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Základní právní normy
Základním právním pramenem, dle něhož se řídí činnost Městské policie Přerov, je
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tato právní norma jako
rozhodující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků městské policie je doplňována dalšími jinými zákony a právními předpisy, které s touto činností velmi úzce souvisí. Z těch hlavních to jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, trestní zákon a trestní řád, zákon o
zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních komunikacích, tzv. „tabákový zákon“ a
další.
Městská policie Přerov zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného pořádku v
rámci působnosti statutárního města Přerova a jeho místních částí. Při zajišťování veřejného
pořádku dohlížejí strážníci na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich majetku, dohlížejí na dodržování pravidel
občanského soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a
upozorňují fyzické a právnické osoby na nedostatky a provádí opatření k jejich odstranění.

Věková struktura strážníků
Věková struktura čekatelů a strážníků
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Personalistika
K 1.1.2016 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 53 zaměstnanců v rámci 53 tabulkových
míst. Z uvedeného počtu bylo 52 strážníků a 1 administrativní pracovnice. Mimo kmenové
zaměstnance MP jsou na základě dotačního projektu MVČR přiřazeni tzv. Asistenti prevence
kriminality v počtu 8 osob a to vždy na dobu určitou (po dobu dotace MVČR).

Profesní příprava a prolongace
V roce 2016 bylo navázáno na
zvýšenou profesní přípravu vycházející z Koncepce výcviků a školení
strážníků

schválené

Jednalo

se

v roce

výcvik

2015.

strážníků

v zátěžových situacích a školení
I v průběhu roku 2016 probíhala odborná příprava strážníků městské policie se zaměřením na zvyšování odborných znalostí příslušných
právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení města. V průběhu hodnoceného
období se 30 strážníků zúčastnilo povinného školení v akreditovaném středisku Městské policie Brno.

33 strážníků obhájilo 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.

–
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Základní statistické údaje
V roce 2015 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 8044 přestupků. Za tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1 175 900,- Kč. Tato
částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Celkem bylo uloženo 1098 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
848 000,- Kč.
TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla-tzv“botička“) byl použit
ve 899 případech. Dále bylo zjištěno celkem 118 podezření z trestných činů, které byly předány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.

Preventivní činnost
V průběhu roku 2016 se nadále zvyšovala činnosti ve směru dohledu nad veřejným
pořádkem, provedeny organizační změny, které vedly k častějšímu působení pěších hlídek
v katastru města Přerova. Dále se zvýšil dohled nad veřejným pořádkem a dopravní situací
v centru města, kdy byli na centrum města a navazující ulice vyčleněni 2 strážníci.
Ve spolupráci s Policií ČR byly prováděny preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení majetkové trestné činnosti a to formou informativních kampaní před ob-
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chodními 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 2016 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 162 kontrolních akcích, při které bylo zkontrolováno 744 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 strážníků- 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.

6

Okrsky
V září 2015 došlo k územní změně v rámci okrsků s okrskovými strážníky. Vznikl
okrsek:
1)

Předmostí/ Popovice

2)

Vinary, Čekyně, Penčice

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
Fotky

a

kontakty

na

jednotlivé

okrskové

strážníky

jsou

na

stránkách

www.mpprerov.cz v záložce „okrskáři“.

