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Základní právní normy
Základním právním pramenem, dle něhož se řídí činnost Městské policie Přerov, je
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tato právní norma
jako rozhodující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků městské policie je doplňována dalšími jinými zákony a právními předpisy, které s touto činností velmi úzce souvisí. Z
těch hlavních to jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, trestní zákon a trestní řád,
zákon o zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 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.
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Personalistika
K 1.1.2017 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 61 zaměstnanců v rámci 64 tabulkových míst. Z uvedeného počtu bylo 52 strážníků a 1 administrativní pracovnice a 8 asistentů prevence kriminality se smlouvou na dobu určitou.

Věková struktura strážníků

Věková struktura čekatelů a strážníků
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Profesní příprava a prolongace
V roce 2017 bylo navázáno na
zvýšenou profesní přípravu vycházející z Koncepce výcviků a školení
strážníků
Jednalo

schválené
se

o

v roce

výcvik

2015.

strážníků

v zátěžových situacích a školení
I v průběhu roku 2017 probíhala odborná příprava strážníků městské policie se zaměřením na zvyšování odborných znalostí příslušných
právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení města. 3 strážníci obhájili 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 uplynulém období pokračovaly fyzické prověrky strážníků, výcvik zákrokových a předváděcích technik, střelecký výcvik a výcvik
skupiny záchranářů. Neustále také dochází ke zdokonalování úrovně střelby z pistole, především díky pravidelnému výcviku na střelnici – v Lazcích a Drahanech.

4

Základní statistické údaje
V roce 2017 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 8840
přestupků. Za tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1 504 300,- Kč.
Tato částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Celkem bylo uloženo
952 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 329 500,- Kč.
TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla-tzv“botička“) byl použit
ve 206 případech. Dále bylo zjištěno celkem 89 podezření z trestných činů, které byly předány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.
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Preventivní činnost
V průběhu roku 2017 se nadále pokračovalo v trendu zvýšeného dohledu nad centrem města a jeho okolí, které vedly k častějšímu působení pěších hlídek v katastru města
Přerova. Ve spolupráci s Policií ČR 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.
Na základě požadavku Úřadu
práce Přerov (dále jen ÚP) a v rámci
preventivních aktivit v oblasti patologických

jevů

související

s gamblerstvím a osobami na sociálních dávkách byly během roku 2017 realizovány cílené
kontroly prostor provozoven, v nichž je umožněno hrát na výherních hracích automatech.
Kontrolní činnost je primárně zaměřena na kontrolu, zdali na výherních hracích automatech nehrají osoby mladší 18 let a zároveň zdali se zde nevyskytují osoby, u nichž je předpoklad, že jsou klienti ÚP pobírající dávku v hmotné nouzi. Kontrola je prováděná z větší
části v hernách, které jsou v sociálně vyloučené oblasti nebo v jejím bezprostředním okolí.
Bylo provedeno 213 kontrolních akcích, při které bylo zkontrolováno 1 197 osob.
V letních měsících je prováděna nepravidelná kontrola podávání alkoholu mladistvých v restauračních předzahrádkách. Nad rámec běžných kontrol se strážníci městské
policie zúčastnili preventivně kontrolní akce Policie ČR zaměřené na herny a ubytovny.
V rámci dohledu nad veřejným pořádkem působí v sociálně vyloučené oblasti
(popř. na dalších vytipovaných místech města) APK pod koordinací 2 mentorů.

Další zásadní preventivní aktivitou městské policie je soustavná snaha o předcházení narušování veřejného pořádku ve vztahu k bezdomovcům či osobám jinak sociálně nepřizpůsobivým. Bohužel je to celospolečenský problém, který není dlouhodobě nijak centrálně řešen.
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Okrsky
V září 2015 došlo k územní změně v rámci okrsků s okrskovými strážníky. V průběhu roku byl vytvořen okrsek Dluhonice,- Žeravice jemuž byl přidělen konkrétní
okrskový strážník.
Okrsky:
1)

Předmostí/ Popovice

2)

Vinary, Čekyně, Penčice

3)

Dluhonice, Žeravice

Okrskáři plní úkoly dle všech platných právních předpisů, ale jejich prvořadá funkce je preventivní působení v daném okrsku a metodické poradenství obyvatelům daných
okrsků.
Každý okrskový strážník je vybaven mobilním telefonem a obyvatelé tak mají
možnost volat přímo konkrétního okrskáře. V případě, že je daný strážník mimo službu, je
hovor automaticky přesměrován na dispečink městské policie

Regiony
I v roce 2017 probíhala činnost strážníků v celkem 29 regionech na území města Přerova a jeho
místních částech, kdy 36 strážníků
městské policie v rámci územní
odpovědnosti pravidelně o víkendech provádí pochůzkovou činnost
za účelem zjišťování nedostatků,
které se následně v součinnosti
s dalšími subjekty odstraňují (Technické služby města Přerova, s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Konvička, s.r.o., Správa silnic a dálnic Olomouckého kraje, 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“).
ROZDĚLENÍ MĚSTA PŘEROVA DLE REGIONŮ A PŘIDĚLENÝCH STRÁŽNÍKŮ
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Každý strážník Městské policie Přerov má přidělen příslušný region (město včetně
místních částí je rozděleno na jednotlivé regiony). Strážník svůj přidělený region několikrát měsíčně zkontroluje s primárním zaměřením na vznik černých skládek, závady, nedostatky, znečištění veřejného prostranství, poškození městského mobiliáře či dopravního
značení. Tato kontrola je prováděna cíleně navíc nad běžnou kontrolou, kterou provádí
hlídky každý den v rámci výkonu služby. Zjištěné nedostatky jsou posléze zaslány na příslušné odbory či organizace k dalšímu řešení. V současné době, jsou tyto nedostatky zasílány přes městkou aplikaci Problem Report.
Případné podněty a připomínky z regionů pro příslušné strážníky (viz. níže uvedená
tabulka) lze zaslat na e-mail: policie@prerov.eu

Psovodi
Městská policie v roce 2017 disponovala 3 služebními
psy a v polovině roku úspěšně proběhla zkouška 4. služebního
psa.
Psi jsou velmi dobrými pomocníky při řešení problematiky narušování veřejného pořádku při hokejových utkáních,
demonstracích či obdobných akcích. Jednotliví psovodi jsou
nasazováni i do oblastí, kde je zaznamenán větší výskyt pocitu
nebezpečí - jedná se o oblasti, kde se převážně kumulují sociálně vyloučení obyvatelé.

