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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 další-

mi jinými zákony a právními předpisy, které s touto činností velmi úzce souvisí. Z těch hlav-

ních 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 ve-

řejného 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 

Věk.kategorie             Počet       Procent. část 

21-30     3  6 %                  graf bod č.1 

31-40    15  29 %                graf bod č.2 

41-50    23  44 %                graf bod č.3 

51-60     11  21 %                graf bod č.4 

61-???                0              0%                  graf bod č.5 
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Personalistika 

 

Na základě výběrového řízení, které proběhlo v roce 2013, byli přijati 4 noví strážníci, při-

čemž 3 ze strážníků absolvovali na začátku roku 2014 povinný třinácti týdenní školící kurz 

v akreditovaném školicím středisku v Ostravě. Jeden strážník započal tento školící kurz již 

v prosinci 2013.  

 

Na základě koncepce městské policie byla firmou Česká zbrojovka a.s. provedena analýza 

stavu služebních zbraní a na základě této analýzy byla provedena obměna 3 nevyhovujících 

zbraní a zároveň byly zakoupeny 2 nové zbraně (pro nové strážníky).  

 

Pro nefunkčnost 1 ks PC byla zakoupeno nové PC včetně operačního programu Windows 7. 

 

 

Preventivní oddělení realizovala každoroční pracovní stáž členů Preventivní pracovní skupiny 

prevence kriminality, která velkou měrou zaštiťuje preventivní působení ve městě Přerově.  

Funkčnost projektu podtrhuje i skutečnost, že Preventivní pracovní skupina oslavila 10. výro-

čí své existence.  

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 odbor-

nou konzultaci a pomoc ze strany širšího spektra odborníků na prevenci. 

Hlavní činností preventivního oddělení MP Přerov zůstává přednášková činnost na školách, 

kde v rámci preventivní výchovy předávají žákům pracovní a reklamní předměty. 

V rámci prevence se aktivně zapojili do „dne bezpečnosti“ v městysu Brodek u Přerova. 

S pracovníky ostatních složek IZS významně prezentovali činnost strážníků MP Přerov a vý-

razně dětem i dospělým zpříjemnili den. 

Dále působili na akcích „Preventivní akce Reflex“, „Preventivní akce s PČR – zahrádkářské 

kolonie“, „Dopravní soutěž Atlas a Bios“, „Na kole kolem Sokolovny“, „Dopravní soutěž MŠ 

Troubky a ZŠ Radslavice“, „ZŠ Svisle – družina“, „Do práce na kole – Michalov“, „Občan a 

bezpečnost – preventivně výchovná akce“, „Cyklo-běh za Českou republiku bez drog“ a „Den 

se složkami IZS“. 

 

 

Profesní příprava a prolongace 

 

I v průběhu roku 2014 probíhala od-

borná příprava strážníků městské policie se 

zaměřením na zvyšování odborných znalostí 

příslušných právních předpisů, obecně zá-

vazných vyhlášek a nařízení města. V prů-

běhu hodnoceného období se 9 strážníků 

zúčastnilo povinného školení 

v akreditovaném středisku Městské policie 
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Brno. V roce 2014 museli 3 strážníci obhájit svou profesní odbornost vykonáním zkoušky 

před komisí ustanovenou Ministerstvem vnitra ČR zkoušku a opětovně na první pokus získali 

osvědčení k plnění povinností a oprávnění strážníka dle zákona o obecní policii.   Dále v uply-

nulém období pokračovaly fyzické prověrky strážníků, výcvik zákrokových a předváděcích 

technik, střelecký výcvik a výcvik skupiny záchranářů. Neustále také dochází ke zdokonalo-

vání úrovně střelby z pistole, především díky pravidelnému výcviku na střelnici – 

v Drahanech. V říjnu t. r. se na střelnici v Drahanech konal jubilejní XXI. ročník střelecké 

soutěže obecních a městských policií „O putovní pohár primátora města Přerova“, ve kterém 

obsadilo družstvo naší městské policie 4. místo.  Na střelecké soutěži pořádané Městskou po-

licií Boskovice jsme v družstvech obsadili 1. místo a v jednotlivcích 2. místo. I nadále se plá-

nuje pořádání této akce, účast našich strážníků na střeleckých soutěžích v rámci ČR, jakož i 

pokračování kvalitně prováděné profesní přípravy. 

 

 

Základní statistické údaje 

 

V roce 2014 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 7.701 pře-

stupků. Za tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1.269.200,- Kč. Tato 

částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Celkem bylo uloženo 1.508 

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 

862.500,- Kč.  

TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla-tzv“botička“) byl použit 

ve 2.737 případech. Dále bylo zjištěno celkem 105 podezření z trestných činů, které byly pře-

dány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.  

 

 

Preventivní činnost 

 

V průběhu roku 2014 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.  
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Na základě požadavku Úřa-

du práce Přerov (dále jen ÚP) a 

v rámci preventivních aktivit 

v oblasti patologických jevů souvi-

sející s gamblerstvím a osobami na 

sociálních dávkách byly od října 

roku 2014 realizovány cílené kon-

troly prostor provozoven, v nichž je 

umožněno hrát na výherních hra-

cích automatech. Kontrolní činnost 

je primárně zaměřena na kontrolu, 

zdali na výherních hracích automatech nehrají osoby mladší 18 let a zároveň zdali se zde ne-

vyskytují osoby, u nichž je předpoklad, že jsou klienti ÚP po-

bírající dávku v hmotné nouzi. Kontrola je prováděná z větší 

části v hernách, které jsou v sociálně vyloučené oblasti nebo 

v jejím bezprostředním okolí. 

V letních měsících je prováděna nepravidelná kontrola 

podávání alkoholu mladistvých v restauračních předzahrád-

kách. Nad rámec běžných kontrol se strážníci městské policie 

zúčastnili preventivně kontrolní akce Policie ČR zaměřené na 

herny a ubytovny.  

V průběhu roku 2014 byla v rámci personálních mož-

ností prováděná preventivní hlídková činnost v sociálně vyloučené oblasti. V rámci vzniklých 

požadavků související s aktivitou nepřizpůsobivých osob, které narušovaly veřejný pořádek a 

v některých případech i občanské soužití byl prováděn monitoring okolí domu Jižní II/5 a 

zvýšená pozornost byla věnována i prostranství nám Fr. Rasche a nám. Svobody. Na základě 

vzniku „pseudoubytovny“ na Žerotínově 

náměstí a s tím související výskyt sociál-

ně problémových osob byla zvýšená hlíd-

ková činnost na daném místě a blízkém 

okolí (Šrobárová ulice, Kozlovská, Pod 

Valy a Horní náměstí).  Díky existenci 

ubytoven pro sociálně slabé, se již třetím 

rokem zvyšuje tendence hlídkové činnosti 
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v sociálně vyloučené oblasti. Bohužel díky špatné legislativě je stále velké riziko nekontrolo-

vatelného vzniku ubytoven pro sociálně slabé s velmi omezenou možností města to nějak zá-

sadně ovlivnit. Daný problém intenzivně řeší vedení města se sociálním odborem 

v součinnosti odborem ekonomiky, stavebním úřadem, KHS, HZS, Policii ČR, neziskovými 

organizacemi a městskou policií. S existencí ubytoven na území města Přerova dochází ke 

zvyšování počtu sociálně vyloučených osob, u nichž je zvýšené riziko páchání protiprávního 

jednání. Tyto osoby nejsou občany města a není možné na ně aplikovat místní a osobní zna-

lost. 

 Dalším problémem s tím souvisejícím je seskupování dětí a mládeže bydlících 

v těchto ubytovnách do tzv. „vlčích smeček“, které díky slabému sociálnímu zázemí nemají 

standartní sociální návyky, což může vbrzku vést k sociálně patologickým jevům či proti-

právnímu jednání.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dalším sociálně patologickým jevem, který sužuje město Přerov je celorepublikově 

neřešená problematika zvyšující-

ho se počtu bezdomovců, kteří 

svým jednáním zásadním způso-

bem 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 prostran-

stvích.   

Okrsky a regiony 

 

Od roku 2010 existuji 3 okrsky (bývalých 6 regionů) a každý z nich má svého strážní-

ka. 

 

Okrsek Předmostí - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi  

René Koplovi  
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Okrsek Popovice, Vinary - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi  

Bronislavu Pazderovi. 

 

Okrsek Penčice, Čekyně - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi Stanisla-

vu 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 mož-

nost 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 vý-

kazu jeho činnosti. 

