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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 doplňová-

na 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 ochra-

ně 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 veřej-

ného pořádku dohlížejí strážníci na dodržování obecně závazných právních předpisů o 

ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich majetku, dohlížejí na dodr-

žování 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 1.1.2018 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 60 zaměstnanců v rámci 64 tabulko-

vých míst. Z uvedeného počtu bylo 51 strážníků a 2 civilní zaměstnanci a 7 asistentů pre-

vence kriminality se smlouvou na dobu určitou.  

 

Věková struktura strážníků 

 

Věková struktura čekatelů a strážníků 51 

21-30 2 

31-40 6 

41-50 26 

51-60 14 

61 a více 3 

 

 

Profesní příprava a prolongace 

 

V roce 2018 bylo navázáno na 

zvýšenou profesní přípravu vycházející 

z Koncepce výcviků a školení strážníků 

schválené v roce 2015.   Jednalo se o 

výcvik strážníků v zátěžových situacích 

a školení  

I v průběhu roku 2018 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 opětov-

ně 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. Neu-

stále také dochází ke zdokonalování úrovně střelby z pistole, především díky pravidelnému 

výcviku na střelnici – v Lazcích a Drahanech.  

 

 

 



 4 

Základní statistické údaje 

 

V roce 2018 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 8944 

přestupků. Za tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 2 048 600,- Kč. 

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

763 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 560 800,- Kč.  

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

ve 200 případech. Dále bylo zjištěno celkem 38 podezření z trestných činů, které byly pře-

dány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.  
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Preventivní činnost 

 

V průběhu roku 2018 se nadále pokračovalo v trendu zvýšeného dohledu nad cen-

trem města a jeho 

okolí, které vedly 

k častějšímu půso-

bení pěších hlídek 

v katastru města 

Přerova. Ve spolu-

práci s Policií ČR 

byly prováděny 

preventivně bez-

pečnostní 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 2018 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 vylou-

čené oblasti nebo v jejím bezprostředním okolí. Bylo provedeno 145 kontrolních akcích, 

při které bylo zkontrolováno 446 osob. 

V letních měsících je prováděna nepravidelná kontrola podávání alkoholu mladist-

vých 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 předcháze-

ní narušování veřejného pořádku ve vztahu k bezdomovcům či osobám jinak sociálně ne-

přizpůsobivým. Bohužel je to celospolečenský problém, který není dlouhodobě nijak cen-

trálně řešen. 
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Okrsky 

 

Okrskáři plní úkoly dle všech platných právních předpisů, ale jejich prvořadá funk-

ce 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  

 

Okrsky se skládají z níže uvedených místních částí:  

Předmostí, Popovice, Vinary, Čekyně, Penčice, Dluhonice, Žeravice 

 
 

 

 

 

 

 

Regiony 

 

Každý strážník Městské policie Přerov 

má přidělen příslušný region (město včetně míst-

ních částí je rozděleno na jednotlivé regiony). 

Strážník svůj přidělený region několikrát měsíč-

ně 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 ře-

šení. V současné době, jsou tyto nedostatky zasí-

lány přes městskou aplikaci Problem Report.  
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Psovodi 

 

Městská policie 

Přerov pro zkva-

litnění výkonu 

služby zřídila 

skupinu psovodů. 

V současnosti 

využíváme čtyři 

strážníky psovo-

dy, kteří slouží v 

nepřetržitém pro-

vozu. Každý z 

nich má svého služebního psa, o kterého se stará i mimo službu. 

Konkrétně to jsou Argas (4,5 roků), Chaka (6 let), Donar (10 let), Avar (11,5 let) a nejmla-

dším benjamínkem je tříletý Wolf. Ten by měl v roce 2019 nahradit dosluhujícího Avara. 

Psovodi mají vyčleněné, zvlášť upravené vozidlo a používají jej k přesunu do různých částí 

města, zejména vyloučených lokalit. Tam provádí hlídkovou činnost se svým "čtyřnohým 

parťákem". 

Účastní se také bezpečnostních opatření při hokejových utkáních, demonstracích či růz-

ných shromážděních, kde jsou nenahraditelní. 

V případě problémových zákroků jako je například narušování veřejného pořádku, rvačky 

a podobně, vypomáhají výjezdovým hlídkám svých kolegů. Od června až do konce září 

velmi často bývá prezentována práce policejního psovoda na dětských táborech, školách a 

jiných akcích pro veřejnost. Je zbytečné dodávat, že děti včetně svého doprovodu bývají 

přímo nadchnuty. 
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Jednotka záchranářů MP 

 

Jednotka záchranářů, která je součástí Městské policie Přerov již od roku 1998, má v sou-

časnosti 6 členů. Jsou v ní zařazeni zkušení strážníci, kteří se každoročně účastní lezeckého 

i vodáckého výcviku. V roce 2018 se například tito strážníci zúčastnili společně s kolegy z 

MP Olomouc a Rožnov cvičení na vojenském lezeckém trenažéru v Olomouci. Tak jako 

každý rok probíhal na Skašovských 

jezerech nácvik ovládání motoro-

vého člunu. Ten patří k výbavě 

jednotky a strážníci si mimo jiné 

vyzkoušeli záchranu tonoucích 

osob, spolupráci při jejich vytaho-

vání z vody do člunu a následně 

poskytnutí první pomoci. 

