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Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na teritoriu Územního odboru Přerov za rok 2014 – předložení
Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace v rámci okresu Přerov předkládám
následující zprávu o činnosti policie:
1. Úvodní přehled nápadu trestné činnosti za rok 2014 a srovnání s rokem 2013
Na základě vyhodnocení nápadu trestné činnosti lze konstatovat, že v roce 2014 došlo ke
snížení celkového počtu spáchaných trestných činů, když bylo zjištěno celkem 2469 skutků,
oproti roku 2013 za stejné období 2661 skutků což je pokles o 192 skutků (viz tabulka č.1).
V tabulce č. 1) je dále rozebrán nápad dle sledovaných kriterií.
Tabulka č.1

Kriminalita
Celková
Obecná
Majetková
Násilná
Mravnostní
Krádeže vloupáním
Krádeže prosté
Ostatní
Hospodářská
Zbývající

nápad/objasněno nápad/objasněno
%
2013
2014
2013
2661/1409
1942/808
1431/409
288/227
17/13
597/127
647/213
206/159
248/175
471/426

2469/1517
1729/864
1228/478
261/205
20/12
372/101
631/255
220/169

302/257
438/396

%
2014

Rozdíl

52,95 61,44
41,61 49,97
28,58 38,93
78,82 78,54
76,47 60,00
21,27 27,15
32,92 40,41
77,18 76,82
70,56 85,10
90,45 90,41

8,49
8,36
10,35
- 0,28
- 16,47
5,88
7,49
- 0,36
14,54
- 0,04

Objasňovanost za sledované období to je rok 2014 činí 61,44%, což představuje zvýšení
o 8,49 procenta proti roku 2013. Pokud se týká celkového procenta objasňovanosti, pak ÚO
Přerov je třetím nejlepším v rámci KROK.
Vyhodnocením jednotlivých druhů trestné činnosti lze konstatovat, že největším
problémem je mravnostní trestná činnost. Součastně s tímto však musíme konstatovat, že

dosažené výsledky v roce 2014 jsou z dlouhodobého hlediska nadstandardní. Je nutno však
podotknout zvýšenou prevencí, včetně realizace cílených bezpečnostních opatření a akcí
došlo k poklesu nápadu trestné činnosti a zvýšení objasněnosti. V tabulce č. 1a) je uveden
přehled celkové kriminality s porovnáním objasněnosti, počtu stíhaných osob a kriminality na
10 tisíc obyvatel.
Tabulka č. 1a

2013
2661
199,7
1409
1466
52,95

Kriminalita celkem
Kriminalita na 10 tis. obyvatel
Objasněno skutků
Stíháno osob
Objasněnost v %

2014
2469
185,3
1517
1399
61,44

Rozdíl
- 192
-14,4
108
- 69
8,49

Zkrácené přípravné řízení na základních útvarech ÚO Přerov za období od 01.01.2014 do
31.12.2014 ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 je uveden v tabulce č. 2.
Tabulka č.2

DI - PR
OOP HRANICE
OOP KOJETÍN
OOP LIPNÍK
OOP PŘEROV
OOP PŘEROV 2
OOK - 1.ODD. PŘEROV
OOK - 2.ODD. PŘEROV
OHK PŘEROV
Celkem ZPŘ

8
135
72
107
232
261
96
195
73
1179

0
- 18
4
26
- 12
10
- 13
45
- 21
21

2. Kriminogenní faktory v teritoriu
Kriminogenními faktory v teritoriu jsou trvalé a neměnné kdy jsou to především poměrně
vysoká nezaměstnanost, která je v teritoriu Územního odboru Přerov více jak 10 %, kdy
nezaměstnanost má vzrůstající tendenci. Dalším faktorem je, že z geografického hlediska je
Přerov významným dopravním uzlem a to jak na železnici, tak na silnici. Na Hranicku a
Lipensku v rámci dálniční sítě, kdy je nejbližší době plánováno ze stany ŘSD její prodloužení
o další úsek Lipník n/B. – Přerov. Dalším faktorem je existence sociálně vyloučených lokalit a
velké množství sociálních ubytoven, kde se soustřeďují rodiny plně závislé na státní
podpoře, dále nepřizpůsobiví občané, kteří se dopouštějí všech druhů protiprávního jednání.
V těchto místech na snížení kriminality působí řada neziskových organizací, zástupci města
Přerova a Policie ČR v pracovní skupině pod názvem „Tour de Dvůr“. Rovněž v těchto
lokalitách jsou organizovány bezpečnostní opatření. Obdobná situace je v Lipníku n/Bečvou,
kam se přistěhovalo více problémových sociálně slabých rodin a to hlavně na ubytovny.
Dalším významným faktorem především na Hranicku je rozlehlost teritoria, kdy pachatelé
najíždějí páchat TČ (především majetkovou) z jiných okresů a poté opustí náš region.
Přetrvávajícím problémem je pak divácké násilí, kdy na toto reaguje zdejší ÚO Přerov dle
operativní situace. U dětí a mládeže zaznamenáváme nedostatečnou kontrolu trávení
volného času ze strany rodičů, a tím spojený vliv tzv. „závadových“ part, což má za následek
závislost dětí na alkoholu či drogách.