Fotky a kontakty na jednotlivé okrskové strážníky jsou na stránkách 

www.mpprerov.cz  v záložce „okrskáři“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpprerov.cz/
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OKRSEK PŘEROV - PŘEDMOSTÍ 

Strážník - okrskář René Kopl 

Jedná se o okrsek, který se většinou skládá z panelových domů, částečně v okrajových 

částech z rodinné zástavby a zahrádkářských kolonií. V okrsku Přerov II – Předmostí ke dni 

1. 1. 2015 bylo hlášeno k pobytu 4415 obyvatel. Je to největší přerovská sídlištní zástavba a 

nejlidnatější místní část Přerova. Jsou zde zřízena dvě dětská hřiště spravovaná Magistrátem 

města Přerova (dětské hřiště na ul. Pod skalkou a dětské hřiště na ul. Hranická).  

 

V okrsku jsou provozovány pět restaurační zařízení: 

 - restaurace „U Mamuta“ – ul. Hranická, 

 - restaurace „Bora“- ul. Prostějovská,  

 - Nonstop bar - ul. Hranická, 

 - restaurace – Sport bar - ul. Teličkova, 

- čínská restaurace- ul. Teličkova 

V Předmostí je rovněž provozována ubytovna na ul. Hranická čp. 157/23 s kapacitou 

42 ubytovaných osob. 

Uprostřed sídliště na ul. Hranická je náměstíčko s komplexem obchodů (drogérie, pe-

čivo, pošta aj.). V horní části se nachází základní škola J. A. Komenského. 

Městské informační centrum Předmostí je zřízeno spolu s památníkem „Lovců mamu-

tů“ na ul. Pod skalkou.  

Do lokality Předmostí patří také BČS Slovnaft, stavebniny FKK, zdravotní středisko, 

lékárny, fotbalový stadión, hřbitov, areál závodiště přerovské rokle aj.  

V Přerově II – Předmostí v současné době působí výbor pro m. č. Přerov II – Předmos-

tí se sedmi členy a předsedou panem Ing. Draškou. Tento výbor se schází každé druhé úterý 

v měsíci v budově staré školy na ul. Hranická čp. 14. Strážník okrskář v Přerově II – Před-

mostí se pravidelně účastní zasedání výboru a s tímto úzce spolupracuje. 

 

Městská policie Přerov v okrsku Přerov II – Předmostí ve většině případů řeší: 

- parkování vozidel v rozporu se zákonem – přestupek § 125 c/1k zák. č. 361/2000 Sb. 

- neoprávněný zábor VP - § 47/1 h) zák. č. 200/1990 Sb. 

- přestupky chodců - přestupek § 125 c/1k zák. č. 361/2000 Sb. 

- přestupky cyklistů (jízda na kole po chodníku, porušení DZ B 8 – podjezd) - přestupek 

§ 125 c/1k zák. č. 361/2000 Sb. 

- přestupky podle § 46/1), 2) zák. č. 200/1990 Sb. – porušení nařízení obce (tržní řád) a 

OZV města Přerova – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, o čistotě a 
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ochraně veřejné zeleně, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném pro-

stranství aj. 

- přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47/ 1 b, c, d, i) zák. č. 200/1990 Sb. – ru-

šení nočního klidu, buzení veřejného pohoršení, znečištění veřejného prostranství, od-

kládání odpadů mimo vyhrazená místa aj.     

- přestupky proti občanskému soužití podle § 49 a majetku § 50 zák. č. 200/1990 Sb. 

- nedostatky na veřejném prostranství (vyvrácené značky, znečistěné VP) ve spolupráci 

s pracovníky TS města Přerova 

- spolupráce s PČR Přerov, HZS Přerov, Magistrátem města Přerova (doručenky) a 

LSPP Přerov. 

- zajištění zjištěných neuzamčených nebo nezajištěných vozidel osob.  
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OKRSEK PŘEROV-  VINARY a PŘEROV- POPOVICE 

Strážník - okrskář Bronislav Pazdera 

 

Vinary jsou místní části města 

Přerova se 788 obyvateli, kterou zastu-

puje zvolený výbor pro místní části, 

pod vedením předsedy pana Tomáše 

Grapla. Obec Vinary disponuje Kultur-

ním domem na ul. Vinařská, který vyu-

žívají různá občanská sdružení (Mysli-

vecké sdružení, Zahrádkářské sdružení, 

Šachový kroužek, Sportovní sdružení, 

Taneční kroužek). V okolí obce je ně-

kolik chatových kolonií (Pod Popovickým kopcem, u lesní cesty ve Vinarském lese).  Pro 

občany je k dispozici restaurace Na Točně a výletní restaurace Na Skale. Od roku 2010 byl do 

okrsku Vinary přidělen okrskář strž. 013 Pazdera Bronislav  MP v Přerově, který v průběhu 

své činnosti, provádí kontrolní a preventivní činnost v rámci zákona o obecní policii (č. 

553/1991 Sb). 

 

V obci Vinary se do specifických záležitostí řadí: 

- Nedodržování rychlostí jízdy v obci, kde je umístěno dopravní značení „Zóna“ 

s dopravním omezením snížení rychlosti na 20 km/hod. na celém území obce Vinary. 

- Parkování vozidel na místních komunikacích v rozporu se silničním zákonem (nedo-

držování obecné úpravy při stání vozidel na pozemních komunikacích zák. č. 

361/2000 Sb). 

- Vjezd a parkování vozidel do sportovního a dětského areálu Skalka, při pořádání spor-

tovních a kulturních akcí, kde je na přístupové komunikaci umístěná svislá dopravní 

značka, B-1 (zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou – mimo zásobování). 

- Odkládání odpadků mimo vyhrazená místa, kdy neznámí pachatelé odkládají odpadky 

do příkopů a do okrajových částí místního lesa. 

- Volně pobíhající psi bez náhubku a vodítek, většinou bez určení majitele (místní pou-

liční psi). Nelze odchytnout z důvodu úniku do blízkého lesa. 

- Spolupráce s TS – Přerov (vyvrácené a poškozené dopravní značky a značení, úklid 

obce, sečení trávy a jiných záležitostí v rámci udržování pořádku v obci). 

- Dohled nad občanským soužitím mezi občany (§49zák. 200/1990 Sb.) a poskytování 

právních rad občanům ze strany okrskáře strž. 013 v úřední místnosti MP v KD. 
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Okrsek Přerov X – Popovice 

 

Popovice jSOU místní částí Přerova, se 788 obyvateli, kterou zastupuje zvolený výbor 

pro místní části pod vedením předsedy pana Ladislava Pavlištíka. Obec disponuje sportovním 

a dětským areálem v ul. U Trati, kde se pořádají společenské a sportovní akce (dětské dny, 

setkávání občanů), za podpory místních podnikatelských subjektů. Obec Popovice se dyna-

micky rozvíjí, především novou zástavbou a budování příjezdových komunikací. Od roku 

2010 byl do okrsku ze strany MP v Přerově přidělen strž. 013 Pazdera Bronislav, se sídlem 

v okrsku Předmostí, úřední místnosti MP ve staré škole, který v průběhu své pracovní činnosti 

provádí kontrolní a preventivní činnost v rámci zákona o obecní policii (zák. č. 553/1991 Sb). 

 

V obci Popovice se do specifických záležitostí řadí: 

- Dopravní značení Zóna s dopravním omezením 30km/h, která je ukončena na komu-

nikaci u domu č. 12 na ul. Hanácká a dále již platí obecná úprava rychlosti v obci 

(zák.361/2000 Sb.), (50km/h). Neustálé stížnosti občanů na toto řešení dopravní situa-

ce v okrsku Popovice. 

- Parkování vozidel podél komunikace, stání v protisměru,(nedodržení obecné úpravy 

při stání vozidel na pozemních komunikacích zák. 361/2000 Sb). 

- Volně pobíhající psi (OZV města Přerova, která upravuje volný pohyb psů na veřej-

ném prostranství). 

- Porušování občanského soužití mezi některými občany (§49 zák. 200/1990 Sb). Po-

skytování právních rad pro občany z okrsku Popovice). 

- Kontroly osob bez domova, nocování v místech mezi železničními tratěmi v okrsku 

Předmostí a v okrsku Popovice. 

- Čistota a pořádek v Myší díře na ul. Sportovní a kontroly objektů v majetku města Pře-

rov. (odkládání odpadků a jiných předmětů mimo vyhrazená místa). 