Regiony
I v roce 2015 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

Každý strážník Městské policie Přerov má přidělen příslušný region (město včetně
místních částí je rozděleno na jednotlivé regiony). Strážník svůj přidělený region několikrát
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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 2016 disponovala 3 služebními psy, jejichž nasazení do výkonu je podmíněno dvouletým
certifikátem od Policie ČR a dále štěně,
které se připravuje pro výkon služby a
stanovenou zkoušku bude absolvovat
v roce 2017.
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 2016 výcvik v používání lanových technik v okolí města
Jeseník.
Výcvik byl zaměřen na opakování základních technik - procvičením
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základních uzlů, výstupem po laně, slaněním a dále na nácvik záchrany osoby, která spadla do
nepřístupného místa. Zajistili bezpečné ukotvení a spustili záchranáře komunikátora, který se
spustil k zachraňované osobě. Zjistil její zdravotní stav a následně asistoval při vytahování
nahoru do bezpečného prostředí.
Pro rozšíření dovedností nacvičovali lezení na strom pomocí záchranářských pomůcek
s následným ukotvením na předem stanoveném místě. Dále byla tato situace procvičena pro
zásah motorovou pilou, včetně nácviku řezání stromu ve výšce (např. poškozeného přírodními
silami).
Další výcvik 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.
Členové záchranné skupiny absolvovali také cvičení na armádním lezeckém trenažéru
„JAKUB“ v Olomouci a opakovaně zasahovali při čištění mostních pilířů od naplavenin na
řece Bečvě.

Oddělení prevence kriminality MP
Primárním úkolem oddělení prevence městské policie je realizace preventivních přednáškových programů na ZŠ a víceletých gymnázií. Vzhledem k vzrůstající trestné činnosti
páchané na seniorech a handicapovaných občanech se okruh působení rozšířil také na tyto
skupiny obyvatel. V průběhu let byly do programu zahrnuty i střední školy, učiliště a gymnázia, kde je prioritou předání základů právního vědomí mládeži.
V rámci přednášek účastníci (žáci, studenti, senioři aj.) obdrží preventivně výchovné materiály, reflexní prvky či jiné předměty.
Hlavním posláním městské policie je dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě.
Ten se však nedá zajistit jen represí, ale významnou měrou právě prevencí, která přestupce
odradí od narušování pořádku, a také výchovou veřejnosti k tomu, aby svým chováním pachatele k protiprávnímu jednání sami nevybízeli.
Čerpání na par. 3549 prevence bylo výhradně na pořízení reflexních a jiných bezpečnostních
prvků, náplní do tiskárny a kancelářských potřeb k přípravě výchovně propagačních materiálů pro účastníky přednášek a besed.
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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


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

Obsah přednášek pro seniory:
Jak se bezpečně chovat doma, na ulici
Jak lze předcházet rizikovým situacím

Kozlovice
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Během roku 2016 jsme byli přítomni na dopravních soutěžích mladých cyklistů a uskutečnili
jsme několik preventivních akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti občanů města Přerova,
kontrolovali dodržování OZV a byli přítomni na dalších schválených akcích.

„S úsměvem do školy“

„Senior Symposium“

SONS, organizace nevidomých a slabozrakých

ZŠ Tovačov

Během roku 2016 jsme uskutečnili celkem 123 přednášek pro celkem 2 569 žáků, studentů
a seniorů.

Oddělení prevence
kriminality

2016
Měsíc

přednášek

účastníků

Leden

10

154

Únor

22

525

Březen

7

140

Duben

13

264

Květen

17

361

Červen

9

194

11
Září

2

34

Říjen

16

324

Listopad

14

277

Prosinec

13

296

Celkem

123

2569

Srovnání přednáškové činnosti :
Počet přednášek

Počet proškolených osob

2014

104

2008

2015

120

2427

2016

123

2569

Preventivní skupina

V Přerově se přednáškovou činností zabývalo několik státních i
nestátních organizací. Potkávali se na školách, mnohdy s obdobným
tématem přednášky, a proto organizace vytvořily počátkem roku 2004 tzv. Preventivní skupinu. Jejím cílem je vzájemná spolupráce, informovanost, koordinace. Tato skupina vytvořila
Primárně preventivní program, který byl nabídnut všem ZŠ a tehdy Speciálním školám na
území města Přerova.
Preventivní skupina úspěšně působí doposud.
Tuto skupinu tvoří:
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
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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 – Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Přerov
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 (dle
domluvy).
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 se koná závěrečné zasedání, kde skupina 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 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.
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Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR je stabilizovaná a je na velice dobré úrovni. Jedná se zejména
o součinnost při zjišťování VP při hokejových utkáních, extrémistických pochodech či demonstracích. V rámci běžných záležitostí probíhá tato spolupráce v rámci odhalování pachatelů trestných činů a přestupků, jejich omezení na osobní svobodě a předání k dalšímu postupu
v rámci trestního nebo přestupkového řízení, zajištění míst, kde došlo ke spáchání trestného
činu, ověřování totožnosti předváděných osob, zjišťování majitelů motorových vozidel, kteří
se dopustili přestupkového jednání.