Stalo se již pravidlem, že záchraná-

ři v neoprenových oblecích několi-

krát ročně čistí pilíře přerovských mostů od naplavených větví. Někdy blokují hladký prů-

tok vody i kmeny menších stromů, které musí strážníci pomocí motorové pily rozřezat, aby 

je bylo možné vytáhnout na břeh.  
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    Oddělení prevence MP 

 

 Hlavní náplní oddělení prevence je uskutečňování preventivních programů pro žáky 

základních škol i víceletých gymnázií, studenty středních škol a seniory. Preventivní pro-

gramy uskutečňují ve školicí místnosti oddělení preven-

ce v Kratochvílově ul. č. 30 nebo přímo ve škole. 

V průběhu předchozích let se besedy a přednášky rozší-

řily i na střední školy a ZŠ v okolí Přerova, které proje-

vily nemalý zájem.  

Další činností prevence je zpracování radarových sním-

ků a preventivní činnost v terénu. V letních měsících se zaměřili na kontrolu městského 

parku Michalova, laguny a okolí. V prosinci byla činnost směrována do nákupních center a 

okolí. 

Obsah preventivních programů: 

Délka programu: 1 vyučovací hodina  

2. třída - Bezpečné chování 

4. třída - Bezpečná jízda na kole 

6. třída - Situace na ulici 

9. třída - Co vědět v 15 letech!  

Střední školy 

Základy právního vědomí   

Senioři 

Jak lze předcházet rizikovým situacím  

 

 

Během roku 2018 uskutečnili celkem 107 preventiv-

ních programů pro celkem  

2079 žáků a studentů. 

Preventivní programy - rok 2018 

Měsíc počet přednášek 
počet žáků, studentů, 

seniorů 

leden 11 225 

únor 17 334 

březen 9 164 

duben 11 188 

květen 7 153 

červen 4 87 

září 4 75 

říjen 18 338 

listopad 12 204 

prosinec 14 311 

Celkem 107 2079 
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                 Oddělení prevence je koordinátorem Preventivní skupiny, která v roce 2018, stejně jako 

v předchozích letech, působila na přerovských ZŠ s Primárně preventivním programem.  

 

 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 (PPP)   

                   

 Každý rok je ZŠ i víceletým gymnáziím v Přerově předložen přehled svých preventivních 

programů a časový harmonogram uskutečnění jednotlivých přednášek v následujícím škol-

ním roce. Témata jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedíl-

nou součástí preventivního programu na školách.  

 

 

 Rozdělení preventivních programů: 

 2. třída   Bezpečná cesta     Městská policie Přerov 

 3. třída   Povídejme si o toleranci!     PPP Přerov 

 4. třída    Bezpečná jízda na kole      Městská policie Přerov 

 4. třída   Bezpečně on-line      PPP Přerov 

5. třída   Dítě a jeho postavení ve společnosti   MMPr, OSPOD 

 6. třída   Situace na ulici      Městská policie Přerov 

 7. třída   Nástrahy sociálních sítí     Policie ČR 

 8. třída   Trestní odpovědnost dětí a mládeže    MMPr, OSPOD, kurátorky  

 9. třída   Co vědět v 15 letech!     Městská policie Přerov 

 

 Do Primárně preventivního programu jsou zapojeny všechny přerovské základní školy 

  i víceletá gymnázia. 
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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 zajišťování VP 

při hokejových utkáních, extré-

mistických pochodech či de-

monstracích. V rámci běžných 

záležitostí probíhá tato spolu-

práce v odhalování pachatelů 

trestných činů a přestupků, je-

jich omezení na osobní svobodě a předání k dalšímu postupu v rámci trestního nebo pře-

stupkového řízení, zajištění míst, kde došlo ke spáchání trestného činu, ověřování totožnos-

ti předváděných osob.  

 

Pořádkové družstvo 

 

Pořádkové družstvo Městské policie Přerov bylo zří-

zeno po bouřlivé demonstraci extrémistů v roce 2010 

policie Přerov a stalo se součástí programu výcviku 

pořádkových sil Policie ČR Olomouckého kraje. Mi-

mo prázdninové měsíce se účastní každoměsíčních 

cvičení pořádkové jednotky Policie Olomouckého 

kraje zaměřené na různé situace. Družstvo se stalo 

stabilní součástí bezpečnostních opatření, jejichž úče-

lem je zajistit veřejný pořádek ve  městě Přerově. 