- Spolupráce s TS – Přerov (poškozené a vyvrácené dopravní značky, výtluky na místní 

komunikaci a odstraňování odpadků v obci). 
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OKRSEK PŘEROV- ČEKYNĚ a PŘEROV- PENČICE 
Strážník - okrskář Stanislav Sekanina 

 

 

Regiony Čekyně a Penčice zahrnují mimo 

samotné místní části tři poměrně rozsáhlé chatové 

kolonie a zalesněné lokality, využívané hojně 

k oddechu, rekreaci a sportovnímu vyžití i množ-

stvím obyvatel Přerova. Začátek regionů se nachází 

na vrcholu Čekyňského kopce a pokračuje přes 

Čekyni k Penčicím a končí za chatovou kolonií 

K Lesu, nacházející se v sousedství s obcí Lazníky. 

Vzdálenost mezi těmito okrajovými body obou re-

gionů je 6.5 kilometrů. V jižní části sousedí regiony 

s místní částí Předmostí a Vinary. Západná část má 

hranici s místní částí Žeravice, obcí Lhotka a Nele-

šovice. Východní a severní hranice  sousedí s obcí 

Sobíšky, Zábeštní Lhota a Lazníky. Hranice místních části je tvořena na obou územích čás-

tečně potoky Říka a Olešnice. Nejširší místo regionů dosahuje délky necelých čtyř kilometrů. 

Nad rámec pravidelných kontrolních činností v regionech je prováděna i kontrola v bývalé 

obalovně štěrku, pod místní částí Lapač a na bývalé skládce TS Přerov.  

 

K hlavním úkolům strážníka při provádění kontrolní a preventivní činnosti v obou 

regionech patří: 

 

  - stav veřejného pořádku v obou regionech všeobecně. 

  - pravidelný dohled nad bezpečností dětí a školní mládeže na autobusové zastávce v ulici 

Pod Lípami v Čekyni při jejich odjezdu do škol. V místní části není zřízen odpovídající pře-

chod pro chodce, proto je  zajišťována bezpečnost přecházejících dětí tímto způsobem. Třemi 

pravidelnými spoji odjíždí v ranních hodinách do škol v Přerově v průměru 45 žáků a studen-

tů.  

  - podílení se při celoročním zajištění ochrany a bezpečnosti majetku v chatových koloni-

ích Loučky s počtem 23 rekreačních objektů, chatové kolonie U Mlýna s počtem 72 rekreač-

ních objektů a v chatové kolonii K Lesu s počtem 37 rekreačních objektů. Mimo chatových 

osad je prováděna kontrola rekreačních objektů, které jsou součástí přímo místních částí.  
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  - provádění kontrolní činnosti v restauračních zařízeních obou regionů Pod Lípami, Pod 

Zámkem, U Kapličky a zahradní restaurace Čekyňanka.  

 

  - v součinnosti s MP Přerov provádění kontrolních měření stanovené nejvyšší povolené 

rychlosti v místní části Čekyně, ulice Jabloňová. 

 

  - dohled nad průběhem kulturních a společenských akcí v obou regionech. Zde patří pra-

videlné pořádání dvou plesů v Čekyni, pořádání hodových slavností v obou místních částech, 

což jsou nejvýznamnější a nejnavštěvovanější kulturní události obou regionů, pálení čaroděj-

nic, vaření kotlíkových gulášů, družební víkend s partnerskou obcí Teháre ze Slovenska. 

V době vánoc se stalo tradicí rozsvěcování vánočních stromů, které jsou v  obou místních 

částech provázeny kulturním programem.  

 

  - dohled nad stavem veřejného pořádku při konání sportovních podniků. Zde patří přede-

vším konání závodů na Přerovské rokli v rámci mistrovství ČR v autokrosu a motokrosu a 

Evropy v autokrosu. Konání mistrovských utkání fotbalistů Čekyně na domácím hřišti. Do-

hled nad bezpečností projíždějících závodníků místními částmi při konání cyklomaratonu na 

horských kolech Mamut TOUR. 

 

  - pravidelná kontrola stavu veřejného pořádku v lokalitách památníku pod vysílačem 

s turistickým odpočívadlem a Knejzlíkových sadů se školní učebnou v přírodě. Tato lokalita 

je několikrát ročně využívána k sportovním a kulturním akcím, pořádaných turistickou orga-

nizací Přerov a Vedením ZŠ Předmostí.  

 

  - v rámci kontrolní činnosti prováděny kontroly na bývalé skládce TS Přerov a v bývalé 

obalovně štěrku pod Lapačem. Obě lokality jsou v majetku města Přerov a kontroly jsou zde 

prováděny z důvodu častého výskytu černých skládek především v minulých létech.  

 

Počáteční poznatky a zkušenosti s prací v regionech rozhodly, že k provádění kontrolní a 

preventivní činnosti bude využíváno služební kolo. Z hlediska rychlosti, dosažitelnosti 

v poměrně značně členitém terénu, vlivu na životní prostředí a také po ekonomické stránce je 

tento služební dopravní prostředek jednoznačně nejvýhodnější. Služební horské kolo je vyu-

žíváno v celoročním nepřetržitém provozu a mimo zimní měsíce je využíváno i k přepravě ze 

služebny v Přerově do regionů a zpět.  
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V roce 2010, kdy bylo kolo od měsíce dubna užito poprvé k provádění kontrolní a preven-

tivní činnosti, bylo najeto 5 600 km. Pořizovací cena kola, nakoupení doplňků a výbavy činila 

23500 Kč. 

V roce 2011 bylo na služebním kole najeto při provádění kontrolní a preventivní činnosti 

celkem 6 175 km. Náklady na materiál a zimní doplňky činily 6000 Kč. 

V roce 2012 bylo na služebním kole najeto při provádění kontrolní a preventivní činnosti 

celkem 7 615 km. Náklady na provoz kola činily 3100 Kč. 

V roce 2013 bylo na služebním kole najeto při provádění kontrolní a preventivní činnosti 

celkem 8 497 km. Náklady na provoz kola činila 4650 Kč. 

V roce 2014 bylo na služebním kole najeto při provádění kontrolní a preventivní činnosti 

celkem 10 757 km. V průběhu tohoto roku (po najetí 38 644 km) bylo zakoupeno nové slu-

žební kolo s pořizovací cenou včetně doplňků 26500 Kč. 

 

REGIONY 

I v roce 2014 probíhala činnost strážní-

ků v celkem 29 regionech na území města Pře-

rova 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 Olomouc-

kého kraje, KIS, apod.). V každém regionu strážník zkontaktuje pověřenou osobu a dotáže se 

na problémy 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“).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpprerov.cz/
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Psovodi 

 

Městská policie v roce 2014 dis-

ponovala 2 služebními psy, jejichž nasa-

zení do výkonu je podmíněno dvouletým 

certifikátem od Policie ČR.  

Psi jsou velmi dobrými pomocní-

ky při řešení problematiky narušování 

veřejného pořádku při hokejových utká-

ních, 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 

 

Lezecký výcvik v Jeseníku 

  

Pět členů jednotky zá-

chranářů absolvovali ve dnech 

25. až 27. dubna 2014 výcvik 

v používání lanových technik 

v okolí města Jeseník. 

Úvod výcviku byl za-

měřen na zopakování základ-

ních technik - opakování zá-

kladních uzlů, výstup po laně 

na strom, slanění ze stromu a 

přípravě na vytahování osoby 

pomocí           „Z-kladky“. 

Hlavním nosným motivem letošního výcviku se stala záchrana osoby umístěné níže 

než záchranáři, kteří ji vytahovali nahoru pomocí Z-kladky. Pro zvýšení bezpečnosti utvořili 

dva týmy, přičemž ze dvou výhodně položených míst spustili lana k zachraňovanému a vyta-
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hovali ho pomocí jich nahoru. Vzájemnou spoluprací záchranářů se zachraňovaná osoba po-

hybovala napřed nahoru a potom k výhodněji položené jednotce záchranářů až do bezpečí. 

Druhým hlavním tématem se stal nácvik sestavení lanovky včetně jejího prověření, 

kdy každý záchranář pomocí kladky sjel z výše umístěného bodu k nižšímu.   

Výcvik byl zakončen reálnou situací, kdy v propadlém dolu byla lokalizována zraněná 

osoba (jeden záchranář) a záchranáři tuto osobu zachránili pomocí Z-kladky. V této reálné 

situaci prokázali nabyté vědomosti z předcházejících dnů. 