Pořádkové družstvo
Od roku 2010 je pořádkové
družstvo

Městské

policie

Přerov součástí programu
výcviku

pořádkových

sil

Policie ČR Olomouckého
kraje a za svůj profesní přístup si získala patřičný respekt. Mimo prázdninové
měsíce se účastní každoměsíčních cvičení pořádkové
jednotky Policie Olomouckého kraje. Stala se stabilní součástí bezpečnostních opatření v souvislosti s rizikovými hokejovými zápasy, 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 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 na bezpečnostní opatření
využívá devítimístný služební vůz.
V průběhu roku 2016 se stejně jako v uplynulých letech družstvo zúčastnil 8 krajských
výcviků pořádkových sil Policie ČR Olomouckého kraje a bylo nasazeno cca na 11 bezpečnostních opatřeních.
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Spolupráce s odbory MMPr
V roce 2016 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 konpři

troly

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. 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.
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Městský dohlížecí kamerový systém (MDKS)
Městský dohlížecí kamerový systém tvořen 17+1 kamerovými body.
Během roku 2016 proběhla I. etapa modernizace MDKS, kdy byly v rámci dotační
podpory MVČR vyměněny 3 ks dosluhujících analogických kamer za IP kamery (nám.
T.G.Masaryka, Kojetínská a Žerotínovo náměstí).
Nadále

probíhá

přechod

MDKS

z bezdrátové (mikrovlnné) sítě na optickou síť.
MDKS je veliteli a dispečery směn stabilně
využíván pro plnění úkolů městské policie.
Průběžně záznam z kamer vytěžuje i Policie
ČR, 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
2016 proběhlo 12 převozů na Protialkoholní záchytnou stanici ve VN Olomouc. Různé podnapilé osoby a společensky závadové osoby jsme v rámci
kontrolní činnosti řešili ve 404 případech.

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 komunika-
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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 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).

Stížnosti
Bylo přijato 8 stížností na činnost strážníků. Po řádném prošetření úředníkem
odd. organizačním kanceláře primátora bylo 7 stížností vyhodnoceno jako neodůvodněné a 1
stížnost jako částečně důvodná.
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Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Počet žadatelů:

3

Odpovězeno:

3

Jiné řešení:

0

Vozový park
Pro plnění úkolů obecní policie jsou vyčleněna 4 služební vozidla.