Jedná se mimo jiné o doprovody rizikových skupin 

z vlakového nádraží k hokejové hale a zpět, či zajiš-

tění 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 je vybaveno protiúderovou výstrojí a pro bezpečnostní 

opatření využívá devítimístné vozidlo. 
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V průběhu roku 2018 se družstvo v rámci personálních možností zúčastnilo 7 kraj-

ských výcviků pořádkových sil Policie ČR Olomouckého kraje a bylo nasazeno cca na 14 

bezpečnostních opatřeních. 

 

 

Spolupráce s odbory MMPr 

 

V roce 2018 pokračovala i nadále spolupráce s jednotlivými odbory Magistrátu 

města Přerova, organizacemi a zaří-

zeními, jejichž zřizovatelem nebo 

zakladatelem je statutární město 

Přerov. Na základě žádostí jednotli-

vých odborů jsou prostřednictvím 

městské policie doručovány písem-

nosti určené do vlastních rukou, 

probíhá prověřování pobytu osob na 

základě požadavků správního orgá-

nu, předvádění osob na základě je-

jich 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 těch-

to dávek. S oddělením dopravně správních agend jsme v každodenním kontaktu při vzá-

jemném 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 neby-

tových 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 
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čištěním, zjišťování a odstraňování nedostatků a závad na místních komunikacích, veřejné 

zeleni a veřejném osvětlení. 

 

 

Městský dohlížecí kamerový systém (MDKS) 

 

Městský dohlížecí kamerový sys-

tém je tvořen 19+1 kamerovými body.   

Během roku 2018 proběhla III. 

etapa modernizace MDKS, kdy byly 

v rámci dotační podpory MVČR vymě-

něny 2 ks dosluhujících analogických 

kamer za IP kamery a kamerový systém 

byl rozšířen o 1 kamerový bod na nám. 

Fr. Rasche.  

MDKS je veliteli a dispečery směn stabilně využíván pro plnění úkolů městské po-

licie. 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 za-

jišťuje městská policie převoz osob, které 

jsou pod vlivem alkoholu a jsou nebezpeční 

sobě či okolí. V roce 2018 proběhlo 34 pře-

vozů na Protialkoholní záchytnou stanici ve 

VN Olomouc. Různé podnapilé osoby a 

společensky závadové osoby jsme v rámci 

kontrolní činnosti řešili v 346 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 ko-

munikace). Dohromady je na katastrálním území města Přerova umístěno 7 ks informativ-

ních měřičů rychlosti. V současné době dochází k častější nefunkčnosti těchto ukazatelů a 

to na základě technickému zestárnutí řídících jednotek. Jelikož jsou v rámci provozního 

rozpočtu MP omezené finanční možnosti řešit všechny vzniklé provozní potřeby a je nutné 

určit prioritu jednotlivých provozních potřeb, tak nelze určit časový termín zprovoznění 

těchto ukazatelů.  

 

- 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 na služebně městské policie, na 

ulici při výkonu služby, telefonicky, e-

mailem, ale hlavně Online poradnu (webové 

stránky MP), kde obratem reagujeme na za-

slané dotazy či připomínky (odborným ga-

rantem Online poradny je zástupce ředitele 

MP pro výkon – Bc. Miroslav Komínek).  
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O jednotlivých zajímavých případech i běžné činnosti informujeme veřejnost po-

mocí krátkých tiskových zpráv zasílaných do regionálního i celorepublikového tisku. 

Zprávy z MP jsou pravidelně prezentovány i  ostatních médiích (televize, rádio, web). 

V polovině roku 2018 došlo po více než deseti letech k modernizaci webových 

stránek Městské policie Přerov, aby odpovídaly potřebám 21.století.   

 

Stížnosti 

Bylo přijato 8 stížností na činnost strážníků. Všechny stížnosti byly po řádném pro-

šetření úředníkem odd. organizační kanceláře primátora  vyhodnoceny jako neodůvodněné. 

 

 

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

 

Počet žadatelů: 1 

Odpovězeno:  1 

Jiné řešení:  0 

 

Vozový park 

 

Pro plnění úkolů obecní policie je vyčleněno 4+1(9 ti místné vozidlo) služebních 

vozidel.   
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Hospodaření městské policie 

 

S finančními prostředky provozního rozpočtu MP 2018 jsme hospodařili velmi uvážlivě. 

Vzhledem k trvajícímu trendu zvyšování nákladů, ať již vlivem zdražování služeb, mate-

riálu nebo rozšiřováním techniky, si myslím, že se nám podařilo tyto prostředky využít 

efektivně.   

Tak jako v předchozích letech byly i v roce 2018 realizovány dva projekty se zapojením 

dotací MV ČR. Konkrétně obnova Městského kamerového dohlížecího systému a projekt 

Asistent prevence kriminality. 