  

Asistence při triatlonovém závodě 

 

Dne 9.5.2014 strážníci z jednotky záchranářů zajišťovali v rámci triatlonu Mamut 

Tour 2014 bezpečnost plavců na řece  Bečvě. Motorovým člunem dohlíželi na triatlonisty, 

kteří plavali od přerovského mola k pilíři Tyršova mostu a nazpět. Plavební úsek měřil 600 m 

a záchranáři dohlíželi hlavně na poslední plavce. 
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ODD. PREVENCE KRIMINALITY 

 

Strážníci- preventisti: Lenka Škodová 

    Pavel Vojtášek 

 

 

 

Přednášková činnost za rok 2014 

 

 

Preventivní besedy jsme zaměřili na: 2.,4.,6. a 9. třídy ZŠ v Přerově a okolí, gymnázia,  střed-

ní 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 

 úvod o městské policii 

 nouzová telefonní čísla 

 správné přecházení silnice 

 kontakt s cizími lidmi  

                                       

 

4. třída - BEZPEČNÁ JÍZDA NA KOLE  

 bezpečné přecházení – opakování 

 dopravní značky týkající se cyklisty  

 správná jízda na silnici a na stezce 

 povinná výbava jízdního kola 

 

 

6. třída - SITUACE NA ULICI  

 kdy a jak přivolat hasiče, záchranku, policii  

 kouření cigaret a požívání alkoholu mládeží 

 nalezená věc 

 povinnosti držitelů domácích zvířat 

 krátké opakování - chodec, cyklista 

                                    

 

9. třída - CO VĚDĚT V 15 LETECH! 

 oprávnění strážníka MP (prokázání totožnosti) 

 příběhy z praxe - trestní odpovědnost mladistvých, postihy za přestupky a trestné činy, 
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 přestupek x trestný čin 

 kouření cigaret, chodec, cyklista 

 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 2014 jsme uskutečnili 6 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 

133 žáků. Dne 8. ledna jsme byli přítomni na setkání zástupců měst a obcí s konzultantem 

Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, které proběhlo v Kongresovém sále Kraj-

ského úřadu Olomouckého kraje. Na setkání jsme byli seznámeni s náležitostmi předkláda-

ných žádostí.  

Dne 24. ledna byl strž. 021 příto-

men na jednání manažera prevence kri-

minality týkající se propojení MKDS na 

PČR Přerov.  

Dne 29. ledna jsme byli na kon-

trolní pochůzce v ulicích Velká Dlážka, 

Sokolská (kontrola nevhodného chování 

žáků, nesprávné jízdy na kole,...). 

Dne 30. ledna se sešla Preventivní 

skupina k vyhodnocení přednáškové čin-

nosti za měsíc leden 2014. Na setkání byly probrány neuskutečněné přednášky. 

Během měsíce ledna jsme kompletovali materiály ke zpracování Strategie prevence 

kriminality města Přerova na léta 2014 - 2016 a zároveň připravovali materiály ke zpracování 

Programu prevence kriminality města Přerova na rok 2014. 

           

 

 Během měsíce února 2014 jsme uskutečnili 13 přednášek, kterých se zúčastnilo cel-

kem 282 žáků a seniorů. 

Ve dnech 17. - 21. února proběhla preventivní akce „Reflex“ zaměřená na zvýšení vi-

ditelnosti chodců s kočárky a francouzskými (i obyčejnými) holemi. Na kočárky a hole byly 

nalepovány samolepky z neutrálního stříbrného reflexního materiálu. 

Ve dnech 3. - 7. února jsme byli na kontrolních pochůzkách v ulicích Velká Dlážka, 

Sokolská (kontrola nevhodného chování žáků, nesprávné jízdy na kole,…). 

Dne 27. února se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za 

měsíc únor 2014.  

Během měsíce února jsme zkompletovali materiály Programu prevence kriminality 

města Přerova na rok 2014 a společně se Strategií prevence kriminality města Přerova na léta 

2014 - 2016 jsme je doručili na krajský úřad Olomouckého kraje. 
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Během měsíce března 2014 jsme uskutečnili 20 přednášek, kterých se zúčastnilo 361 

žáků a studentů. 

Dne 11. března proběhla ve školící místnosti organizační schůzka k připravované akci 

„Na kole kolem Sokolovny“, která se bude konat v neděli 27. dubna. 

Dne 26. března se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti 

za měsíc březen 2014. 

Během měsíce března jsme byli na kontrolních pochůzkách v ulicích Velká Dlážka, 

Sokolská a okolí.   

       

                                                                    

Během měsíce dubna 2014 jsme uskutečnili 16 přednášek, kterých se zúčastnilo cel-

kem 268 žáků. 

Dne 16. dubna jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci zaměřenou 

na kontrolu zahrádkářských oblastí v Přerově (Předmostí - Staré rybníky, Žernava).  

Dne 23. dubna se strž. 026 zúčastnil pracovně instruktážního setkání k investičním do-

tacím. Pracovní seminář svolal odbor prevence kriminality MV a konal se v objektu „Letná“ 

Ministerstva vnitra ČR, Praha 7. 

Dne 25. dubna jsme byli přítomni na oblastním kole I. a II. kategorie dopravní soutě-

že. 

Dne 27. dubna se konala akce „Na kole kolem Sokolovny“, kterou pořádala TJ Sokol. 

Jednalo se o preventivně bezpečnostní akci pro obyvatele města Přerova. 

Pro účastníky akce byla připravena jízda zručnosti, hry pro děti, dětské dopravní hřiš-

tě, videa - bezpečnost cyklistů v silničním provozu (BESIP), diagnostika stavu kol a rady cyk-

listům (Městská policie Přerov), prezentace elektrokol. 

Dne 24. dubna se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za 

měsíc duben. 

Dne 28. dubna jsme byli přítomni na dopravní soutěži MŠ v Troubkách. Dohlíželi 

jsme na správnou jízdu na jízdních kolech a koloběžkách. 

Koncem měsíce jsme připravovali materiály k žádosti o registraci projektu Přerov-

Rozšíření MKDS (Investiční záměr, Specifikační list, formulář EDS, ARES) pro MVCR. 

        

                                                   

       Během měsíce května 2014 jsme uskutečnili 4 přednášky, kterých se zúčastnilo 

92 žáků a studentů. 
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Dne 6. května jsme byli přítomni na konferenci „Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru“, 

která se konala v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Konference 

byla zaměřena na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, které jsou spojené s uží-

váním internetu a mobilních technologií. 

Dne 13. května jsme se zúčastnili dopravní soutěže pořádané pro žáky 4. tříd malo-

třídních škol, která se konala na dopravním hřišti v Radslavicích. Pro žáky jsme připravili test 

zaměřený na znalost dopravních značek. 

Dne 17. května Městys Brodek u Přerova pořádal Den s Integrovaným záchranným 

systémem. Nás požádal o ukázku vozidla Městské policie Přerov s vybavením. Pro návštěvní-

ky akce jsme připravili střelbu z paintballových pistolí. Na této akci byl s námi přítomen i 

strážník se služebním jízdním kolem, který zájemcům kontroloval výbavu jízdního kola. 

Dne 29. května proběhlo setkání Preventivní skupiny, která vyhodnotila přednáškovou 

činnost za měsíc květen. 

V měsíci květnu jsme připravovali materiály k dotačnímu programu Přerov-Rozšíření 

MKDS (Žádost o registraci akce, Investiční záměr aj.).  

V průběhu měsíce května jsme připravovali materiály na setkání členů a bývalých čle-

nů Preventivní skupiny k 10. výročí jejího vzniku a k výjezdnímu zasedání Preventivní skupi-

ny.   

 

 

Během měsíce června 2014 jsme uskutečnili 2 přednášky, kterých se zúčastnilo 48 žá-

ků a studentů. 

V rámci propagace cyklistické dopravy proběhl v květnu v Přerově první ročník kam-

paně Do práce na kole. Dne 5. června se konalo v městském parku Michalově závěrečné vy-

hlášení vítězů soutěže „Do práce na kole“. Mezi doprovodné akce patřily i naše soutěže pro 

děti, za které si odnesly drobné odměny. 

Dne 6. června jsme byli přítomni na bezpečnostně-výchovné akci „Občan a bezpeč-

nost“, která se konala v areálu Policie ČR v Přerově. Pro děti všech věkových kategorií jsme 

si připravili nejrůznější doplňovačky, skládačky a dopravní testy. Za splněný úkol děti dostaly 

sladkou odměnu, pexeso či reflexní samolepku. 

V měsíci červnu se konal 12. ročník Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog, jehož 

hlavní myšlenkou je upozornit na zanedbané vzdělání na poli drogové prevence. Dne 10. 

června skupina cykloběžců projížděla Přerovem. Po úvodním přivítání sportovců primátorem 

Jiřím Lajtochem a jeho náměstkem Michalem Záchou, následovalo vystoupení školní kapely 



 22 

ZŠ Za Mlýnem Behind The Mill. MP měla pro návštěvníky této akce připraveny různé mate-

riály s informacemi o drogové problematice. 

Ve dnech 19. - 20. června jsme uskutečnili dvoudenní výjezdní setkání Preventivní 

skupiny, které se konalo v rekreačním areálu Svrčov. Hlavním tématem setkání bylo vyhod-

nocení Primárně preventivního programu za školní rok 2013/2014 a naplánování PPP pro 

školní rok 2014/2015.  