Hospodaření městské policie
Hospodaření s rozpočtem městské policie bylo v roce 2016 vyrovnané. V rámci úspory finančních prostředků se nám podařilo začátkem roku uzavřít smlouvu se společností MOL
ČR o odběru PHM bezhotovostním způsobem, kdy, již tak nejlevnější paliva ve městě, nám
jsou fakturována s další slevou z ceny. Při dlouhodobě nastavené koncepci pohonu služebních
vozidel v nepřetržitém provozu na alternativní palivo LPG byla dosažena ještě vyšší úspora.
Realizovali jsme mnoho rozsáhlých, předem plánovaných projektů, jako např. digitalizace rádiové sítě, nákupy služebního vozidla, alkoholtestru s tiskárnou či plně vycvičeného
služebního psa. Dále jsme zajistili upgrade měřiče rychlosti (radar) nebo rozsáhlé dvoudenní
školení pro každého strážníka zaměřené na asertivní chování a zvládání zátěžových situací
během služby.
S využitím dotací MV ČR a za spoluúčasti města byly realizovány dva projekty, konkrétně obnova Městského kamerového dohlížecího systému a projekt Asistent prevence kriminality.
Dále se podařilo prostřednictvím rozpočtového opatření zajistit kompletní rekonstrukci
příjmové místnosti, kde probíhá jednání s občany, ať již samotné projednávání přestupků nebo přijímání různých podnětů, návrhů a stížností ze strany veřejnosti. Původní prostory byly
k těmto účelům naprosto nevyhovující.
V rámci modernizace služebny Městské policie, přesnější označení by bylo snad standardizace odpovídající době, jsme z původního rozpočtu MP pokryly instalaci klimatizace do
kanceláře ředitele, kde probíhají každodenní porady se strážníky, jednání s dodavateli i představiteli města. V neposlední řadě se do společných prostor strážníků pořídily čtyři nové skříně s nástavcem, jídelní stůl, židle, botníky a věšáky. Tento nábytek byl náhradou za vybavení
pocházející z počátků Městské policie.
Protože podstatná část vybavení služebny je z let 1991 - 1995 a již dávno je za svou
životností, mnohdy na hraně použitelnosti nebo i za ní, započali jsme na šatně s rekonstrukcí
osobních skříněk strážníků, kteří ve stísněném prostoru budovy mají velmi ztížené až nevyhovující podmínky.
Co se týká příjmové části rozpočtu městské policie, byla na sankčních platbách vybrána téměř dvojnásobná částka původního rozpočtu.
Po rekapitulaci roku 2016 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 i výzbroj) nese velkou finanční zá-
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těž, ale také na investování do pracovního zázemí strážníků a zlepšení podmínek pro jejich
náročnou práci.

Personální záležitosti
K 1.1.2016 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 61 zaměstnanců v rámci 61 tabulkových míst. Z celkového uvedeného počtu je 52 strážníků, 1 administrativní pracovnice a 8
asistentů prevence kriminality. Aktuální počet tabulkových míst a jejich obsazenost ke dni
31.12. 2016 je totožný s výše uvedeným.

Závěr
Závěrem lze konstatovat, že
v návaznosti na organizační změny
započaté v roce 2015 Městská policie
Přerov se systém výkonu strážníků
během roku 2016 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).
V následujícím období bude kladen důraz na udržení zvýšené hlídkové činnosti v sociálně vyloučené oblasti. Dále bude prioritou i 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.
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Je nutné konstatovat, že u přestupkového jednání se zvyšuje obtížnost jednání
s přestupci pramenící právě z výše uvedených důvodů (sociálně ekonomické změny, chaotičnost zákonů) a bohužel ruku v ruce s tím jde i agresivita a arogance pachatelů.
Nezanedbatelný je počet případů krádeží v obchodech a také přestupků na úseku veřejného pořádku. Přerov je bohužel město s problematickou dopravní infrastrukturou a je tu
stále velmi vysoký počet přestupkového jednání hlavně na úseku dopravy v klidu. 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.

Popis reálného personálního stavu směny:
V současné době jsou při plném stavu směny ve výkonu 4 dvojčlenné hlídky + 2 okrskový strážníci místních částí + 2 okrskový strážníci centrum:
1. autohlídka 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
5. 2 x okrskový strážník centrum
6. 2 x okrskový strážník (místní část)

Mgr. Omar Teriaki
ředitel MP Přerov
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Struktura Městské policie Přerov

ŘEDITEL
(3. stupeň řízení)

Zástupce ředitele
pro výkon služby
(2. stupeň řízení)

I. směna

Velitel směny
(1. stupeň řízení)

Dispečer

II. směna

Velitel směny
(1. stupeň řízení)

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

Přestupkové oddělení

Zástupce velitele

Strážníci

Dopravní oddělení

Zástupce velitele

Oddělení prevence
Dispečerka

Strážníci

Skupina psovodů
III. směna

Velitel směny
(1. stupeň řízení)

Zástupce velitele

Skupina záchranářů
Dispečerka

IV. směna

Velitel směny
(1. stupeň řízení)