Jednotka záchranářů MP
Záchranáři Libor Ambruz, Jakub Ševčík, Jiří Horák, Ivan Ruda, Tomáš Komínek
DiS. a Mgr. Pavel Rákos absolvovali v srpnu 2017 výcvik v používání lanových technik v
okolí města Jeseník.
Záchranný oddíl Městské policie Přerov má šest členů – strážníků. Na rozdíl od
loňského roku záchranáři letos neabsolvovali lezecký výcvik v Jeseníkách, ale připravovali
se společně s kolegy záchranného oddílu MP Olomouc. Zúčastnili se několika cvičení,
včetně cvičení na armádním lezeckém trenažéru „JAKUB“ v Olomouci.
Další výcvik členů záchranné skupiny byl zaměřen na plavbu ve člunu a záchranu
tonoucího. Na Skašovských jezerech záchranáři trénovali jízdu motorovým člunem, jeho
ovládání i manévrování a také nacvičovali záchranu tonoucích se osob.

8
Specifický výcvik je pravidelné a opakované čištění mostních pilířů od naplavenin
na řece Bečvě. Zde si kolegové vyzkouší práci v proudící vodě, manipulaci s objemnými a
těžkými břemeny. Při likvidaci velkých kmenů také následně práci s motorovou pilou.
V roce 2017 opakovaně zasahovali při čištění mostních pilířů
od naplavenin na řece Bečvě.

Oddělení prevence kriminality MP
Hlavní náplní oddělení prevence kriminality MP je přednášková činnost na základních školách a víceletých gymnáziích ve městě. V průběhu předchozích let se besedy a
přednášky rozšířily i na střední školy a ZŠ v okolí Přerova, které projevily nemalý zájem o preventivné programy.
Dle nařízení primátora Statutárního města Přerova od
ledna 2017 preventisté uskutečňovali přednášky pouze
na přerovských školách a od školního roku 2017/2018
pouze ve školící místnosti na oddělení prevence
v Kratochvílově ulici.
Strážníci odd. prevence se během roku aktivně zapojili do terénní pochůzkové činnosti (či preventivní pochůzkové činnosti), a to převážně v ulicích Čechova, nám. Fr. Rasche, nám. Svobody, Trávník, Čechova, Svisle, okolí jídelny a další místa dle aktuálních
potřeb. V letních měsících se zaměřili na kontrolu městského parku Michalova, laguny a
okolí. V prosinci byla jejich činnost směrována do ulic B. Němcové, Č. Drahlovského,
Komenského, Havlíčkova, Čechova.
V tomto roce oddělení prevence významně prezentovalo činnost strážníků MP Přerov na bezpečnostním veletrhu IDET, PYROS, ISET konaný v Brně ve dnech 31.5.-
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3.6.2017, pracovně prezentačním veletrhu JOBfest konaný v OC Galerie Přerov a na Oborovém dnu k volbě povolání v informačním a poradenském středisku na Úřadě práce
v Přerově.

Obsah přednášek pro ZŠ:
 Bezpečné chování
 Bezpečná jízda na kole
 Situace na ulici
 Co vědět v 15 letech!

Obsah přednášek pro SŠ:
 Základy právního vědomí

Obsah přednášek pro seniory:
 Jak se bezpečně chovat doma, na ulici
 Jak lze předcházet rizikovým situacím
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Preventivní akce:
 Cyklostezka Bečva - Jadran
 Dopravní soutěž mladých cyklistů, oblastní kolo
(SVČ ATLAS a BIOS)
 Dopravní soutěž MŠ a ZŠ J.A.Komenského
 Dopravní soutěž ZŠ Radslavice
 Bezpečnostní veletrh IDET,PYROS, ISET
 Dopravní soutěž MŠ a ZŠ Troubky
 „Do práce na kole“
 „Alfaolympiáda“ organizace Alfa handicap
 „Loučení s létem“, Rybářský spolek Prosenice
 „S úsměvem do školy“, Statutární město Přerov
 „JOBfest“, veletrh pracovních příležitostí
 „Senior Symposium“, Statutární město Přerov
 Prevence v nákupních centrech, měsíc prosinec

Během roku 2017 jsme uskutečnili celkem 130 přednášek pro celkem 2 650 žáků, studentů a seniorů.
Oddělení prevence kriminality

2017
Měsíc

počet přednášek

počet účastníků

Leden

8

163

Únor

27

639

Březen

13

198

Duben

19

354

Květen

10

223

Červen

5

88

Září

1

27

Říjen

18

395

Listopad

14

280

Prosinec

15

283

Celkem

130

2650
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Srovnání přednáškové činnosti :
Počet přednášek

Počet účastníků

2015

120

2427

2016

123

2569

2017

130

2650

Preventivní skupina
V roce 2017, stejně jako v předchozích letech, působila na přerovských
ZŠ Preventivní skupina s Primárně preventivním programem přednáškových činností.
Členové Preventivní skupiny:
 Městská policie Přerov
 Policie ČR
 MMPr, Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD, kurátorky pro děti a
mládež
 MMPr, Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD
 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Přerov.
Každý rok nabízí Preventivní skupina všem ZŠ a víceletým gymnáziím v Přerově přehled
svých přednáškových činností a časový harmonogram uskutečnění jednotlivých přednášek
v následujícím školním roce. Témata jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí preventivního programu na školách.
Rozdělení přednáškové činnosti:
2. třída – Městská policie Přerov
3. třída – Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Přerov
4. třída - Městská policie Přerov
4. třída – Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Přerov
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5. třída – MMPr, Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD
6. třída – Městská policie Přerov
7. třída – Policie ČR
8. třída – MMPr, Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD, kurátorky
9. třída – Městská policie Přerov
Dle zájmu či potřeby škol je možné uskutečnit konkrétní přednášku i v jiném ročníku.
Školy, které se zapojily do Primárně preventivního programu:
Základní školy : B. Němcové, J. A. Komenského, Svisle, Trávník, U Tenisu, Velká DlážZa Mlýnem, Želatovská, Malá Dlážka