Preventivní skupina slaví letos 10. výročí svého vzniku, proto byli na úvodní zahájení 

pozváni i bývalí členové Preventivní skupiny. Zahájení se konalo na oddělení prevence kri-

minality MP Přerov. 

Dne 21. června jsme byli přítomni na akci „Den se složkami IZS“ konaný 

v Lobodicích. Vyhověli jsme žádosti pořadatele akce o účast na této akci se střelbou z  paint-

ballových pistolí. 

Dne 23. června byla školící místnost zapůjčena ZŠS z důvodu setkání ředitelů škol 

s vedením města Přerova. 

 

 

     Během měsíce července 2014 jsme prováděli kontrolní činnost převážně 

v městském parku Michalově. 

Dne 17. července pořádalo sdružení občanů se zdravotním postižením-Alfa handicap 

Přerov druhý ročník Alfa olympiády pro zdravotně postižené, která se konala na Náměstí 

Svobody v Přerově. Byli jsme požádáni o účast na této akci, které se zúčastnil strž. 026 se 

sportovní disciplínou (hod míčkem). 

Dne 23. července strž. 021 ve spolupráci s PČR uskutečnili preventivní akci zaměře-

nou na kontrolu zahrádkářských kolonií v okolí laguny. 

Dne 24. července jsme uskutečnili ve spolupráci s PČR preventivní akci „Bezpečný 

domov v bezpečné lokalitě“. Akce se zúčastnil strž. 021 spolu s PČR. Během akce jsme kon-

trolovali, zda mají domy uzavřené hlavní vchodové dveře a nehrozí nebezpečí vniknutí cizích 

osob do objektů (Jižní čtvrť I,II,III,IV). 

V měsíci červenci jsme připravovali materiály pro výběrové řízení venkovních IP ka-

mer. 

 

        

Během měsíce srpna 2014 jsme prováděli pochůzkovou činnost v městském parku 

Michalově a také v jeho okolí (laguna aj.). 



 23 

Dne 8. srpna jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci zaměřenou 

na kontrolu odložených věcí ve vozidlech na parkovištích před nákupními centry. Opět jsme 

našli nemálo vozidel, jejichž řidiči ponechali ve vozidle na viditelném místě cenné věci, jako 

např. notebook, kabelky a různé tašky, které mohou vyvolat dojem, že obsahují něco cenného. 

Na tuto skutečnost jsme řidiče upozorňovali preventivní samolepkou a letákem, aby si uvě-

domili, že auto není trezor a věci ponechané ve vozidle je bezpečnější ukládat do zavazadlo-

vého prostoru. 

 

 

 Během měsíce září 2014 jsme připravovali materiály Primárně preventivního progra-

mu na školní rok 2014/2015 určený pro Preventivní skupinu a školní metodiky (nabídku te-

matických přednášek, harmonogram přednáškové činnosti jednotlivých organizací, databázi 

školních metodiků aj.). 

Dne 16. září se konal „Přerovský den Cyklistiky“. Před samotnou cyklojízdou si mohli 

malí cyklisté vyzkoušet jízdu na dopravním hřišti SVČ ATLAS a BIOS, kde se jim věnovali 

jak pracovníci SVČ, tak my. Připravili jsme si také hravou formu, jak se seznámit s pravidly 

bezpečné jízdy na kole. 

Dne 18. září se sešla Preventivní skupina. Všem členům byly předány materiály pro 

přednáškovou činnost na školní rok 2014/2015.  

Ve dnech 19. a 20. září se konala akce „Guláš fest a dny přerovského fotbalu“. Vyho-

věli jsme žádosti pořadatele akce o účast na této sportovní a kulturní akci a na sobotu 20. září 

jsme připravili pár sportovních disciplín pro malé i starší děti a mládež. 

Koncem měsíce jsme připravovali materiály k žádosti o vydání Rozhodnutí o poskyt-

nutí veřejné finanční podpory-dotace k projektu Přerov-Rozšíření MKDS pro MVCR. 

 

 

 Během měsíce října 2014 jsme uskutečnili 13 přednášek, kterých se zúčastnilo cel-

kem 250 žáků a účastníků.  

Dne 8. října proběhl v Poradně pro rodinu na Velké Dlážce 44 Den otevřených dveří 

v rámci Týdne sociálních služeb ČR, na který byla pozvána i městská policie. Na akci byl 

přítomen strž. 021.  

Dne 9. října byl strž. 021 přítomen na střelecké soutěži v Drahanech. 

Dne 30. října se sešla Preventivní skupina, aby vyhodnotila přednáškovou činnost za 

měsíc říjen. 
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Koncem měsíce jsme připravili materiály k  Žádosti o převod částky dotace na účet 

realizátora, týkající se dotace k projektu Přerov-Rozšíření MKDS pro MVCR. 

 

 

Během měsíce listopadu 2014 jsme uskutečnili 17 přednášek, kterých se zúčastnilo 

celkem 318 žáků.   

Dne 27. listopadu proběhlo setkání Preventivní skupiny. Na tomto setkání byl příto-

men ředitel MP Přerov Mgr. Omar Teriaki, který nám představil nového manažera prevence 

kriminality města Přerova Ing. Jiřího Kohouta. Novému manažerovi se představili členové 

Preventivní skupiny a jejich preventivní přednášková činnost. 

Pro nového manažera prevence jsme připravili přehled dotací na uplynulé roky.  

     

Během měsíce jsme upravovali prezentace přednáškové činnosti na ZŠ a připravovali 

materiály k závěrečnému hodnocení dotačního programu Přerov-Rozšíření MKDS. 

 

 

 Během měsíce prosince 2014 jsme uskutečnili 13 přednášek, kterých se zúčastnilo 

256 žáků. 

Dne 11. prosince jsme byli přítomni na semináři „Evaluace preventivních aktivit slo-

žek policie“. Seminář připravil Olomoucký kraj a konal se dne 11. prosince v Kongresovém 

sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Dne 18. prosince se sešla Preventivní skupina, aby vyhodnotila přednáškovou činnost 

za měsíc prosinec.  

Během měsíce prosince jsme připravovali materiály k závěrečnému vyhodnocení pro-

jektu Přerov-Rozšíření MKDS. 

V měsíci prosinci jsme se také věnovali pochůzkové činnosti: 

- kontrola míst, kde údajně kouří děti a mládež (Bratrská, Kratochvílova, Trávník) 

- preventivní činnost v marketech Tesco, Albert a přilehlých parkovišť. 

 

 

Během roku 2014 jsme uskutečnili celkem 104 přednášek pro celkem 2 008 žáků a studen-

tů.  
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měsíc přednášky počet žáků přednášky počet žáků přednášky počet žáků

leden 14 6 133 x x x x

únor 14 11 241 1 25 1 16

březen 14 13 246 7 115 x x

duben 14 2 61 11 155 3 52

květen 14 x x 4 92 x x

červen 14 x x 2 48 x x

říjen 14 4 72 6 113 3 65

listopad 14 7 135 10 183 x x

prosinec 14 11 218 2 38 x x

54 1106 43 769 7 133

2008

104Celkem přednášek

Celkem žáků a studentů                                                                        

Přehled přednáškové činnosti  -  rok 2014

ZŠ,SŠ Přerov Školící místnost Ostatní

 
 

 

 

Spolupráce s Policií ČR 

 

Spolupráce s Policií ČR je 

stabilizovaná a je na velice dobré 

úrovni. Jedná se zejména o součin-

nost při zjišťování VP při hokejo-

vých utkáních, extrémistických po-

chodech či demonstracích. V rámci 

běžných záležitostí probíhá tato spo-

lupráce v rámci odhalování pachatelů 

trestných činů a přestupků, jejich 

omezení na osobní svobodě a předá-

ní k dalšímu postupu v rámci trestního nebo přestupkového řízení, zajištění míst, kde došlo ke 

spáchání trestného činu, ověřování totožnosti předváděných osob, zjišťování majitelů motoro-

vých vozidel, kteří se dopustili přestupkového jednání.  
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Pořádková jednotka 

 

Od roku 2010 je pořádková jed-

notka Městské policie Přerov součástí 

programu výcviku pořádkových sil Policie 

ČR Olomouckého kraje a za svůj profesní 

přístup si získala značný respekt. Mimo 

prázdninové měsíce se účastní každomě-

síčních cvičení pořádkových sil Policie 

Olomouckého kraje. Stala se stabilní sou-

částí bezpečnostních opatření v souvislosti 

s rizikovými hokejovými zápasy, jejichž účelem je zajistit veřejný pořádek ve  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 připra-

vena plnit úkoly související s bezpečnostními opatřeními ohledně pochodů či shromáždění 

extrémistických stran či obdobných seskupení. Jednotka na bezpečnostní opatření využívá 

devítimístný služební vůz. 