Mimo výměny dvou starých analogových kamer za nové IP kamery byly vytvořeny dva 

nové kamerové body. V červnu prostřednictvím rozpočtového opatření byl vytvořen kame-

rový bod na rekultivovaném nám. Fr. Rasche a v závěru roku ve spolupráci s Technickými 

službami města Přerov nová kamera na ul. Kozlovská (kameru jsme dostali darem od 

Technických služeb města Přerov. Z našeho rozpočtu jsme hradili tvorbu propoje kamero-

vého bodu na služebnu MP).  

V dubnu 2018 proběhla první etapa plánované obměny služebních zbraní, když jsme za-

koupili 14 ks pistolí od ČZ Uherský Brod. Zároveň jsme na konci roku využili část státní 

dotace z MKDS a po výběrovém řízení jsme v prosinci uzavřeli novou smlouvu na nákup 

dalších 10 ks pistolí (budou dodány v únoru 2019). K 1.1.2018 totiž mělo více než 75% 

všech služební zbraní MP stáří 18 - 26 let, což je naprosto nevyhovující až alarmující, a 

proto bude třeba ještě ve třetí etapě vyměnit cca 15 ks pistolí.  

Od počátku roku jsme pracovali na výběru, nastavení a funkčnosti nového Pultu centrali-

zované ochrany, který již byl za hranou své životnosti a zároveň s tím jsme vyřešili i na-

hrávání telefonních linek a radiostanic, které se implementovalo do jednoho víceúčelového 

systému. Jeho provoz byl zahájen v květnu 2018.  

V srpnu byly spuštěny po delší přípravě nové webové stránky MP a v rámci modernizace 

služebny jsme dokončili většinu plánované rekonstrukce, konkrétně na oddělení adminis-

trace, šatnu a WC.  

Společně s odborem majetku a odd. dopravně správních agend jsme připravovali k realiza-

ci projekt měření rychlosti jedním stacionárním radarem střídavě na třech stanovištích (v 

Kozlovicích, Lískách, u Lověšic), což bylo zahájeno v měsíci říjnu. Proto došlo k navýšení 

tabulkového místa - k MP nastoupil civilní zaměstnanec, který má na starosti přesun a na-

stavení přístroje, úpravu, vyhodnocení a následně předání snímků správnímu orgánu k dal-

šímu zpracování. Z důvodu vysokého počtu přestupků a poměrně náročného vyhodnoco-

vání se ovšem této záležitosti musí věnovat i další strážníci.  
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Pro psovody MP jsme v rámci výběrového řízení vybrali služební vozidlo VW Caddy, na 

podzim byla uzavřena smlouva s termínem dodání leden 2019. Bohužel již méně radostná 

byla nezaviněná dopravní nehoda služebního vozidla koncem listopadu, po které 1,5 rok 

stará Š Octavia byla pojišťovnou určena k likvidaci. Proto bylo ještě těsně před koncem 

roku zahájeno další výběrové řízení na náhradní vozidlo (smlouva uzavřena v lednu, dodá-

ní vozu pololetí 2019). 

Všechny strážníky v přímém výkonu služby jsme vybavili novými softshellovými reflex-

ními bundami a v závěru roku jsme ještě pěším hlídkám zajistili kvalitní zimní bundy, což 

všichni přijali s velkou spokojeností. 

Do řad strážníků byli přijati dva noví, mladí kolegové, ovšem ještě před koncem roku je-

den z nich stihnul odejít…. 

 V příjmové části rozpočtu Městské policie Přerov byla na sankčních platbách vybrána více 

než dvojnásobná částka původního rozpočtu.   

 

Personální změny 

 

K 1.1.2018 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 60 zaměstnanců v rámci 64 tabulko-

vých míst. Z toho bylo 51 strážníků, 2 civilní zaměstnanci a 7 asistentů prevence kriminali-

ty.  

Během roku 2018 jeden strážník ukončil svůj pracovní poměr a jeden strážník byl přijat do 

pracovního poměru. V rámci organizačních změn (nově zaveden systém pasivního radaro-

vého měření) byl do pracovního poměru přijat jeden civilní zaměstnanec.  

 

Aktuální počet tabulkových míst a jejich obsazenost ke dni  31.12. 2018 - 61 zaměstnanců 

v rámci 64 tabulkových míst. Z uvedeného počtu je 51 strážníků, 3 civilní zaměstnanci a 7 

asistentů prevence kriminality.  
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Závěr 

 

      Závěrem lze konstato-

vat, že v návaznosti na organi-

zační změny započaté v roce 

2015 Městská policie Přerov se 

systém výkonu strážníků bě-

hem 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 proble-

matiku veřejného pořádku, tak po vyhodnocení stavu v dopravě musela být nadále věnová-

na 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 ob-

lasti 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 vystupová-

ním 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 Magis-

trátu města Přerova, Policií ČR, ale i 

dalšími institucemi, kontrolní a preven-

tivně bezpečnostní akce k jednotlivým 

problematikám v oblasti místních zále-

žitostí veřejného pořádku, o kterých 

bude občanská veřejnost informována.   