ka,

Víceletá gymnázia : Gymnázium Jana Blahoslava, Gymnázium Jakuba Škody
Koordinátorem Preventivní skupiny je oddělení prevence městské policie.
Na začátku školního roku je třeba připravit veškeré materiály pro členy Preventivní
skupiny. Jedná se o harmonogram přednáškové činnosti na školách, databázi školních metodiků, apod.).
Během roku se uskutečňuje pravidelné měsíční setkání, kde členové skupiny vyhodnocují
přednáškovou činnost v daném měsíci, informují o problémech na školách aj.
Na konci školního roku skupina na závěrečném setkání vyhodnocuje celoroční přednáškovou činnost a probírá problémy na školách vzniklé během školního roku. Členové dále
plánují harmonogram přednáškové činnosti na další školní rok a zpracovávají případné
požadavky školních metodiků.
Na závěrečné setkání jsou pozváni i hosté (pracovníci soudu, Olomouckého kraje, policie,
městské policie, psychologové, pedagogové aj.), kteří svou přítomností a příspěvkem přispívají k rozšíření znalostí, informovanosti o nových projektech ze svého oboru.
Tematický přehled přednáškové činnosti Preventivní skupiny:
Městská policie -

2. třída - Bezpečná cesta
4. třída - Bezpečná jízda na kole
6. třída - Situace na ulici
9. třída - Co vědět v 15 letech!
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Policie ČR -

7. třída - Nástrahy sociálních sítí

Pedagogicko-psychologická poradna -

3. třída - Povídejme si o toleranci!
4. třída - Bezpečně on-line

OSPOD, kurátorky pro děti a mládež -

8. třída - Trestní odpovědnost dětí a mládeže

OSPOD -

5. třída - Dítě a jeho postavení ve společnosti,
dětská práva x povinnosti

Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR je stabilizovaná a je na velice dobré úrovni. Jedná se
zejména o součinnost při zjišťování VP při hokejových utkáních, extrémistických pochodech či demonstracích. V rámci běžných záležitostí probíhá tato spolupráce v rámci odhalování pachatelů trestných činů a přestupků, jejich omezení na osobní svobodě a předání k
dalšímu postupu v rámci trestního nebo přestupkového řízení, zajištění míst, kde došlo ke
spáchání trestného činu, ověřování totožnosti předváděných osob, zjišťování majitelů motorových vozidel, kteří se dopustili přestupkového jednání.

Pořádkové družstvo
Pořádkové družstvo Městské policie Přerov bylo zřízeno po bouřlivé demonstraci
extrémistů v roce 2010 policie Přerov a
stalo se součástí programu výcviku pořádkových sil Policie ČR Olomouckého
kraje. Mimo prázdninové měsíce se
účastní každoměsíčních cvičení pořádkové jednotky Policie Olomouckého kraje
zaměřené na různé situace. Družstvo se
stalo stabilní součástí bezpečnostních opatření, jejichž účelem je zajistit veřejný pořádek ve
městě Přerově. Jedná se mimo jiné o doprovody rizikových skupin z vlakového nádraží
k hokejové hale a zpět, či zajištění pořádku v okolí zimního stadionu. Jednou z priorit je i
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znemožnění střetu tvrdých jader soupeřících družstev v katastru města Přerova a zamezení
ohrožení obyvatel Přerova a škodám na majetku. Současně se družstvo podílí na bezpečnostních opatřeních v rámci pochodů a shromáždění extrémistických stran či obdobných
seskupení. Družstvo je vybaveno protiúderovou výstrojí a pro bezpečnostní opatření využívá devítimístné vozidlo.
V průběhu roku 2017 se družstvo zúčastnilo 8 krajských výcviků pořádkových sil
Policie ČR Olomouckého kraje a bylo nasazeno cca na 15 bezpečnostních opatřeních.

Spolupráce s odbory MMPr
V roce 2017 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 prostřednictvím
městské policie doručovány písemnosti určené do vlastních rukou,
probíhá prověřování pobytu osob na
základě požadavků správního orgánu, předvádění osob na základě jejich žádostí. Strážníky je pravidelně zajišťován doprovod pracovnic ekonomického odboru
MMPr při přepravě finančních částek. Také jsou na základě požadavků pracovníků Úřadu
práce, v souvislosti 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
společně probírány a řešeny úkoly vyplývající z jednání Rady města Přerova. Jsou zde také
probírány jednotlivé nedostatky či problémové situace. Komunikaci a spolupráci mezi
městskou policii a MMPr lze hodnotit jako velmi věcnou, pružnou a kvalitní.
Strážníci městské policie asistují při provádění soudních vystěhování z bytů a nebytových prostor, a to nejen těch, které jsou ve vlastnictví města. V úzké součinnosti s odd.
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bytové správy jsou prováděny kontroly se zaměřením na neoprávněné odběry elektrické
energie, neoprávněné obsazování bytů a nebytových prostor a celkové prohlídky bytového
fondu spravovaného tímto oddělením. Spolupráce s Technickými službami města Přerova,
a.s. byla zaměřena na řešení přestupků v souvislosti s prováděným blokovým či strojovým
čištěním, zjišťování a odstraňování nedostatků a závad na místních komunikacích, veřejné
zeleni a veřejném osvětlení.

Městský dohlížecí kamerový systém (MDKS)
Městský dohlížecí kamerový systém je tvořen 18+1 kamerovými body.
Během roku 2017 proběhla II. etapa modernizace MDKS, kdy byly v rámci
dotační podpory MVČR vyměněny 3 ks
dosluhujících analogických kamer za IP
kamery a kamerový systém byl rozšířen o
1 kamerový bod v ulici Palackého.
MDKS je veliteli a dispečery směn
stabilně využíván pro plnění úkolů městské policie. Průběžně záznam z kamer vytěžuje i Policie ČR, která má online přístup
k nahrávkám systému.