Za rok 2014 se zúčastnili 10 celokrajského výcviku pořádkových sil Policie ČR Olo-

mouckého kraje a byly nasazení cca na 8 bezpečnostních opatřeních. 

 

Spolupráce s odbory MMPr 

 

V roce 2014 pokračovala i 

nadále spolupráce s jednotlivými 

odbory Magistrátu města Přerova, 

organizacemi a zařízeními, jejichž 

zřizovatelem nebo zakladatelem je 

statutární město Přerov. Na základě 

žádostí jednotlivých odborů jsou pro-

střednictvím městské policie doručo-

vány písemnosti určené do vlastních 

rukou, probíhá prověřování pobytu 

osob na základě požadavků správního orgánu, předvádění osob na základě jejich žádostí. 
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Strážníky je pravidelně zajišťován doprovod pracovnic ekonomického odboru MMPr při pře-

pravě finančních částek. Také jsou na základě požadavků pracovníků Úřadu práce, v souvis-

losti s vyplácením sociálních dávek, prováděny kontroly při vyplácení těchto dávek. 

S oddělením 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 spo-

lečně probírány a řešeny úkoly vyplývající z jednání Rady města Přerova. Jsou zde také pro-

bírány 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 nebyto-

vých prostor, a to nejen těch, které jsou ve vlastnictví města. V úzké součinnosti s odd. bytové 

správy jsou prováděny kontroly se zaměřením na neoprávněné odběry elektrické energie, ne-

oprávněné obsazování bytů a nebytových prostor a celkové prohlídky bytového fondu spra-

vovaného tímto oddělením. Spolupráce s Technickými službami města Přerova, a.s. byla za-

měřena na řešení přestupků v souvislosti s prováděným blokovým či strojovým čištěním, zjiš-

ťování a odstraňování nedostatků a závad na místních komunikacích, veřejné zeleni a veřej-

ném osvětlení. 

 

Městský dohlížecí kamerový systém (MDKS) 

 

Městský dohlížecí kamerový systém tvořen 18 kamerovými body.  

Během roku 2014 byly zřízeny 2 

nové kamerové body, a to na ulici Huso-

va (křižovatka s ulicí Škodovou) a na 

ulici Hranická. Také bylo pořízeno nové 

digitální záznamové zařízení, které je již 

uzpůsobeno pro připojení na moderní IP 

kamery. Oba kamerové body byly poří-

zeny na základě dotace MVČR. Tyto 

kamery jsou již digitální (IP). 

Nadále probíhá přechod MDKS 

z bezdrátové (mikrovlnné) sítě na optic-
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kou síť. MDKS je veliteli a dispečery směn stabilně využíván pro plnění úkolů městské poli-

cie. Průběžně záznam z kamer vytěžuje i Policie ČR, které bylo předáno k dalšímu řešení 68 

pořízených záznamů. 

 

Převoz podnapilých osob  

 

Na základě „tabákového“ zákona zajiš-

ťuje městská policie převoz osob, které jsou pod 

vlivem alkoholu a jsou nebezpeční sobě či oko-

lí. V roce 2014 proběhlo 14 převozů na Protial-

koholní záchytnou stanici ve VN Olomouc. 

Většinu (cca něco kolem 100) společensky vel-

mi znavených osob však strážníci tzv. rozchodí 

přímo v terénu a poté nasměrují k domovu. 

  

Měření rychlosti 

 

V roce 2014 bylo strážníky provedeno 

69 měření rychlosti, při kterých bylo 

zjištěno 338 případů porušení rychlos-

ti.  
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Informativní měřiče rychlosti 

 

Tyto měřiče rychlosti působí primárně psychologicky, a to tím, že veřejně zobrazují 

aktuální rychlost projíždějícího vozidla a jako sekundární vlastnost je možný statistický vý-

stup, který je důležitým podkladem např. pro DI Policie ČR při dohledu nad bezpečností sil-

ničního provozu nebo pro město při zjišťování hustoty provozu (zatížení pozemní komunika-

ce). 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 měst-

ské policie, na ulici při vý-

konu služby, telefonicky, e-

mailem, ale hlavně Online 

poradnu (webové stránky 

MP), kde obratem reaguje-

me na zaslané dotazy či 

připomínky (odborným ga-

rantem Online poradny je 

zástupce ředitele MP pro 

výkon - Miroslav Komí-

nek).  
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O jednotlivých zajímavých případech informujeme veřejnost pomocí krátkých tisko-

vých zpráv zasílaných do regionálního i celorepublikového tisku. Zprávy z MP jsou pravidel-

ně prezentovány i  ostatních médiích (televize, rádio, web).   

 

 

Stížnosti 

 

Bylo přijato 11 stížností na činnost strážníků. Po řádném prošetření úředníky odd. pe-

tic a stížností kanceláře primátora bylo 10 stížností vyhodnoceno jako neodůvodněné a 1 stíž-

nost byla částečně oprávněná. 

 

Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 

Počet žadatelů: 2 

Odpovězeno:  2 

Jiné řešení:  0 

 

Základní technické vybavení 

 

Strážnicí MP Přerov využívají v současnosti celkem 28 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. 2 digitální ka-

mery, 5 digitálních fotoaparátů, 2 analyzátory alkoholu v dechu (Dräger).  
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Závěr 

 

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

roce 2014 plnil své úkoly a povinnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného po-

řádku v rámci působnosti města a jeho místních částí s maximálním zaměřením na hlídkovou 

činnost v sociálně vyloučené oblasti. 

  

Bohužel sociálně ekonomické změny ve společnosti ve svém důsledku negativně 

ovlivňují přístup obyvatel k dodržování právních předpisů. Na vině není jen častý a zmatečný 

vývoj české legislativy a z toho pramenící nepřehlednost povinností či práv z toho vyplývají-

cích, ale i „vzorové“ chování či vyjadřování našich vrcholových politiků na úrovni horní a 

dolní komory parlamentu.     

V následujícím období bude kladen důraz na udržení zvýšené hlídkové činnosti v soci-

álně vyloučené oblasti. Dále bude prioritou i udržení si odborné (profesní) úrovně, zvýšení 

psychické odolnosti včetně zkvalitně-

ní asertivního chování a v závislosti 

na stárnutí osazenstva MP i přiměřená 

fyzické příprava jednotlivých strážní-

ků. Stálým úkolem zůstává snaha o 

dohled nad chováním a vystupováním 

strážníků na veřejnosti při plnění ulo-

žených úkolů a projednávání přestup-

ků. Výkon služby bude zaměřen nejen 

na dodržování zákonů, ale i na dodr-

žování 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 u přestupkového jednání se zvyšuje obtížnost jednání 

s přestupci pramenící právě z výše uvedených důvodů (sociálně ekonomické změny, chaotič-

nost zákonů) a bohužel ruku v ruce s tím jde i agresivita a arogance pachatelů.                                                                                                                                     
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Nezanedbatelný je počet případů krádeží v obchodech a také přestupků na úseku ve-

řejného pořádku. Přerov je bohužel město s problematickou dopravní infrastrukturou a je tu 

stále velmi vysoký počet přestupkového jednání hlavně na úseku dopravy v klidu. Nepřehléd-

nutelné jsou i poznatky z oblasti konfliktu v rámci občanského soužití.  

 

V rámci celorepublikového nekoncepčního řešení romské problematiky a s tím souvi-

sející celorepublikový nárůst protiromských nálad, lze očekávat možné konflikty s tím souvi-

sející, a to jak na straně majority, tak na straně romského etnika a možné více či méně aktivní 

působení extrémistických seskupení.  

 

Z důvodu zefektivnění čin-

nosti městské policie, byl v roce 2013 

zakoupen upgrade databázového pro-

gramu, díky němuž je motohlídkám 

umožněn vzdálený zápis přestupků 

do dané databáze a zároveň mají 

možnost náhledů do jiných používa-

ných databází (databáze kradených 

vozidel či RZ, databáze poplatníků 

povinného pojištění vozidla, atd.)   

 

 

Na základě zrušení sídla obvodního odd. Přerov 2 (Předmostí) byla městská policie 

nucena v roce 2010 reagovat vytvořením 3 okrskových strážníků (Předmostí, Popovice, Vina-

ry, 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.  

 

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 všech-

ny další podněty vyžadující rychlý zásah 

2. hlídka (Auto 2) - řešení dopravních přestupků za použití „botiček“ (zákazy stání, 

parkování bez poplatku, stání na chodnících, v křižovatkách, apod.) 