Nezanedbatelný je počet přípa-

dů krádeží v obchodech a také pře-

stupků 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 kon-

fliktu 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 reá-

lu 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 slu-

žební 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 

 

mentor

velitel směny velitel směny velitel směny velitel směny

dispečer dispečer dispečer dispečer

strážníci strážníci strážníci strážníci

koordinační činnost

metodické vedení výcviku

1. stupeň vedení

2. stupeň vedení

legenda

                                                          Primátor

Organizační struktura Městské policie Přerov

3. stupeň vedení

4. směna3. směna2. směna1. směna

okrskový 

strážník 

  Zástupce ředitele pro výkon služby

asistent 

prevence 

kriminality

Ředitel 

technické a 

administrativní 

oddělení

oddělení 

prevence 

kriminality

skupina 

psovodů a 

skupina 

záchranářů

pořádkové 

družstvo a 

výjezdová 

skupina

Zástupce ředitele pro interní 

záležitosti a metodiku
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PROVOZNÍ ROZPOČET 

 

PŘÍJMOVÁ ČÁST 

 

 
Přijaté sankční platby -2212“    

Rozpočet původní:             950 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:          1 700 000,00 Kč  

Plnění:            1 968 790,32 Kč 

% plnění:          115,81  

  

 

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. 

Tak jako každý rok zopakuji, že plánovat příjmy městské policie v rámci sankčních 

plateb nelze. A to nejen vzhledem ke stále se měnícím zákonům, které neustále upravují 

podmínky ukládání pokut (zvyšování maximálních výší pokut / nemožnost řešit některé 

přestupky….), ale i proto, že prostě nejde odhadnout, jak často budou občané porušovat 

zákony a vyhlášky…..  

 

 
„Prodej DDHM - 2310“  
Rozpočet původní:                         0,00 Kč  

Rozpočet upravený:               18 000,00 Kč  

Plnění:                 18 000,00 Kč 

% plnění:            100,00  

  

V rámci plánované obměny služebních zbraní MP byly zakoupeny nové pistole a u 

stávajících zbraní byl vyhotoven znalecký posudek, na základě kterého bylo vybráno 11 

nejvíce opotřebených kusů. Ty byly za odhadní cenu prodány. Nevyužili jsme nabídku ČZ 

Uherský Brod na odkup zbraní protiúčtem za cenu 300 Kč/ ks. 
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VÝDAJOVÁ ČÁST 
  

Ostatní tělovýchovná činnost (par. 3419 - sport) 

 

 
Rozpočet původní:      10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      10 000,00 Kč 

Čerpání:         9 956,00 Kč 

% čerpání:              99,56 

 

 

Čerpání v par. 3419 bylo určeno pro zajištění celorepublikové střelecké soutěže strážníků 

městských policií „O pohár primátora Statutárního města Přerov“. 

 

 

Ostatní speciální zdravotnická péče (par. 3549 - prevence) 
 

 

Rozpočet původní:      85 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      85 000,00 Kč 

Čerpání:       84 994,10 Kč 

% čerpání:   99,99 

 

 

 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 sig-

nálů, 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 do-

pravních 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 senio-

rech. 

Naše preventivní oddělení působí v úzké spolupráci s preventivním odd. PČR a také s Or-

gánem sociálně - právní ochrany dětí. 

Čerpání na par. 3549 prevence bylo zejména na pořízení reflexních a jiných bezpečnost-

ních prvků, pracovních sešitů, dále náplní do tiskárny a kancelářských potřeb k  přípravě 

výchovně propagačních materiálů pro účastníky přednášek a besed či pořízení jiného pro-

vozního materiálu. 

Pro prezentační a výukové akce na veřejných prostranstvích jsme zakoupili monitor, pře-

nosný stůl s lavicí a příruční vozík na převoz materiálu, a dále jsme nahradili v kanceláři 

dva monitory, které již „dosloužily“. 

  

 

 



 23 

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 

 (par.4349, ORG 500 315 – APK) 

 

 
Rozpočet původní:       220 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:       236 200,00 Kč 

Čerpání:        235 804,17 Kč 

% čerpání:                  99,83 

 

 

Z par. 4349 byly čerpány finanční prostředky na projekt Asistent prevence krimina-

lity (dále jen APK). Ten byl zahájen již v květnu 2015 a původně se jej účastnili čtyři pra-

covníci 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 + kance-

lář). 

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 pro-

vozní výdaje (např. ochranné pomůcky, úpravy a opravy oděvů, hygienické a čisticí pro-

středky, opravy telefonů, atd.). 