Převoz podnapilých osob a problematika společensko závadových osob
Na základě „tabákového“ zákona zajišťuje městská policie převoz osob, které
jsou pod vlivem alkoholu a jsou nebezpeční
sobě či okolí. V roce 2017 proběhlo 7 převozů na Protialkoholní záchytnou stanici ve
VN Olomouc. Různé podnapilé osoby a
společensky závadové osoby jsme v rámci
kontrolní činnosti řešili v 559 případech.
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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
výstup, který je důležitým podkladem např. pro DI Policie ČR při dohledu nad bezpečností
silničního provozu nebo pro město při zjišťování hustoty provozu (zatížení pozemní komunikace). Dohromady je na katastrálním území města Přerova umístěno 7 ks informativních měřičů rychlosti. V současné době dochází k častější nefunkčnosti těchto ukazatelů a
to na základě technickému zestárnutí řídících jednotek. V roce 2018 bude muset být rozhodnuto o pořízení nových řídících jednotkách.
- ul. Grymovská (Přerov-Kozlovice)
- ul. Želatovská (Přerov)
- ul. 9. května (Přerov)
- ul. Hranická (Přerov-Předmostí)
- ul. U letiště (Přerov-Henčlov)
- ul. gen. Štefánika (Přerov)
- ul. U silnice (Přerov-Lýsky)

Public relation
Jedna z činností městské policie
je i poradenství, které probíhá při osobních schůzkách v úředních prostorách
městské policie, na ulici při výkonu služby, telefonicky, e-mailem, ale hlavně
Online poradnu (webové stránky MP),
kde obratem reagujeme na zaslané dotazy či připomínky (odborným garantem
Online poradny je zástupce ředitele MP
pro výkon – Bc. Miroslav Komínek).
O jednotlivých zajímavých případech informujeme veřejnost pomocí krátkých tiskových zpráv zasílaných do regionálního i celorepublikového tisku. Zprávy z MP jsou pravidelně prezentovány i ostatních médiích (televize, rádio, web).
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Stížnosti
Bylo přijato 11 stížností na činnost strážníků. Jedna stížnost byla v průběhu šetření
stažena stěžovatelem a 10 stížností po řádném prošetření úředníkem odd. organizační kanceláře primátora bylo vyhodnoceno jako neodůvodněné.

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

0

Odpovězeno:

0

Jiné řešení:

0

Vozový park
Pro plnění úkolů obecní policie jsou vyčleněna 5 služebních vozidla.
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Hospodaření městské policie
Hospodaření s provozním rozpočtem městské policie bylo v roce 2017 vyvážené. Během
roku bylo zakoupeno nové služební zásahové vozidlo, dále jsme vybavili strážníky
v přímém výkonu služby ochrannými balistickými vestami a proběhlo psychologické školení pro strážníky výjezdových hlídek.
S využitím dotací MV ČR a za spoluúčasti města byly realizovány dva projekty, konkrétně
obnova Městského kamerového dohlížecího systému a projekt Asistent prevence kriminality.
Díky úspěšnému výběrovému řízení na dodávku zařízení kamerového systému se podařilo
ušetřit částku 162 600 Kč, která byla závěrem roku převedena na první etapu plánované
obměny služebních zbraní. Následně bylo zahájeno poptávkové řízení a samotný nákup
bude realizován v 1.čvrtletí roku 2018.
Vzhledem k navýšení tabulkového místa o technického pracovníka MP jsme pro něj vytvořili pracovní prostor na oddělení administrace (nábytek a techniku). V rámci modernizace
služebny Městské policie došlo k rekonstrukci šatny strážníků, jejich osobních skříněk,
věšáků, botníků a jídelního koutu. Podstatná část vybavení služebny je z let 1991 - 1995 a
již dávno je za svou životností, mnohdy na hraně použitelnosti nebo i za ní, proto se snažíme postupně tyto prostory renovovat. Částečně z provozního rozpočtu MP a zčásti za
pomoci rozpočtových opatření.
Po výpočtu nákladovosti služebních vozidel za loňský rok musím opět konstatovat, že nastavený trend s alternativním pohonem na výjezdových vozidlech MP se vyplácí, v roce
2017došlo k úspoře proti vozidlům s benzínovým pohonem cca 150 000 Kč (úspora 1,80
Kč/1 km).
V příjmové části rozpočtu Městské policie Přerov byla na sankčních platbách vybrána
dvojnásobná částka původního rozpočtu.
Po rekapitulaci roku 2017 hodnotíme, že se podařilo hospodárně využít svěřené finanční
prostředky. A to nejen k zajištění samotného chodu městské policie, která ve stávajícím
počtu zaměstnanců a náročnosti na vybavení (výstroj, výzbroj i technika) nese velkou finanční zátěž, ale také na investování do pracovního zázemí strážníků a zlepšení podmínek
pro jejich náročnou práci. Musím konstatovat, že v minulosti realizované projekty nebo
nákupy přinášely navýšení provozních nákladů a ty nebyly často promítané do navýšení
rozpočtu Bohužel provozní rozpočet MP je tak “napnutý“ a bez výraznějších rezerv, že
jakékoliv větší investice musíme řešit rozpočtovými opatřeními.
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Vzhledem ke stávajícímu, velmi rozsáhlému technickému vybavení městské policie, je
třeba průběžné obměny zařízení, na což pochopitelně ne vždy jsou finanční prostředky.
Systémy jako pult centrální ochrany (PCO), Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS),
digitální radiová síť, nahrávací zařízení telefonních linek, sledovací systém vozidel GPS,
měřič a ukazatele rychlosti, informační systém MP manager, služební vozidla a další mají
mnohamilionovou hodnotu a ke svému správnému fungování potřebují průběžnou technickou renovaci či aktualizaci.