Dispečerka

Strážníci

Zástupce velitele

Administrativní
pracovnice

Strážníci

Okrskář

1. stupeň řízení
2. stupeň řízení

3. stupeň řízení
Vedení fyzického výcviku
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PROVOZNÍ ROZPOČET
Příjmová část
„Přijaté sankční platby -2212“
Rozpočet původní:
800 000,00 Kč
Rozpočet upravený:
1 600 000,00 Kč
Plnění:
1 499 100,69 Kč
% plnění:
93,69
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.
Původní rozpočet byl nastaven podle zkušenosti z předešlých let na podzim roku 2015.
Koncem roku 2015 vešla v platnost novelizace zák. 200/1990 Sb. O přestupcích, která zvýšila
max. výši pokuty u vybraných přestupků z 2 000 na 5 000 Kč. Protože se jedná o často řešené
přestupky strážníky městské policie, došlo k podstatnému zvýšení částky vybraných pokut, a
proto byl navýšen původní rozpočet o 400 000,- Kč.
Ke dni 1.10.2016 došlo k další úpravě zákona O přestupcích tím, že u některých vyjmenovaných přestupků je nově posuzována recidiva pachatele. Při opakovaném spáchání
přestupku je zákonná povinnost předávat tyto přestupky k řešení správnímu orgánu a nikoli
ukládat blokové pokuty strážníkem, proto začal postupně klesat příjem z vybraných sankčních
plateb. Přesto byl upravený rozpočet přijatých sankčních plateb ve výši 1 200 000,- Kč překročen o 299 100,69 Kč.

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:

60 000,00 Kč
60 000,00 Kč
59 988,00 Kč
99,98
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Primárním úkolem oddělení prevence městské policie je realizace preventivních přednáškových programů na ZŠ a víceletých gymnázií. Vzhledem k vzrůstající trestné činnosti
páchané na seniorech a handicapovaných občanech se okruh působení rozšířil také na tyto
skupiny obyvatel. V průběhu let byly do programu zahrnuty i střední školy, učiliště a gymnázia, kde je prioritou předání základů právního vědomí mládeži.
V rámci přednášek účastníci (žáci, studenti, senioři aj.) obdrží preventivně výchovné materiály, reflexní prvky či jiné předměty.
Hlavním posláním městské policie je dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve
městě. Ten se však nedá zajistit jen represí, ale významnou měrou právě prevencí, která přestupce odradí od narušování pořádku, a také výchovou veřejnosti k tomu, aby svým chováním
pachatele k protiprávnímu jednání sami nevybízeli.
Čerpání na par. 3549 prevence bylo výhradně na pořízení reflexních a jiných bezpečnostních prvků, náplní do tiskárny a kancelářských potřeb k přípravě výchovně propagačních
materiálů pro účastníky přednášek a besed.

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

35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
34 877,00 Kč
99,65

Městská policie v par. 5219 záchranáři zajistila odborný lezecký výcvik skupině záchranářů v okolí města Jeseník pod dohledem kvalifikovaného instruktora. Výcvik byl zaměřen na lezecké techniky a jeho cena činila 19 200,- Kč.
Další výcvik 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.
Členové záchranné skupiny absolvovali cvičení na armádním lezeckém trenažéru
„JAKUB“ v Olomouci a opakovaně zasahovali při čištění mostních pilířů od naplavenin na
řece Bečvě.
Mimo výše uváděné bylo další čerpání zejména na obnovu výstroje členů družstva (5 000,Kč) a nákup záchranných vest pro děti (6 000,- Kč).

