ve výši 200 000,- Kč, v položce 2111 

(parkovací karty) ve výši 350 000,- Kč a v položce 2119 (příjem ze startovného) ve výši 

30 000,- Kč.  

 

„Přijaté sankční platby -220“    

Rozpočet původní:  900 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:  900 000,00 Kč  

Plnění:            1 032 400,00 Kč 

% plnění:    114,71   

 

 

„Přijaté sankční platby -221“    

Rozpočet původní:  200 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:  396 000,00 Kč  

Plnění:    383 405,29 Kč  

% plnění:          96,82  

 

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.  
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„Příjmy z poskytování služeb a výrobků“   

Rozpočet původní:  350 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:  350 000,00 Kč  

Plnění:    351 250,00 Kč  

% plnění:            100,36   

 

Příjmy v položce 2119 byly odhadnuty na základě příjmů roku 2008. 

 

„Ostatní tělovýchovná činnost“    

Rozpočet původní:               25 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:    25 000,00 Kč  

Plnění:      13 100,00 Kč  

% plnění:            52,40   

 

V oblastí Ostatní tělovýchovná činnost byly na rok 2009 plánovány čtyři turnaje. 

Z důvodu snížení částky na výdaje spojené s provozováním všech čtyřech turnajů jsme se 

rozhodli nepořádat finančně nejnáročnější turnaj v hokeji a tím pádem původně plánovaný 

příjem ze startovného z hokejového turnaje nebyl realizován. 

   

 

 

 

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ 
 

V rámci zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích přibyly na příjezdech do 

města 3 orientační radary (z dotace Olomouckého kraje jsme dostali účelovou investiční 

dotaci na projekt „Informativní měřiče rychlosti motorových vozidel“ ve výši 58 600,- Kč, 

kterou jsme plně využili), přičemž řidiči jsou takto upozorněni na svou rychlost a mají 

možnost ji korigovat. 

 Druhou účelovou dotaci získala městská policie z programu Prevence kriminality 

z Ministerstva vnitra ČR na pořízení kamery a to ve výši 300 000,- Kč. Kamera je umístěna 

v lokalitě, kde dochází převážně v nočních hodinách k ničení majetku. 

 
  

 

 

         Bc. Omar Teriaki 

         ředitel MP Přerov 
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ŘEDITEL
(3. stupeň řízení)

Zástupce ředitele

pro výkon služby

(2. stupeň řízení)

Zástupce ředitele 

pro vnitřní věci a výcvik

(2. stupeň řízení)

Dispečer Strážníci

II. směna

Dispečerka Strážníci

Zástupce velitele

Přestupkové oddělení

Dopravní oddělení

Oddělení prevence

Velitel směny

(1. stupeň řízení)

Struktura Městské policie Přerov

I. směna
Zástupce velitele

III. směna

Dispečerka Strážníci

Zástupce velitele

IV. směna Velitel směny

(1. stupeň řízení)

Dispečerka Strážníci

Zástupce velitele

Skupina psovodů

Skupina záchranářů

1. stupeň řízení 

2. stupeň řízení 

3. stupeň řízení 

Vedení  fyzického výcviku

Velitel směny

(1. stupeň řízení)

Velitel směny

(1. stupeň řízení)

Administrativní 

pracovnice

Okrskář
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Statistický přehled zjištěných přestupků a trestných činů 
Městské policie Přerov za rok 2009 

 

 
 

 
V roce 2009 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno celkem 5 530 přestupků a 97    

trestných činů. 

 

V blokovém řízení bylo vybráno    1.647.800,- Kč. 

 

Bylo uloženo 2 951 ks blokových pokut v celkové hodnotě 1.032.400,- Kč. 

 

Bylo uloženo 1 435 ks bloků na pokutu na místě nezaplacenou v celkové hodnotě      

832.100,- Kč. 

Z toho na finanční odbor magistrátu města Přerov bylo předáno k vymáhání 860 ks bloků na 

pokutu na místě nezaplacenou v hodnotě 579.200,- Kč. 

 

Ve 2 018 případech byl přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. 

 

 

 

Věcně příslušným správním orgánům bylo postoupeno k projednání přestupků, z toho 

na: 

 

OO PČR Přerov       49    

MMPř - odbor dopravy      146   

MMPř - odbor správní, oddělení přestupků    149    

MMPř - odbor soc. služeb a zdravotnictví    1    

MMPř - odbor majetku      37    

MMPř - odbor zemědělství      4    

MMPř - odbor životního prostředí     2   

Velitelství vojenské policie Olomouc       

    

            

               

Odb. dopravy obcí s rozšířenou působností      

(oznámení o uložení BP, BNMN - bodové přestupky a přestupky  nad 1.000,-)  285

   

 

 

Přestupkové jednání nezletilých a mladistvých (odeslané k projednání na OSSAZ) 

 

- krádeže nezletilých     49      

- požití alkoholu nezletilými    1   

- požití alkoholu mladistvými   11   

- kouření nezletilých     2   

- kouření mladistvých     8    