Personální změny
K 1.1.2017 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 61 zaměstnanců v rámci 64 tabulkových míst. Z toho bylo 52 strážníků, 1 administrativní pracovnice a 8 asistentů prevence
kriminality.
K 31.1.2017 byl rozvázán dohodou pracovní poměr s asistentem APK p. Jaroslavem Girgou, od 3.4.2017 na jeho pozici nastoupil p. Ján Horvát. K 1.2.2017 byl zařazen k MP
technický pracovník s IT odborností Ing. Tomáš Hovadík a k 31.5.2017 byl ze zdravotních
důvodů rozvázán dohodou pracovní poměr se strážníkem Ing. Ladislavem Petrovským.
Aktuální počet tabulkových míst a jejich obsazenost ke dni 31.12. 2017 - 61 zaměstnanců
v rámci 64 tabulkových míst. Z uvedeného počtu je 51 strážníků, 1 administrativní pracovnice, 1 technický pracovník s IT odborností a 8 asistentů prevence kriminality.
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Závěr
Závěrem lze konstatovat, že v návaznosti na organizační změny započaté v roce
2015 Městská policie Přerov se
systém výkonu strážníků během roku 2017 precizoval a
nadále zefektivňoval.

Během

roku se kladl zvýšený akcent na
vzdělávání v rámci asertivního
jednání a to v návaznosti na
výcvik zvládání zátěžových situací. Ačkoli byla a je snaha se prioritně zaměřit na problematiku veřejného pořádku, tak po vyhodnocení stavu v dopravě musela být nadále věnována zvýšená aktivita městské policie na dopravní neukázněnost řidičů (obzvláště v dopravě
v klidu).
Stále je kladen důraz na udržení zvýšené hlídkové činnosti v sociálně vyloučené oblasti a udržení si odborné (profesní) úrovně, zvýšení psychické odolnosti včetně zkvalitnění
asertivního chování a v závislosti na stárnutí osazenstva MP i přiměřená fyzické příprava
jednotlivých strážníků. Stálým úkolem zůstává snaha o dohled nad chováním a vystupováním strážníků na veřejnosti při plnění uložených úkolů a projednávání přestupků. Výkon
služby bude zaměřen nejen na dodržování zákonů, 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.
Nezanedbatelný je počet případů krádeží v obchodech a také přestupků na úseku veřejného pořádku.
Přerov

je

bohužel

město
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s problematickou dopravní infrastrukturou a je tu stále velmi vysoký počet přestupkového
jednání hlavně na úseku dopravy v klidu. Nepřehlédnutelné jsou i poznatky z oblasti konfliktu v rámci občanského soužití.
V rámci vysokého napětí mezi majoritní společnosti a relativně početnou romskou
komunitou ve městě Přerově je zde relativně vysoké riziko konfliktních situací, které se
daří preventivním působením městské a státní policie v oblasti minimalizovat. Od poloviny
roku 2015 dané napětí mírní i činnost asistentů prevence kriminality. V roce 2017 v řadách
městské policie působilo 8 asistentů prevence kriminality, kteří se prioritně zaměřovali na
sociálně vyloučené oblasti a místa, kde byly detekovány problémy související s romskou
minoritou.

Popis reálného personálního stavu směny:
V současné době jsou při plném stavu směny ve výkonu 4 dvojčlenné hlídky (v reálu se jedná většinou jen o 3 hlídky) + 3 okrskový strážníci místních částí + 2 okrskový
strážníci centrum:
1. výjezdová hlídka - krádeže, bezdomovci, občanské soužití, veřejný pořádek a
všechny další podněty vyžadující rychlý zásah
2. hybridní hlídka – je to pěší hlídka, která používá k přesunu mezi lokalitami služební vůz. Je to hlídka, která je schopna v případě nutnosti zastoupit autohlídku či ji svým
rychlým příjezdem posílit.
3. hlídka (pěší 1) – pěší výkon
4. hlídka (pěší 2) – pěší výkon
2 x okrskový strážník centrum
2 x okrskový strážník (místní část)

Mgr. Omar Teriaki
ředitel MP Přerov
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura Městské policie Přerov
Primátor
Ředitel
Zástupce ředitele pro výkon služby
1. směna

2. směna

3. směna

4. směna

velitel směny velitel směny velitel směny velitel směny
dispečer

dispečer

dispečer

dispečer

mentor
Zástupce ředitele pro interní
záležitosti a metodiku

pořádkové
okrskový družstvo a
skupina
strážník výjezdová technické a oddělení psovodů a
skupina administrativní prevence skupina
oddělení

strážníci

strážníci

strážníci

legenda
3. stupeň vedení
2. stupeň vedení
1. stupeň vedení
metodické vedení výcviku
koordinační činnost

strážníci

kriminality

záchranářů

asistent
prevence
kriminality
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PROVOZNÍ ROZPOČET
PŘÍJMOVÁ ČÁST
„Přijaté sankční platby -2212“
Rozpočet původní:
950 000,00 Kč
Rozpočet upravený:
1 200 000,00 Kč
Plnění:
1 958 023,64 Kč
% plnění:
163,17

Příjmy v přijatých sankčních platbách – 2212 – jsou tvořeny „blokovými pokutami“
a „blokovými pokutami na místě nezaplacenými“, které vymáhá za městskou policii odbor
ekonomiky po dobu 20 let od uložení bloku na pokutu na místě nezaplacenou.
Plánovat příjmy městské policie není těžké, je prakticky nemožné. Nejen vzhledem
ke stále se měnícím zákonům, které neustále upravují podmínky ukládání pokut (zvyšování
pokut / povinnost některé opakované přestupky neřešit, ale oznamovat správním orgánům),
ale i proto, že prostě nejde odhadnout, jak často budou občané porušovat zákony…..
Původní rozpočet byl nastaven podle zkušenosti z předešlých let. Změnou systému
- zakládání a zpracování přestupků od strážníků v terénu (on-line evidence v MP manageru
s následným řešením na služebně) jsme dosáhli větší efektivity a využití strážníků
k odhalování přestupků. I přesto samozřejmě platí výše uvedené, že nelze „stanovit“ objem
vybraných pokut.
Původní rozpočet ve výši 950 000 Kč byl v průběhu roku upraven na 1 200 000 Kč,
celkový objem přijatých sankčních plateb byl nakonec 1 958 023,64 Kč.
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VÝDAJOVÁ ČÁST
Ostatní tělovýchovná činnost (par. 3419 - sport)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

15 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00

Čerpání v par. 3419 nebylo uskutečněno, protože pořádání tradiční střelecké soutěže strážníků městských policií „O pohár primátora Statutárního města Přerov“ se podařilo
společně se spolupořadatelem SK Policie zajistit ze sponzorských příspěvků.