3. Pachatelé trestné činnosti ( recidivisté, cizinci, mládež a nad 15 let)
Podíl pachatelů trestné činnosti z hlediska jejich skladby, nedoznal výrazných změn. Na
trestné činnosti se každým rokem stále výrazněji podílejí recidivisté nejvýrazněji pak u
krádeží vloupáním, násilné trestné činnosti, z majetkové trestné činnosti pak u podvodů, ale
tendence zvýšeného podílu recidivity se projevuje i u hospodářské tr. činnosti. Velká část
trestné činnosti je páchána recidivisty a to hlavně z jiných okresů (to je v přímém kontextu s
průjezdností), nejvíce z Moravskoslezského kraje. Byl zaznamenán případ recidivisty, který
se dopustil majetkové trestné činnosti, kdy mu bylo prokázáno 20 skutků. Trestná činnost
spáchána cizinci zaznamenala nárůst, vývojové tendence jsou setrvalé. Pokud se týká
trestné činnosti této skupiny pak konstatujeme, že je zvýšený u Vietnamské komunity, kde se
přidává drogová problematika a to pěstování konopí, kdy se podařilo realizovat několik
„indoor“ pěstíren. Pokles byl zaznamenán na trestné činnosti dětí a mládeže. Tento trend se
však netýká dětí zejména ze sociálně vyloučených lokalit, kdy stoupá agresivita pachatelů.
V rámci preventivní činnosti je udržována úzká spolupráce s pracovníky pracujícími na této
problematice u MěÚ a pracovníky Probační a mediační služby (PMS), jakož i s neziskovými
organizacemi. Dle konkrétní situace jsou realizována opatření ke zlepšení spolupráce se
školou a rodiči. Přetrvávají problémy při vyšetřování trestné činnosti, kde jsou pachatelé
mladiství, umístěni ve VÚM (dlouhodobé útěky). Další opakující se problém je u skupiny
mládež nad 15 let věku ve spojitosti s noční zábavou – výtržnictví, násilí, drogy, sprejerství
hlavně ČD. Přehled počtu trestné činnosti jednotlivých skupin je uveden v tabulce č. 3.
Tabulka č. 3

Recidivisté
Cizinci
Děti
Mladiství

2013
691
40
61
45

2014
722
92
28
34

Rozdíl
31
52
- 33
- 11

Celkem

837

876

39

Podíl jednotlivých skupin na TČ v roce 2014 s porovnáním k celkovému počtu stíhaných
osob (1339) je znázorněn graficky.

4. Oběti trestné činnosti
Zaznamenáváme opakující se celospolečenský problém - domácí násilí. K této trestné
činnosti dochází zejména v rozvedených či značně rozvrácených rodinách a stále se jedná o
poměrně latentní trestnou činnost, kterou oběti oznamují až v okamžiku eskalace násilí, která
je již významněji ohrožuje na zdraví z důvodu obavy o život svůj a dalších ohrožených
rodinných příslušníků. V roce 2014 bylo vykázáno 17 osob /mužů/ což je o 8 osob více než
v roce 2013, kdy bylo vykázáno 9 osob /mužů/. Rovněž došlo k nárůstu počtu výjezdů
k případům se znaky domácího násilí. V roce 2014 je zaznamenáno 205 případů, což je o 10
více než v roce 2013.
Další specifickou skupinou obětí trestné činnosti jsou osoby důchodového věku - senioři.
Jedná se především o případy vylákání finančních hotovostí pod různými záminkami (půjčka
vnukovi na opravu vozidla, přeplatek za spotřebu energií, výhra zboží apod.), výjimkou
nejsou ani případy strhávání kabelek starším ženám (mnohdy kvalifikováno jako loupež).
Jinak lze konstatovat že v průběhu roku 2014 nebyl zaznamenán zvýšený nápad tr.
činnosti na dětech a mladistvých, kdy ze strany policie byly řešeny případy domácího násilí
ať již týraní svěřené osoby nebo týrání osoby žijící ve společné domácnosti (§§ 198, 199 tr.
zákoníku). Oběti tr. činnosti jsou v rámci šetření informovány o formě pomoci – např.
existenci Bílého kruhu bezpečí, intervenčních center nebo působnosti OSPOD či PMS. Dále
se osvědčilo fungování krizové intervence v rámci KROK.
Pracovníci SKPV úzce spolupracují s PMS se sídlem v Přerově. Běžnou praxí je, že
policejní komisaři již v průběhu přípravného řízení navrhují státnímu zástupci možnost
mediace. Nezastupitelná je zde role pracovnic PMS, které zprostředkují jednání pachatele
s poškozeným s cílem dohodnout náhradu škody poškozenému a ukončit stíhání
narovnáním.
5. Pátrání po osobách
V období roku 2014 byla, mimo běžně prováděné pátrání, zaměřena činnost policistů na
úseku pátrání po osobách k intenzivnímu pátrání na složitých případech, s následnou
realizací dlouhodobě hledaných osob. Tuto skutečnost umožnilo snížení počtu celkem
vyhlášených pátrání, kterých bylo o 53 méně ve srovnání s rokem 2013. Celkem vypátraných
osob bylo o 72 méně ve srovnání s rokem 2013. Ke složitým případům se řadily osoby S.F.
s délkou 21 měsíců v pátrání, V.H. s délkou 22 měsíců v pátrání, J.H. s délkou 12 měsíců
v pátrání a J.V. rovněž s délkou 12 měsíců v pátrání. Zejména u poslední realizace byl
celkový čas k vypátrání v řádu 320 hodin lustrací, vytěžování osob a monitoringu, analýzy
pohybu osoby a kontaktů hledaného. Jednalo se o nejrozsáhlejší pátrání po osobě za
poslední roky v Přerově.
Policisté na úseku pátrání 1. OOK SKPV Přerov v roce 2014 vlastními silami vypátrali 60
osob v celostátním pátrání, z nichž část realizovali osobně a část ve spolupráci s jednotlivými
OOP ÚO Přerov a SKPV Olomouc, a to vždy dle konkrétní situace a potřeby.
Média byla požádána o zveřejnění základních údajů k 26 osobám v celostátním pátrání.
Z tohoto počtu byly na základě 6 případů odezvy od veřejnosti vypátrány 4 osoby a zjištěn
údaj, vedoucí k potvrzení totožnosti nalezené neznámé mrtvoly. V roce 2014 byla tedy
celkově objasněna totožnost 2 mrtvol neznámé totožnosti.
V průběhu roku bylo vyřízeno 40 obdržených dožádání, kdy část z nich byla vyžadována
k provedení skrytě.
Ve 34 případech bylo využito oprávnění monitoringu provozu mobilního
telekomunikačního zařízení, dle § 68 odst. 2 zák. č. 273/2008 Sb. o PČR, což je o 7
monitoringů více ve srovnání s rokem 2013.
6. Přestupky
Jedním z důležitých úkolů základních útvarů stanovených zák. 200/1990Sb., je
odhalování přestupků. S tím souvisí i dohled nad veřejným pořádkem v rámci služebního