3. hlídka (pěší 1) - plnění úkolů v sociálně vyloučené oblasti 
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4. hlídka (pěší 2) - kontrola 

pěší zóny, kontrola pejskařů, cyk-

listů, kontrola míst, kde se kumulu-

jí bezdomovci a plnění právě aktu-

álních úkolů (Čechova ulice, nám. 

Svobody, různé společensko kul-

turní 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.   

 

Z výše uvedeného je zřejmý oprávněný požadavek na plánované navyšování tabulko-

vých stavů městské policie.  

 

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  

2014 schválen  ve  výši 1 979 500,- Kč, rozpočet na „Ostatní záležitosti ochrany obyvatel-

stva“ ve výši 35 000,- Kč, rozpočet na „Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence krimi-

nality)“ ve výši 60 000,- Kč a rozpočet „Ostatní tělovýchovná činnost“ ve výši 15 000,- Kč. 

 

VÝDAJE 

Bezpečnost a veřejný pořádek 

Rozpočet původní: 1 979 500,00 Kč 

Rozpočet upravený: 2 659 100,00 Kč 

Čerpání:  2 362 795,04 Kč 

% čerpání:   88,86 

 

Na začátku roku nastoupili do pracovního poměru 3 noví strážníci. Náklady na jejich vybave-

ní činily – výstroj a výzbroj (62 384,- Kč), povinné školení za účelem složení zkoušky „na 

strážníka“ (57 816,- Kč) a cestovné do školícího střediska (72 590,- Kč). Zároveň bylo do-

koupeno 7 služebních zbraní (celkem 85 597,- Kč). Střelivo pro běžný výcvik bylo pořízeno 

v počtu 10 000 ks nábojů (40 000,- Kč). 

 

Ke konci roku bylo uskutečněno výběrové řízení na 1 strážníka – doplnění stavu. V rámci 

výběrového řízení absolvovalo 5 uchazečů psychologické vyšetření (11 808,- Kč), 3 uchazeči 

absolvovali lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici Hradisko v Olomouci (7 620,- Kč). 

 

V průběhu celého roku došlo k závadě na PC a jejich oprava vzhledem k jejich stáří a hardwa-

re nebyla rentabilní- byly zakoupeny 3 nové PC ( 17 182,- Kč; 17 493,- Kč; 16 402,- Kč). 

V rámci vnitřní rekonstrukce části služebny MP (výměna oken) došlo k odstranění klimatiza-

ce, kterou již nebylo možno znovu instalovat a byla pořízena nová klimatizační jednotka ( 

81 977,50 Kč). Městský kamerový dohlížecí systém byl rozšířen o digitální záznamové zaří-

zení umožňující napojení IP kamer ( 477 874 000,- Kč) a dva nové kamerové body (392 982,- 

Kč), které byly z větší části hrazeny z dotace MVČR. Dále se opravila nefunkční kamera na 

ul. Wilsonova (46 536,- Kč). 

Došlo k rozšíření (+2) počtu nahrávaných tel. linek (44 951,5 Kč). 
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Zajištění správné činnosti městského dohlížecího kamerového systému vyžaduje pravidelný 

servis všech kamerových bodů, které jsou vystaveny celoročnímu působení povětrnostních 

vlivů. Tento servis se provádí pravidelně v půlroční periodě  ( celkem 90 750,- Kč). 

V rámci provozu služebních vozidel jezdících na zemní plyn (octavia) došlo k úspoře pohon-

ných hmot, protože cena průměrného kilometru za celý rok 2014 činí u jedné octavie 2,52 Kč, 

u druhé 2,65 Kč. Pro srovnání činí cena průměrného km u roomsteru (pouze benzín) 3,78 Kč. 

Za rok 2014 bylo ujeto celkem 101.246 km. 

 

 Dle Zákona o obecní policii 3 strážníci vykonali 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 kaž-

dé tři roky. Přezkoušení je sestaveno tak, aby prověřilo strážníky ze všech právních  

předpisů, jejichž ustanovení využívají při své každodenní práci. 4 nově přijatí strážníci (jeden 

nastoupil již v roce 2013) danou zkoušku také absolvovali (7 000,- Kč).  

 

Bezpečnost a veřejný pořádek – ORG 500304 

Rozpočet původní:               0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   551 000,00 Kč 

Čerpání:    477 874,00 Kč 

% čerpání:   88,72 

 

Jde o zakoupení digitálního záznamového zařízení pro nahrávání kamer MKDS. Nevyčerpaná 

částka se týká spoluúčasti města při projektu „2 nové kamerové body – ul. Husova a ul. 

M.Horákové“. 

 

Bezpečnost a veřejný pořádek – ORG 500304 – UZ 14943 

Rozpočet původní:               0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   320 000,00 Kč 

Čerpání:    392 982,00 Kč 

% čerpání:           122,80 

 

Jde o pořízení  „2 nových kamerových bodů – ul. Husova a ul. M.Horákové“. Pod znakem UZ 

14943 je evidována dotace od MVČR. 

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 

Rozpočet původní:      35 000,00 Kč 
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Rozpočet upravený:      35 000,00 Kč 

Čerpání:       34 818,00 Kč 

% čerpání:   99,48 

 

Městská policie v Odd§ 5219 – „záchranáři“ zajistila lezecký soustředěný výcvik skupině 

záchranářů v okolí města Jeseník. Cena výcviku činila 18 600,- Kč. 

Další výcvik byl zaměřen na plavbu ve člunech. Na Skašovských jezerech záchranáři trénova-

li jízdu motorovým člunem, jeho ovládání a manévrování. 

Na závěr roku byla na základě kalamitních situací souvisejících s padáním větví i celých 

stromů na území města Přerova zakoupena motorová pila (16 218,- Kč).  

 

Ostatní speciální zdravotnická péče 

Rozpočet původní:      60 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      60 000,00 Kč 

Čerpání:       59 839,00 Kč 

% čerpání:   99,73 

 

Městská policie v Odd§ 3549 – „preventisti“ realizovala školení pracovníků pracovní skupiny 

prevence kriminality v rámci Statutárního města Přerova. Školení je pořádáno za účelem sta-

novení jednotného a co nejúčelnějšího postupu všech členů pracovní skupiny. Během společ-

ného 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. Tento rok se uskutečnilo v prostorách Statutárního města – 

chata Svrčov. Z tohoto důvodu byly ušetřeny plánované finance. 

Na základě neopravitelnosti tiskárny byla zakoupena tiskárna nova (4994,- Kč) 

Hlavní činností preventistů zůstává přednášková činnost na školách, kde v rámci preventivní 

výchovy předávají žákům pracovní a reklamní předměty. 

V rámci své hlavní náplně – prevence – se aktivně zapojili do „dne bezpečnosti“ v městysu 

Brodek u Přerova. S pracovníky ostatních složek IZS významně prezentovali činnost strážní-

ků MP Přerov a výrazně dětem i dospělým zpříjemnili den. 

 

Ostatní tělovýchovná činnost 

Rozpočet původní:      15 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:               0,00 Kč 

Čerpání:                0,00 Kč 
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% čerpání:                0,00 

 

Městská policie v  Odd§ 3419 nečerpala finance z důvodu, že nepořádala beach volejbalový 

turnaj pro strážníky městských policií. Dalším turnajem, který pořádáme pro strážníky z celé 

České republiky, je střelecká soutěž „O pohár primátora“. Letos se podařilo sehnat ceny do 

soutěže, proto nebyly čerpány finance. 

 

PŘÍJMY 

Městská policie naplánovala příjmy pro rok 2014 v Odd§ 5311, v položce Přijaté sankční 

platby – 2212 (blokové pokuty) ve výši 900 000,- Kč, v položce 2212 (blokové pokuty na 

místě nezaplacené) ve výši 360 000,- Kč.  

 

„Přijaté sankční platby -2212“ (blokové pokuty)    

Rozpočet původní:  900 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:          1 067 000,00 Kč  

Plnění:            1 269 200,00 Kč 

% plnění:            118,95   

 

„Přijaté sankční platby -2212“ (blokové pokuty na místě nezaplacené)   

Rozpočet původní:  360 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:  360 000,00 Kč  

Plnění:    437 492,88 Kč  

% plnění:            121,53  

 

Příjmy v přijatých sankčních platbách – 2212 – „blokové pokuty na místě nezaplacené“ vy-

máhá 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.  