Ostatní speciální zdravotnická péče (par. 3549 - prevence)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
79 928,50 Kč
99,91

Všechny vyspělé státy si uvědomují nutnost prevence, jako prostředku pozitivního
působení na veřejnost. V roce 2001 Oddělení prevence kriminality zřídila i Městská policie
Přerov, jako jedna z prvních městských policií v republice. Máme spoustu pozitivních signálů, že “funguje“ opravdu dobře, jeho program a systém přednášek či besed ovlivňuje
stovky dětí i seniorů. Velké uznání se nám dostává především od učitelů ZŠ, kteří vnímají
citlivý přístup strážníků k dětem, jejich způsob předávání informací, které je potřeba dětem
sdělit. Kolegové již dokáží po mnoha letech zkušeností najít nejvhodnější přístup k dětem
(nejen podle věku, ale i sociální vyspělosti jednotlivých skupin) a také zvolit ten správný
způsob přednášky. Sami si zhotovují výukové pomůcky pro děti, aby je co nejvíce zapojili
a upoutaly jejich pozornost k danému problému.
Myslím, že již není nejmenší pochyb o správnosti preventivní činnosti s dětmi i seniory, situace kolem nás to jen potvrzuje. Enormně vysoký provoz vozidel ve městě (nárůst
dopravních nehod v ČR chodec – vozidlo), vyšší samostatnost stále mladších dětí při pohybu mezi školou a domovem, stále se zvyšující dostupnost alkoholu, drog a jiných návykových látek. V případě starších spoluobčanů je to zase zvyšující se kriminalita páchaná na
seniorech.
Naše preventivní oddělení působí v úzké spolupráci s preventivním odd. PČR a také s Orgánem sociálně - právní ochrany dětí.
Čerpání na par. 3549 prevence bylo výhradně na pořízení reflexních a jiných bezpečnostních prvků, dále náplní do tiskárny a kancelářských potřeb k přípravě výchovně
propagačních materiálů pro účastníky přednášek a besed či pořízení jiného provozního
materiálu.
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Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
(par.4349, ORG 500 315 – APK)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

220 000,00 Kč
236 200,00 Kč
235 804,17 Kč
99,83

Z par. 4349 byly čerpány finanční prostředky na projekt Asistent prevence kriminality (dále jen APK). Ten byl zahájen již v květnu 2015 a původně se jej účastnili čtyři pracovníci na pozici APK a jeden strážník na pozici mentora. V té době pro ně byly zajištěny
pracovní prostory v budově ČD pronájmem dvou místností včetně energií (šatna + kancelář).
V roce 2016 se projekt rozšířil na osm pracovníků APK a dva strážníky – mentory
(dle metodiky MV mohou připadat na jednoho mentora max. čtyři APK). Projekt APK byl
částečně kryt čerpáním dotace MV ČR (viz. bod 5.1.).
Největší část čerpání rozpočtu na par. 4349 bylo na oděvy a výstroj asistentů 88 600 Kč a dále na zajištění pracovního zázemí v budově ČD - 61 000,- Kč (nájem
28 050,- Kč, elektřina 7 250,- Kč, teplo 20 800,- Kč, voda 4 900,- Kč), školení - 42 000,Kč, platby za telekomunikační služby - 14 100,- Kč. Zbytek byl vyčerpán na běžné provozní výdaje (např. ochranné pomůcky, úpravy a opravy oděvů, hygienické a čisticí prostředky, opravy telefonů, atd.).

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva (par. 5219 - záchranáři)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