Bezpečnost a veřejný pořádek (par. 5311)
Rozpočet původní: 3 179 000,00 Kč
Rozpočet upravený: 4 368 160,00 Kč
Čerpání:
3 847 289,41 Kč
% čerpání:
88,08
V hlavním par. 5311 rozpočtu Městské policie 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
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strážníků. Další čerpání bylo na realizování různých projektů, investic do techniky, vozového
parku, nábytku apod.
Přehled některého čerpání roku 2016 v par. 5311:
- výstroj a výzbroj strážníků – 266 000 Kč
- provoz vozidel - PHM - 211 000 Kč + opravy, servis – 112 000 Kč
- náklady na provoz psů 98 000 Kč (krmivo, výcvik. pomůcky, nájem, ošetření)
- zakoupení služebních psů, plně vycvičený - 42 000 Kč + štěně - 7 000 Kč
- obměna MKDS, tří kamerových bodů – 499 000 Kč
- provoz MKDS – 181 000 Kč (servis, telekom. popl., nájem ploch, elektřina)
- střelecký výcvik – 78 000 Kč (střelivo, nájem, instruktor)
- výcvik sebeobrany a zákrokové techniky – 40 000 Kč (instruktor, nájem tělocvičny)
- náklady na prodloužení zbrojních průkazů a na prolongační zkoušky (poplatky za lék.
vyšetření, školení, kolky) – 56 000 Kč
- provoz evidenčního programu MP manager – 45 000 Kč
- úrazové pojištění strážníků – 158 000 Kč
- telekomunikační služby operátorovi za mobilní telefony – 56 000 Kč
- telekomunikační služby za PCO, RDS, 156 – 45 000 Kč + poplatky za GPS – 15 000 Kč
- koupě nového služebního vozidla - 510 000 Kč + další výbava vozu (světelné výstražné
zařízení, reflexní polepy, instalace RDS, GPS, čipování) – 110 000 Kč
- upgrade a zhodnocení měřiče rychlosti – 250 000 Kč
- nákup 4 ks PC, notebook – 82 000 Kč
- nákup alkoholtestru s mobilní tiskárnou– 56 000 Kč + pravidelné poplatky za kalibrace a
atesty všech alkoholtesterů – 19 000 Kč
- kompletní rekonstrukce příjmové místnosti pro styk s veřejností – 270 000 Kč
- renovace a nákup nábytku na šatně strážníků – 53 000 Kč (skříně, jídelní stůl, botníky a
věšáky)
- instalace klimatizace v kanceláři ředitele – 32 000 Kč
V závěru roku bylo schváleno rozpočtové opatření na nákup druhého služebního vozidla.
Výběrové řízení bylo uzavřeno k 30.12.2016, proto nebylo možné uskutečnit nákup ještě
v roce 2016. Schválená částka ve výši 520 000,- Kč byla převedena do příštího roku,
z toho důvodu došlo k nedočerpání upraveného rozpočtu .

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku (par.5399 - APK)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

81 000,00 Kč
209 000,00 Kč
201 396,48 Kč
96,36

Z par. 5399 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 4.1.).
Největší část čerpání rozpočtu na par. 5399 bylo na zajištění pracovního zázemí
v budově ČD - 64 000,- Kč (nájem 27 900,- Kč, elektřina 12 700,- Kč, teplo 19 000,- Kč, vo-
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da 4 400,- Kč), pořízení výstroje - 57 000,- Kč, školení - 42 000,- Kč, platby za telekomunikační služby - 14 000,- Kč, nákup tří mobilních telefonů - 13 000,- Kč a skříní pro čtyři nové
APK - 6 000,- Kč. Zbytek byl vyčerpán na běžné provozní výdaje (např. ochranné pomůcky,
úpravy a opravy oděvů, hygienické a čisticí prostředky, opravy telefonů, atd.).

Digitalizace radiové sítě (ORG 500312)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
1 129 600,00 Kč
1 129 349,89 Kč
99,98

Projekt digitalizace radiové sítě MP byl započat již na podzim roku 2015 výběrovým
řízením. Samotná realizace proběhla dle smlouvy do 31.3. 2016. Celkové náklady byly díky
výběrovému řízení a spolupráci s odborným poradcem sníženy o 56 490,27 Kč.
Digitalizace radiové sítě nebyla jen modernizací stávající analogové sítě z roku 1991
nebo potřebou vyměnit staré, mnohdy již nefunkční a neopravitelné radiostanice za nové. Byla to nutnost z pohledu dodržení podmínek zákona na ochranu osobních údajů, kdy původní
analogová síť nebyla zabezpečena proti narušení nepovolaných osob (jak se často stávalo ze
strany řidičů taxi). Nová digitální síť již má takové zabezpečení, že vylučuje jakýkoliv neoprávněný vstup do frekvence jiným subjektům a mimo jiné poskytuje další výhody jako modul GPS ve stanicích, který umožňuje sledovat jejich pohyb nebo možnost komunikovat na
dvou kanálech, atd.