         

VÝDAJE - ODŮVODNĚNÍ 

V Odd§ 5311 byl rozpočet čerpán ve výši 88,86%. Toto nižší čerpání vzniklo nerealizováním 

výběrového řízení na revitalizaci městského kamerového dohlížecího systému – kamerový 

bod na ul. Kojetínská ( 150 000,- Kč) a dále nerealizováním opravy služebních zbraní 

(150 000,- Kč). 
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Čerpání jednotlivých položek je přílohou. 

K 31.12.2014 pracovalo u městské policie 53 zaměstnanců, z toho bylo 52 strážníků. 

 

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ 

V roce 2014 jsme realizovali účelovou dotaci – rozšíření kamerového systému o kameru 

v sociálně vyloučené lokalitě na křižovatce ulic Husova a  Škodova. 

 

INVESTICE DO 500.000,- Kč 

V oblasti akcí (opravy a investice do 500 000,- Kč) byl v pololetí roku 2014 realizován pro-

jekt:  

 celoroční platba pojištění strážníků - celkem 162 921,- Kč 

 digitální záznamové zařízení městského kamerového systému (477 874,- Kč) 

 kamery na ul. Husova a na ul. M. Horákové (392 982,- Kč) 

 klimatizace ve vnitřních prostorách (81 977,50 Kč) 

  

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

 převod na nákup služební obuvi (4 700,- Kč) 

 4 noví strážníci – výstroj, výzbroj, školení (277 900,- Kč) 

 kamerový systém – nové digitální záznamové zařízení + 2 nové kamery (1 103 000,- 

Kč) 

 na základě výběrového řízení digitálního záznamového zařízení + 2 kamer byla uspo-

řena částka 232 000,- Kč a za ni bylo pořízeno: klimatizace (82 000,- Kč) a vyčleněny 

peníze na opravu služebních zbraní (150 000,- Kč) – tato částka nebyla čerpána 

z důvodu nerealizování akce z časových důvodů (žádost o převod finančních prostřed-

ků do dalšího roku) 

 převod uspořených peněz z § 3419, ORJ 900 – přesun na § 5311 – PHM (15 000,- Kč) 

 převod na kameru na ul. Kojetínská – revitalizace kamerového systému (150 000,- Kč) 

– tato částka nebyla čerpána z důvodu nerealizování akce z časových důvodů (žádost o 

převod finančních prostředků do dalšího roku) 
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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 2014 

 

 

 

V roce 2014 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno celkem 7.701 přestupků a  

105 trestných činů. 

 

přestupky v dopravě       - 5.262 

přestupky dle zák. 200/1990 Sb.    - 1.876 

OZV, NO       - 545 

přestupky ostatní (mimo zák. 200/1990 Sb.)  - 18 

------------------------------------------------------------------------- 

Přestupky celkem      - 7.701 

  

 

V blokovém řízení bylo vybráno  1.269.200,- Kč. 

 

 

Bylo uloženo  1.508 ks bloků na pokutu na místě nezaplacenou v celkové hodnotě 

862.500,- Kč. 

 

 

Z toho na finanční odbor magistrátu města Přerov bylo předáno k vymáhání  1.040 ks 

bloků na pokutu na místě nezaplacenou v hodnotě 643.800,- Kč. 

 

 

Ve 2.737 případech byl přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. 

 

 

 

Věcně příslušným správním orgánům bylo postoupeno k projednání      přestup-

ků, z toho na: 

 

OO PČR Přerov          48  

MMPř - odbor ESŽ odd. dopravně správních agend    167  

MMPř - odbor ESŽ odd. přestupků       142  

MMPř - odbor sociálních věcí a školství      23  

MMPř - odbor správy majetku       -  

MMPř - odbor stavebního úřadu a ŽP      8 

Velitelství vojenské policie Olomouc      -  

HZS           - 

    

            

               

Odb. dopravy obcí s rozšířenou působností      

  
(oznámení o uložení BP, BNMN - bodové přestupky a přestupky  nad 1.000,-)  338 

     

 
 
Přestupkové jednání nezletilých a mladistvých (odeslané k projednání na odbor 

SVS) 

 

- krádeže nezletilých         25  

- požití alkoholu (mladiství, nezletilí)      8 

- kouření (mladiství, nezletilí)       12 
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Ostatní zákroky, úkony či jiná opatření 

        

        
Přijaté oznámení           3.872 

Kontrolní činnost           1.752 

Zjištěna závada           620 

Výjezd k signálu PCO         499 

Doručování písemností do vlastních rukou     300 

Zjištěna podnapilá osoba   131 

Asistence HZS, LSPP, pracovníkům MMPř, exekutorům, dom. 

správě, soud. vykonavatelům   

  

89 

Asistence PČR, součinnost s PČR   72 

Předvedené osoby (na PČR, odb. správní)   202 

Zjištěno vozidlo s podezřením na "vrak"         8 

Zajištěn odchyt volně pobíhajícího zvířete     108 

Zajištění místa DN, usměrňování dopravy, řešení dopr. situace   42 

Neplatící host         9 

Zjištěna skládka   63 

Použití donucovacích prostředků       46 

Zjištěno neuzamčené vozidlo   44 

Jízda pod vlivem alkoholu       12 

Zjištěné osoby hledané PČR, pátrání po pohřeš. osobách   23 
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Vybrané přestupky podle přestupkového zákona č. 200/1990 
Sb. ve znění pozdějších právních předpisů 

 

 
 

       

 

Období 

 

§ 30 § 47 § 49 § 50 
 

 

alkoholismus veř. pořádek obč. soužití majetek 
 

 

Leden 11 65 8 53 

 

 

Únor 16 80 3 47 

 

 

Březen 11 127 8 57 

 

 

Duben 16 155 4 40 

 

 

Květen 13 92 7 44 

 

 

Červen 5 130 5 46 

 

 

Červenec 14 143 11 34 

 

 

Srpen 21 90 1 29 

 

 

Září 24 68 6 32 

 

 

Říjen 24 52 5 31 

 

 

Listopad 29 59 6 32 

 

 

Prosinec 22 53 4 41 

 

 

Celkem 206 1114 68 486 

 

       

       

       

 

Celkem bylo zjištěno 1.876 přestupků podle zákona 200/1990 Sb. 
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Vybrané přestupky proti OZV a NO 
města Přerova   

    

       

 

Období 
o pohybu psů 
na veřejném 
prostranství 

o čistotě a 
ochraně veřejné 

zeleně 
tržní řád 

"suchá 
vyhláška" 

  

 
Leden 19 - 4 25   

 
Únor 14 1 9 24   

 
Březen 10 4 7 19   

 
Duben 10 2 - 17   

 
Květen 15 1 2 26   

 
Červen 9 1 7 21   

 
Červenec 9 1 4 34   

 
Srpen 13 1 4 30   

 
Září 14 1 6 16   

 
Říjen 12 3 6 22   

 
Listopad 13 1 5 44   

 
Prosinec 7 3 1 18   

 
Celkem 145 19 55 296   

       

       

 

Celkem bylo zjištěno 545 přestupků proti OZV a NO města Přerova 
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Zákroky proti bezdomovcům, opilcům a počet osob zjištěných v hernách 

    

Období 
počet případů řešení 
bezdomovců a opilců 

převoz opilců na 
PZS (MP, převozní 

služba) 
zjištěné osoby v hernách  

Leden 32 2 - 

Únor 57 - 1 

Březen 57 - - 

Duben 44 1 - 

Květen 38 1 - 

Červen 44 1 - 

Červenec 50 3 - 

Srpen 27 1 - 

Září 33 3 - 

Říjen 33 1 65 

Listopad 29 1 68 

Prosinec 37 - 76 

Celkem 481 14 210 
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Vybrané přestupky proti bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu  

  

      

Období chodci cyklisté překročení rychlosti 
porušení zákazu 

vjezdu 

nedovolené 
zastavení a 

stání 

Leden 4 32 - 12 341 

Únor 7 24 - 10 358 

Březen 2 62 32 22 313 

Duben 5 46 34 7 352 

Květen 4 59 52 10 292 

Červen 6 71 90 18 330 

Červenec 1 124 75 22 384 

Srpen 7 124 - 20 202 

Září 4 136 41 36 353 

Říjen 3 102 20 16 384 

Listopad 7 65 - 21 324 

Prosinec 1 17 - 19 133 

Celkem 51 862 344 213 3766 

      

      

 

Celkem bylo zjištěno 5.262 přestupků v dopravě 
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ZJIŠTĚNÉ TRESTNÉ ČINY PŘEDANÉ PČR 

 trestné činy proti životu a zdraví     3 
 trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti 5 
 trestné činy proti majetku     75 
 trestné činy obecně nebezpečné     10 
 trestné činy proti životnímu prostředí   0 
 trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 12 
 

celkem         105 
 

       

   

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        