35 000,00 Kč
50 000,00 Kč
49 949,00 Kč
99,90

Záchranný oddíl Městské policie Přerov má šest členů – strážníků. Na rozdíl od
loňského roku záchranáři letos neabsolvovali lezecký výcvik v Jeseníkách, ale připravovali
se společně s kolegy záchranného oddílu MP Olomouc. Zúčastnili se několika cvičení,
včetně cvičení na armádním lezeckém trenažéru „JAKUB“ v Olomouci.
Další výcvik členů záchranné skupiny byl zaměřen na plavbu ve člunu a záchranu
tonoucího. Na Skašovských jezerech záchranáři trénovali jízdu motorovým člunem, jeho
ovládání i manévrování a také nacvičovali záchranu tonoucích se osob.
Specifický výcvik je pravidelné a opakované čištění mostních pilířů od naplavenin
na řece Bečvě. Zde si kolegové vyzkouší práci v proudící vodě, manipulaci s objemnými a
těžkými břemeny. Při likvidaci velkých kmenů také následně práci s motorovou pilou.
Protože jsme v roce 2017 ušetřili za lezecký výcvik, provedli jsme částečnou obměnu neoprénových obleků – zakoupení dvou nových obleků stálo 32 800 Kč a dále 6 ks záchranářských přileb – 6 500 Kč. Na jedné straně úspora za nerealizovaný výcvik, na straně druhé
neplánované opravy - motorová pila – 3 100 Kč, člun – 6 900 Kč.
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Bezpečnost a veřejný pořádek (par. 5311)
Rozpočet původní: 2 175 500,00 Kč
Rozpočet upravený: 3 135 500,00 Kč
Čerpání:
2 975 087,45 Kč
% čerpání:
94,88
V hlavním par. 5311 rozpočtu Městské policie Přerov bylo čerpání velmi rozmanité. Od zajištění základního chodu MP kancelářskými, čistícími, ochrannými a hygienickými potřebami až po finančně mnohem náročnější provoz služebních vozidel, MKDS, služebních psů či výcvik, výstroj nebo výstroj strážníků. Další čerpání bylo na realizování
různých projektů, investic do techniky, vozového parku, nábytku apod.
Přehled některého čerpání roku 2017 v par. 5311:
- nákup nového služebního vozidla - 504 750 Kč + další technická výbava vozu (světelné výstražné zařízení, reflexní polepy, instalace RDS, GPS, čipování) - 106 400 Kč
- obměna MKDS, tří kamerových bodů + jeden nový – 602 334 Kč (dotace - 327 670
Kč)
- výstroj a výzbroj strážníků – 366 000 Kč
- provoz vozidel - PHM – 245 000 Kč + opravy, servis – 116 100 Kč
- provoz MKDS – 184 450 Kč (servis, telekom. popl., nájem ploch, elektřina)
- nákup ochranných balistických vest – 106 960 Kč
- náklady na provoz psů 91 890 Kč (krmivo, výcvikové pomůcky, nájem, ošetření)
- střelecký výcvik – 84 600 Kč (střelivo, nájem střelnice, instruktor)
- výcvik sebeobrany a zákrokové techniky – 38 800 Kč (instruktor, nájem tělocvičny)
- provoz a úpravy evidenčního programu MP manager – 55 790 Kč
- úrazové pojištění strážníků – 158 000 Kč
- telekomunikační služby operátorovi za mobilní telefony – 44 800 Kč
- telekomunikační služby za PCO, RDS, 156 – 53 100 Kč + poplatky za GPS – 17 400
Kč
- kalibrace měřiče rychlosti – 30 500 Kč
- psychologické školení výjezdových hlídek – 32 900 Kč
- pravidelné poplatky za kalibrace, atesty a opravy alkoholtesterů – 22 600 Kč
- renovace a nákup nábytku na šatně strážníků – 128 800 Kč (skříňky, úložné sestavy,
jídelní kout, botníky) + pracovní prostor pro technického pracovníka – 35 200 Kč
- náklady výběrového řízení na nové strážníky – 17 608 Kč (zatím stále bez úspěchu..…výsledek 0)
V závěru roku bylo schváleno rozpočtové opatření na převod finančních prostředků
(úspora z projektu obměny MKDS) na první etapu obměny služebních zbraní Městské
policie Přerov.
Bylo zahájeno poptávkové řízení, samotný nákup zbraní bude realizován v prvním
čtvrtletí roku 2018.
Částka ve výši 159 900,- Kč byla převedena do příštího roku, z toho důvodu došlo
k nedočerpání rozpočtu.
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Akce nad 500 000 Kč
Modernizace Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen
MKDS)
ORG 500422
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
765 000,00 Kč
602 334,00 Kč
78,74

Podle koncepce modernizace MKDS došlo během roku 2017 k výměně tří kamerových bodů, konkrétně na ul. Kratochvílova, Bratrská, Velká Dlážka a k vytvoření nového
kamerového bodu na ul. Palackého.
MKDS má v současnosti k dispozici 18 kamer (+ 1 sentriscop na nám TGM) a
vzhledem k bezpečnostní situaci ve společnosti a předpokládanému vývoji je jistě velmi
dobře, že je město Přerov má. Pro strážníky jsou nepostradatelným pomocníkem při kontrole dodržování veřejného pořádku a odhalování protiprávního jednání, ochraně majetku
města i jeho občanů.
Velmi často jej také využívá PČR, která má pro lepší operativnost nepřetržitý přístup
k nahraným záznamům.
Schválená koncepce obnovy MKDS počítá s pravidelnou výměnou všech kamer až
do roku 2021 tak, aby staré analogové kamery, jejichž údržba a provoz se stává pomalu
nevyhovující, byly nahrazeny novými, moderními IP kamerami s nesrovnatelně vyšší
funkcionalitou a kvalitou záznamu. Na výměnu tří kamer + jedné nové byla v roce 2017
čerpána dotace MV ve výši 327 667,- Kč, viz. bod 5.2.

Vyúčtování účelových dotací
Projekt Asistent prevence kriminality (ÚZ14032)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
51 000,00 Kč
51 000,00 Kč
100,00

V roce 2017 byl realizován projekt APK, zahájený již v květnu 2015. Dotace přiznaná našemu projektu od MV ČR činila 51 000,- Kč, čerpáno z ní bylo 51 000,- Kč.
Konkrétně 3 denní školení APK - 18.000,- Kč, 2 denní školení mentorů - 12.000,- Kč, supervize - 12 000,- Kč, telekomunikační služby – 9 000,- Kč.
Spoluúčast města v provozním rozpočtu par. 4349 APK byla 184 804,17 Kč - materiální
zabezpečení APK a zajištění pracovních prostor v budově ČD, viz bod 3.3.
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Obnova Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS)
(ÚZ14990)

Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
327 667,00 Kč
327 667,00 Kč
100,00