 

 

 

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva (par. 5219 - záchranáři) 
 

 

Rozpočet původní:      40 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      40 000,00 Kč 

Čerpání:       39 927,00 Kč 

% čerpání:   99,82 

 

 

Záchranný oddíl Městské policie Přerov má šest členů – strážníků. Výcvik probíhal v “do-

mácích“ podmínkách, ať již formou cvičení nebo pravidelným čištěním mostních pilířů od 

naplavenin na řece Bečvě. Zde si strážníci vyzkouší práci v proudící vodě, manipulaci s 

objemnými a těžkými břemeny, při likvidaci kmenů a větví také následně práci s motoro-

vou pilou. 

V rámci výcviku také kolegové na Skašovských jezerech trénovali jízdu motorovým člu-

nem, jeho ovládání i manévrování a nácvik záchrany tonoucích se osob.  

V tomto par. bylo čerpáno zejména na doplnění a obnovu výstroje záchranářů, konkrétně 

12 ks pádel ke člunu (7 080 Kč), 3 ks záchranných vest pro dospělé (2 958 Kč), kompresor 

na nafukování raftu (5 182 Kč), lodní šroub (3 160 Kč), podoblek (2 837 Kč) a protiřezný 

oblek (1 883 Kč).  
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Bezpečnost a veřejný pořádek (par. 5311) 

 
 

Rozpočet původní: 3 053 700,00 Kč 

Rozpočet upravený: 4 961 360,00 Kč 

Čerpání:  3 754 940,02 Kč 

% čerpání:   75,68 

 

  

V hlavním par. 5311 rozpočtu Městské policie Přerov bylo čerpání již rozsáhlejší než v 

předchozích par., a tak jako každý rok různé. Od zajištění základního chodu MP kancelář-

skými, čistícími, ochrannými a hygienickými potřebami až po finančně mnohem náročnější 

provoz služebních vozidel, MKDS, služebních psů či výcvik, výstroj nebo výstroj strážní-

ků. Další čerpání bylo na realizování různých projektů, investic do techniky, vozového 

parku, nábytku apod. 

 

Přehled některého čerpání roku 2018 v par. 5311: 

modernizace MKDS, 2x obnova kamerových bodů + 2x nový - 606 162 Kč (dotace 234 

255 Kč) 

výstroj a výzbroj strážníků – 499 958 Kč      

provoz vozidel - PHM 269 957 Kč  + opravy, servis 165 249 Kč + provozní materiál 19 

870 Kč 

GPS sledování vozidel 20 328 Kč, kamerový systém do vozidla 26 793 Kč  

náklady na provoz cyklohlídek – 19 615 Kč 

provoz MKDS – 221 940 Kč (servis, opravy, telekom. popl., nájem ploch, elektřina) 

realizace PCO – jednorázová platba 197 362 Kč + nájem a podpora technologie 62 694 Kč 

převod telefonů na VOIP technologii - 27 153 Kč 

služební zbraně (14 ks) – 182 000 Kč (nákup, povolení, registrace) 

náklady na provoz psů 112 021 Kč  (krmivo, výcvikové  pomůcky, nájem, ošetření) 

střelecký výcvik – 108 800 Kč (střelivo, nájem střelnice, instruktor) 

výcvik sebeobrany a zákrokové techniky – 31 000 Kč (instruktor, nájem tělocvičny) 

evidenční program MP manager - provoz  51 541 Kč, úpravy 39 799 Kč 

renovace a výroba nábytku šatna, odd. administrace, dispečink  – 140 546 Kč (skříňky, 

úložné sestavy, stoly)  

opravy a renovace přepážek odd. administrace – 18 652 Kč 

kancelář pracovníka svěřeného úseku (radar) – 34 600 Kč (PC, monitor, židle, police)  

úrazové pojištění strážníků – 160 050 Kč 

telekomunikační služby operátorovi za mobilní telefony – 53 332 Kč 

telekomunikační služby za PCO, RDS, 156 – 46 275 Kč  

kalibrace měřiče rychlosti – 32 224 Kč + oprava objektivu - 8 818 Kč 

školení, ubytování, cestovní náhrady nový strážník - 53 900 Kč 

pravidelné poplatky za kalibrace, atesty a opravy alkoholtesterů – 15 816 Kč 

tvorba a podpora webových stránek – 33 097Kč 

povinné lékařské vyšetření strážníků 18 320 Kč + kolky (zkoušky, zbroj. průkazy) 20 900 

Kč  

 

V říjnu 2018byla podepsaná smlouva na koupi služebního vozidla pro psovody s termínem 

dodání leden 2019 (504 472 Kč). Dále jsme si v souvislosti s tím vyčlenili finanční pro-

středky z provozního rozpočtu MP na montáž doplňkové policejní výbavy ve výši 90 000 