Vyúčtování účelových dotací
Projekt Asistent prevence kriminality (ÚZ14018)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
61 000,00 Kč
56 154,40 Kč
90,20

V roce 2016 byl realizován projekt APK, zahájený již v květnu 2015. Na ORJ 0900
par. 5399 dotace přiznaná MV ČR činila 61 000,- Kč, čerpáno z ní bylo 56 154,40 Kč.
Konkrétně 3 denní školení APK - 18.000,- Kč, 2 denní školení mentorů - 12.000,- Kč, supervize - 12 000,- Kč, telekomunikační služby - 14 154,40 Kč.
Spoluúčast města zde byla 146 698,39 Kč - materiální zabezpečení APK a zajištění pracovních prostor v budově ČD, viz bod 3.5.
Přiznaná dotace na telekomunikační služby činila 19.000,- Kč. Dle metodiky MV lze
platit z dotace služby za prosinec 2016 ještě v lednu 2017, proto bylo požádáno o převod financí do dalšího roku na platbu za prosinec 2016 ve výši 1 132,20 Kč.
Vzhledem k výhodné smlouvě města s operátorem došlo k úspoře v položce služby telekomunikací. Jelikož není možné, dle podmínek dotace, změnit během projektu rozpočtovou
skladbu, bude vrácena z dotace MV částka 4 845,60 Kč. S manažerkou prevence kriminality
byla konzultována jiná, vhodnější rozpočtová skladba žádosti o dotace na rok 2017.
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Obnova Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS)
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
% čerpání:

0,00 Kč
301 861,00 Kč
301 861,00 Kč
100,00

Podle koncepce obnovy MKDS došlo k výměně tří kamerových bodů, konkrétně na ul.
Kojetínská, nám. TGM a na Žerotínově nám.
MKDS má v současnosti k dispozici 17 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 od loňského roku 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 2016 čerpána dotace MV ve výši
301 860,- Kč a spoluúčast města činila 196 862,- Kč.

26

Statistický přehled zjištěných přestupků a trestných činů Městské policie
Přerov za rok 2016
V roce 2016 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno celkem 8044 přestupků a 118
trestných činů.
přestupky v dopravě
6365
přestupky dle zák. 200/1990 Sb.
1259
OZV, NO
406
přestupky ostatní (mimo zák. 200/1990 Sb.)
14
------------------------------------------------------------------------Přestupky celkem
8044
V blokovém řízení bylo vybráno 1.175.900,- Kč.
Bylo uloženo 1098 ks bloků na pokutu na místě nezaplacenou v celkové hodnotě 848.000,Kč.
Z toho na finanční odbor magistrátu města Přerov bylo předáno k vymáhání 591 ks bloků na
pokutu na místě nezaplacenou v hodnotě 631.900,- Kč.
V 899 případech byl přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (botička).
Věcně příslušným správním orgánům bylo postoupeno k projednání 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

51
576
256
45
1
8
3
1

Odb. dopravy obcí s rozšířenou působností
(oznámení o uložení BP, BNMN - bodové přestupky a přestupky nad 1.000,-)

135

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

44
4
1
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Ostatní zákroky, úkony či jiná opatření

Přijaté oznámení

4.241

Kontrolní č innost (herny, soc. vylouč. Oblasti, dět. Hřiště, centrum, Michalov apod.)