Podle koncepce obnovy MKDS došlo v roce 2017 k výměně tří kamerových bodů,
konkrétně na ul. Kratochvílova, Bratrská, Velká Dlážka a k vytvoření nového kamerového
bodu na ul. Palackého.
MKDS má v současnosti k dispozici 18 kamer (+ 1 sentriscop na nám TGM) a vzhledem
k bezpečnostní situaci ve společnosti a předpokládanému vývoji je jistě velmi dobře, že je
město Přerov má. Pro strážníky jsou nepostradatelným pomocníkem při kontrole dodržování veřejného pořádku a odhalování protiprávního jednání, ochraně majetku města i jeho
občanů.
Velmi často jej také využívá PČR, která má pro lepší operativnost nepřetržitý přístup
k nahraným záznamům.
Schválená koncepce obnovy MKDS počítá s pravidelnou výměnou všech kamer až
do roku 2021 tak, aby staré analogové kamery, jejichž údržba a provoz se stává pomalu
nevyhovující, byly nahrazeny novými, moderními IP kamerami s nesrovnatelně vyšší
funkcionalitou a kvalitou záznamu. Na výměnu tří kamer byla v roce 2017 čerpána dotace
MV ve výši 327 667,- Kč a spoluúčast města činila 274 667,- Kč.
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Statistický přehled zjištěných přestupků a trestných činů
V roce 2017 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno celkem 8840 přestupků a
89 trestných činů.
přestupky v dopravě
7987
přestupky dle zák. 251/2016 Sb. (z. 200/1990 Sb.)
537
OZV, NO
307
přestupky ostatní (mimo z. 251/2016200/1990 Sb.)
9
------------------------------------------------------------------------------Přestupky celkem
8840
V blokovém řízení bylo vybráno 1.504.300,- Kč.
Bylo uloženo 952 ks bloků na pokutu na místě nezaplacenou v celkové hodnotě 579.000,Kč.
Z toho na finanční odbor magistrátu města Přerov bylo předáno k vymáhání 381 ks bloků
na pokutu na místě nezaplacenou v hodnotě 329.500,- Kč.
V 206 případech byl přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (botička).
Věcně příslušným správním orgánům bylo postoupeno k projednání 1288 přestupků,
z toho na:
OO PČR Přerov
MMPř - odbor ESŽ odd. dopravně správních agend
MMPř - odbor ESŽ odd. přestupků
MMPř - odbor sociálních věcí a školství (krádeže nezl.)
MMPř - odbor správy majetku
MMPř - odbor stavebního úřadu a ŽP
Velitelství vojenské policie Olomouc
HZS
jiné

39
974
227
40
4
3
1

Odb. dopravy obcí s rozšířenou působností
(oznámení o uložení BP, BNMN - bodové přestupky a přestupky nad 1.000,-)
152
Přestupkové jednání nezletilých a mladistvých (odeslané k projednání na odbor SVS)
- krádeže nezletilých
- požití alkoholu (mladiství, nezletilí)
- kouření (mladiství, nezletilí)

36
5
0
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Ostatní zákroky, úkony či jiná opatření

Přijaté oznámení
Kontrolní činnost (herny, soc. vylouč. Oblasti, dět. Hřiště, centrum, Michalov

4193

apod.)

3033

Zjištěna závada a skládka
Výjezd k signálu PCO
Doručování písemností do vlastních rukou

485
170

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

21

Asistence PČR, součinnost s PČR

61

Výjezdy za PČR

85

Předvedené osoby (na PČR, odb. správní)

77

Zjištěno vozidlo s podezřením na "vrak"
Spolupráce na odchytu volně pobíhajícího zvířete
Zajištění místa DN, usměrňování dopravy, řešení dopr. situace
Neplatící host
Použití donucovacích prostředků
Zjištěno neuzamčené vozidlo
jízda pod vlivem alkoholu
Zjištěné osoby hledané PČR, pátrání po pohřeš.
osobách

8
213
58
9
23
5
11
15

31
Celkem bylo zjištěno 537 přestupků podle zákona 251/2016 Sb.
(+zák. č.200/1990 Sb. )
z. 379/2005,
65/2017

§ 47 + § 5

§ 49 + § 7

§ 50 + § 8

ochrana zdraví

veř. pořádek

obč. soužití

majetek

Leden

2

6

5

28

Únor

1

3

3

35

Březen

4

2

3

47

Duben

1

6

5

33

Květen

1

5

5

20

Červen

4

8

4

32

Červenec

4

9

3

18

Srpen

3

21

5

29

Září

3

7

4

35

Říjen

1

8

2

31

Listopad

6

5

2

36

Prosinec

2

4

15

21

Celkem

32

84

56

365

Období
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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

17

-

1

1

Únor

21

18

3

14

Březen

17

18

2

7

Duben

10

13

4

9

Květen

16

7

1

16

Červen

8

7

1

5

Červenec

-

2

4

1

Srpen

4

2

2

-

Září

4

1

-

-

Říjen

8

2

2

1

Listopad

6

1

3

3

Prosinec

-

1

3

-

Celkem

111

72

26

57

Celkem bylo zjištěno 307 přestupků proti OZV a NO města Přerova
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Zákroky proti bezdomovcům a opilcům
Období

počet případů řešení bezdomovců a opilců

převoz opilců na PZS

zjištěné osoby v
hernách

Leden

63

1

202

Únor

51

-

98

Březen

59

2

147

Duben

49

-

82

Květen

56

-

103

Červen

50

1

61

Červenec

53

-

55

Srpen

20

-

52

Září

21

-

60

Říjen

27

-

114

Listopad

65

1

106

Prosinec

45

2

117

Celkem

559

7

1197
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Vybrané přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Období

chodci

cyklisté

překročení
rychlosti

porušení zákazu
vjezdu

nedovolené
zastavení a
stání

Leden

-

22

-

26

547

Únor

2

13

4

19

700

Březen

4

30

17

49

702

Duben

-

34

21

70

539

Květen

1

152

35

160

532

Červen

2

68

19

139

397

Červenec

-

34

-

58

305

Srpen

-

29

-

50

471

Září

-

30

8

51

530

Říjen

-

19

47

47

668

Listopad

-

12

3

57

730

Prosinec

1

3

-

35

425

Celkem

10

446

154

761

6546

Celkem bylo zjištěno 7987 přestupků v dopravě
cyklisté
porušení zákazu vjezdu

chodci
překročení rychlosti
nedovolené zastavení a stání

730

702

700

668

547

539

532

530
471

425

397

305

160

26
22

19

70
152

139
58

35

34

30

8
30

19

3
12

2

4

0

1

2

0

0

0

0

0

1

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

35
0

3

0

Květen

29

0

57

47
47

Duben

34

0

51

50

Březen

68

19

Únor

13

21

17

4

0

49

Leden

800
700
600
500
400
300
200
100
0
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Zjištěné trestné činy předané Policii ČR
trestné činy proti svobodě a důstojnosti
trestné činy proti rodině a dětem
trestné činy proti majetku
trestné činy obecně nebezpečné
trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

3
2
67
10
7

celkem

89