Kč. V měsících listopad - prosinec došlo k mnoha nepředpokládaným poruchám na vozi-

dlech i kamerovém systému, z toho důvodu musela být větší část těchto prostředků použita 

k uhrazení oprav (71 000+25 000Kč). Do dalšího roku bude převedena na montáže výbavy 

pouze částka 19 000 Kč, zbytek bude třeba řešit rozpočtovým opatřením. 
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V závěru roku bylo schváleno rozpočtové opatření na využití části státní dotace z projektu 

obměny MKDS k realizaci II. etapy přezbrojení. Bylo zahájeno poptávkové řízení, uzavře-

na smlouva a dodání zbraní bude realizováno v prvním čtvrtletí roku 2019 (125 000 Kč). 

Po dopravní nehodě bylo v prosinci schváleno rozpočtové opatření na nákup nového vozu, 

zahájeno výběrové řízení, dodání během roku 2019 (556 600 Kč). 

Z výše uvedených důvodů bude celková částka ve výši 1 205 100 Kč převedena do rozpoč-

tu roku 2019, a proto došlo k nedočerpání rozpočtu. 

 

 

Vyúčtování účelových dotací  
      

 

4.1. Projekt Asistent prevence kriminality (ÚZ14032) 

 

 
Rozpočet původní:        240 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:        240 000,00 Kč 

Čerpání:         239 679,00 Kč 

% čerpání:                  99,87   

 
V roce 2018 byl realizován projekt APK, zahájený již v květnu 2015.  Dotace při-

znaná našemu projektu od MV ČR činila 51 600,- Kč, čerpáno bylo v plné výši 51 600,- 

Kč.  

Konkrétně 3 denní školení APK 18 000 Kč, 2 denní školení mentorů - 12.000,- Kč, super-

vize - 12 000,- Kč, telekomunikační služby – 9 600,- Kč. 

Spoluúčast města v provozním rozpočtu par. 4349 APK byla 188 079,55 Kč - materiální 

zabezpečení APK a zajištění pracovních prostor v budově ČD, viz bod 3.3. 

 

 

4.2. Obnova Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen 

MKDS) (ÚZ14990) 

  
Rozpočet původní:                   0,00 Kč  

Rozpočet upravený:        234 255,00 Kč 

Čerpání:         234 255,00 Kč 

% čerpání:                100,00  

 

Podle koncepce obnovy MKDS došlo v roce 2018 v rámci dotace k výměně dvou 

kamerových bodů, konkrétně na ul. Škodova a Jateční (vytvoření dvou nových kamero-

vých bodů na nám. Fr. Rasche a ul. Kozlovská bylo mimo dotaci).  

MKDS města Přerova má v současnosti k dispozici 20 kamer (+ 1 sentriscop na nám 

TGM). Je to jistě směr, kterým se ubírají všechna města, protože vzhledem k bezpečnostní 

situaci ve společnosti jde o výborný nástroj proti kriminalitě, narušování veřejného pořád-

ku apod. Pro strážníky jsou kamery nepostradatelným pomocníkem při odhalování proti-

právního jednání, kontrole dodržování veřejného pořádku či ochraně majetku města i jeho 

občanů. Pro PČR, která má nepřetržitý přístup k nahraným záznamům, zase důkazní mate-

riál či podklady k šetření trestných činů. A samozřejmě kamery působí i nemalou měrou 

jako prevence eventuálnímu páchání protiprávního jednání. 

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 dvou kamer byla v roce 2018 čerpána do-

tace MV ve výši 234 255 Kč a spoluúčast města činila 348 710 Kč.   
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Statistický přehled zjištěných přestupků a trestných činů  
 

 

V roce 2018 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno celkem 8.944 přestupků a      

38 trestných činů. 

 

přestupky v dopravě       - 8335  

přestupky dle zák. 251/2016      -   413  

OZV, NO       -            122 

přestupky ostatní (mimo z. 251/2016 Sb.)   -              74 

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

Přestupky celkem      -          8944 

  

 

V příkazním řízení bylo vybráno   1.487.800,- Kč. 

 

 

Bylo uloženo 763 ks příkazových bloků na pokutu na místě nezaplacenou v celkové hod-

notě  560.800,- Kč. 

 

Z toho na finanční odbor magistrátu města Přerov bylo předáno k vymáhání   324 ks bloků 

na pokutu na místě nezaplacenou v hodnotě 339.400,- Kč. 

 

Ve 200 případech byl přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. 