1.363

Zjištěna závada a skládka

162

Výjezd k signálu PCO

395

Doruč ování písemností do vlastníc h rukou

307

Asistenc e HZS, LSPP, prac ovníkům MMPř, exekutorům,
dom. správě, soud. vykonavatelům

35

Asistenc e PČR, souč innost s PČR

83

Výjezdy na žádost PČR

79

Předvedené osoby (na PČR, odb. správní)

107

Zjištěno vozidlo s podezřením na "vrak"

52

Předání žádosti o odc hyt volně pobíhajíc ího zvířete

133

Zajištění místa DN, usměrňování dopravy, řešení dopr. situac e

22

Neplatíc í host

6

Použití donuc ovac íc h prostředků

37

Zjištěno neuzamč ené vozidlo

39

jízda pod vlivem alkoholu

9

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

§ 30

§ 47

alkoholismus veř. pořádek

§ 49

§ 50

obč. soužití

majetek

Leden

1

57

1

42

Únor

3

74

7

41

Březen

9

62

4

52

Duben

1

125

8

38

Květen

5

80

10

33

Červen

2

50

6

38

Červenec

5

54

6

29

Srpen

7

59

5

38

Září

1

52

4

23

Říjen

-

3

6

39

Listopad

2

9

2

52

Prosinec

3

7

-

42

Celkem

39

632

59

467

1197

28

Celkem bylo zjištěno 1 259 přestupků podle zákona 200/1990 Sb.

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

13

-

-

2

Únor

11

-

3

6

Březen

13

1

12

5

Duben

37

1

1

11

Květen

27

1

4

16

Červen

28

4

1

16

Červenec

15

1

1

15

Srpen

24

5

10

15

Září

20

-

2

11

Říjen

10

3

-

7

Listopad

5

2

-

2

Prosinec

8

7

1

2

Celkem

211

25

35

108

379

29
Celkem bylo zjištěno 406 přestupků proti OZV a NO města Přerova

Zákroky proti bezdomovcům a opilcům

Období

počet případů řešení
bezdomovců a opilců

převoz opilců na PZS
(MP, převozní služba)

zjištěné osoby v hernách

Leden

37

2

56

Únor

52

-

121

Březen

29

1

67

Duben

19

1

43

Květen

18

-

62

Červen

38

-

18

Červenec

22

2

34

Srpen

27

-

56

Září

30

1

52

Říjen

46

1

107

Listopad

44

3

92

Prosinec

42

1

33

Celkem

404

12

741

30

Vybrané přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Období

chodci

cyklisté

překročení rychlosti

porušení
zákazu vjezdu

nedovolené
zastavení a
stání

Leden

6

-

-

19

321

Únor

5

39

-

40

412

Březen

3

39

-

9

404

Duben

5

115

-

36

435

Květen

4

95

-

45

442

Červen

5

163

-

46

415

Červenec

3

143

36

11

275

Srpen

3

73

34

12

417

Září

4

99

24

19

426

Říjen

6

72

44

33

543

Listopad

-

43

5

46

480

Prosinec

2

14

-

20

309

Celkem

46

895

143

336

4879

6299

31
Celkem bylo zjištěno 6 365 přestupků v dopravě

cyklisté
porušení zákazu vjezdu

chodci
překročení rychlosti
nedovolené zastavení a stání

543
412

435

404

480

442

426

417

415

321

600

309

275

500
400
300
200

0

5

20
0

5

3

5

4

5

3

3

4

6

0

2

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

14

6

Červen

0

46

Květen

0

33
19
12
11
44
34 99 24
73
72
43

Duben

39

0

36

Březen

39

0

46
143

45
163

36
95

Únor

0

0

9
115

Leden

100

40

19

0

Zjištěné trestné činy předané Policii ČR
trestné činy proti životu a zdraví

13

trestné činy proti svobodě a důstojnosti

7

trestné činy proti rodině a dětem

1

trestné činy proti majetku

83

trestné činy obecně nebezpečné

2

trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

12

celkem

118

trestné činy proti životu a zdraví
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
2

12
13

7
1

83