 

 

 

Věcně příslušným správním orgánům bylo postoupeno k projednání 1562  přestupků, 

z toho na: 

 

OO PČR Přerov         19  

MMPř - odbor ESŽ odd. dopravně správních agend           1336  

MMPř - odbor ESŽ odd. přestupky               147  

MMPř - odbor sociálních věcí a školství (krádeže nezl.)              29 

MMPř - odbor správy majetku         0     

MMPř - odbor stavebního úřadu a ŽP                14     

HZS -            0 

Ostatní                     17  

            

            

               

Odb. dopravy obcí s rozšířenou působností      

  

(oznámení o uložení BP, BNMN - bodové přestupky a přestupky  nad 1.000,-)  61

                    

 

 

Přestupkové jednání nezletilých a mladistvých (odeslané k projednání na odbor SVS) 

 

- krádeže nezletilých    22       

- požití alkoholu (mladiství, nezletilí)  6         

- kouření (mladiství, nezletilí)   0      
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     Ostatní zákroky, úkony či jiná opatření 
                    

  

        
  

Přijaté oznámení             3747 

Kontrolní činnost (herny, přechody, regiony, psi apod.)   5173 

Zjištěna závada a skládka            303 

Výjezd k signálu PCO             508 

Doručování písemností do vlastních ru-

kou 

 

        166 

Asistence HZS, LSPP, pracovníkům MMPř, exekuto-

rům, dom. správě, soud. vykonavatelům   

      

    14 

Asistence PČR, součinnost s PČR       29 

Výjezdy za PČR         58 

Předvedené osoby (na PČR, odb. správní)       46 

Zjištěno vozidlo s podezřením na "vrak"     5 

Spolupráce na odchytu volně pobíhajícího zvířete   269 

Zajištění místa DN, usměrňování dopravy, řešení dopr. situa-

ce     100 

Neplatící host             3 

Použití donucovacích pro-

středků           35 

Zjištěno neuzamčené vozidlo       43 

jízda pod vlivem alkoholu       2 

Zjištěné osoby hledané PČR, pátrání po pohřeš. 

osobách       21 
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Vybrané přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb. ve znění 
pozdějších právních předpisů 

     

Období 
z. č. 65/2017 § 5 § 7 § 8 

ochrana zdraví veř. pořádek obč. soužití majetek 

Leden 6 16 1 28 

Únor 7 7 4 18 

Březen 11 14 5 13 

Duben 5 8 3 13 

Květen 2 9 3 21 

Červen 5 9 5 14 

Červenec 3 10 4 21 

Srpen - 10 2 31 

Září 1 7 3 21 

Říjen 1 13 4 21 

Listopad 1 17 4 18 

Prosinec 1 9 - 23 

Celkem 43 129 38 242 

     

     

     

     
Celkem bylo zjištěno 535  přestupků podle zákona 251/2016 Sb.  
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Vybrané přestupky proti OZV a NO 
města Přerova   

    

       

 

Období 
o pohybu psů 
na veřejném 
prostranství 

o čistotě a 
ochraně veřej-

né zeleně 
tržní řád 

"suchá 
vyhláška" 

  

 
Leden 1 8 2 -   

 
Únor 3 3 - -   

 
Březen 2 6 3 1   

 
Duben 1 29 2 -   

 
Květen 4 3 3 1   

 
Červen 3 - 6 -   

 
Červenec 2 - 3 -   

 
Srpen 2 1 3 5   

 
Září 1 1 9 -   

 
Říjen - 1 - 1   

 
Listopad 1 - 3 -   

 
Prosinec 1 - - -   

 
Celkem 21 52 34 8   

       

       

 

Celkem bylo zjištěno 122 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 
(MP, převozní služba) 

zjištěné osoby v her-
nách  

Leden 31 5 31 

Únor 50 - 57 

Březen 25 6 37 

Duben 25 3 59 

Květen 20 3 64 

Červen 34 2 38 

Červenec 28 4 15 

Srpen 29 3 10 

Září 27 2 26 

Říjen 31 3 43 

Listopad 22 - 40 

Prosinec 24 3 26 

Celkem 346 34 446 
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Vybrané přestupky proti bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu  

  

      

Období chodci cyklisté 
překročení rych-

losti 

porušení 
zákazu vjez-

du 

nedovolené 
zastavení a 

stání 

Leden 1 3 5 57 825 

Únor 2 7 7 127 699 

Březen - 8 - 149 905 

Duben - 17 13 68 783 

Květen - 88 - 121 828 

Červen - 36 8 117 611 

Červenec - 18 8 22 519 

Srpen - 10 - 23 310 

Září - 12 - 13 412 

Říjen - 1 1 20 527 

Listopad - - - 47 534 

Prosinec - - - 16 292 

Celkem 2 200 37 780 7245 

      

      

 

Celkem bylo zjištěno 8335 přestupků v dopravě 
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ZJIŠTĚNÉ  TRESTNÉ ČINY PŘEDANÉ PČR 

trestné činy proti svobodě a důstojnosti 6 

trestné činy proti životu a zdraví 3 

trestné činy proti majetku     22 

trestné činy obecně nebezpečné     1 

trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 6 

celkem         38 

       

 