obvodu jednotlivých obvodních oddělení policie. Situaci na úseku veřejného pořádku lze
hodnotil jako stabilizovanou. Jako v loňském roce, tak i letos byly problémy při přepravě
fanoušků po železnici a na pozemních komunikacích v rámci extraligových fotbalových
utkáních a v rámci hokejové ligy.
V rámci okresu Přerov bylo v průběhu roku 2014 zjištěno celkem 14403 přestupků, z toho
10013 na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Celkově bylo zjištěno o 366
přestupků více než v roce 2013.
Z celkového počtu přestupků bylo zjištěno 611 dle § 50 přestupky proti majetku, 1084 dle
§§ 47-49 přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Dále 86 dle § 30
přestupky na úseku alkoholismu a toxikomanie.
Z celkového počtu přestupků bylo 9453 věcí vyřízeno blokově. Oznámeno bylo 2494 věcí.
7. Majetková kriminalita
V roce 2014 byl zaznamenán nápad 1228 případů majetkové trestné činnosti, kdy
objasněno bylo 478 skutků (38,93 %) proti roku 2013 s nápadem 1431 případů majetkové
trestné činnosti, kdy objasněno bylo 409 skutků (34,50 %) došlo k poklesu nápadu o 203
věcí, ale zvýšila se objasněnost o 10,35 %. Na problematice majetkové trestné činnosti jsme
zaznamenali snížení nápadu trestné činnosti i na úseku krádeží prostých o -16 případů a
součastně i na problematice krádeží vloupání a to o -225 případů. Předmětem zájmu
pachatelů majetkové trestné činnosti je především hotovost, případně komodity, které se dají
obratem zpeněžit /elektronika, mobilní telefony/, u drobných krádeží v supermarketech
především drogerie. Začátkem roku byl zaznamenán nárůst krádeží vloupáním do
rekreačních objektů, kdy se podařilo v průběhu roku zajistit profil DNA a vytipovat pachatele
těchto případů vloupání (osoba je z jiného okresu). Přetrvávající problém je okrádání
seniorů. Přehled krádeží vloupáním je uveden v tabulce č. 4.
Tabulka č. 4

8. Hospodářská kriminalita
V roce 2014 evidujeme vyšší nápad hospodářské trestné činnosti a zároveň i vyšší
objasněnost, což je zřejmé z přiložené tabulky č. 5 a grafu.

Tabulka č. 5

Nápad
Objasněno
v%

2012 2013 2014
243
243 286
152
167 248
62,55 68,72 88,89

Přehled nápadu hospodářské trestné činnosti u nejčastěji evidovaných trestných činů je
uveden v tabulce č. 6.
Tabulka č. 6

Trestný čin
úvěrové podvody
Zpronevěry HK
podvody HK
zkrácení daně, neodvedení daně
padělání a pozměnění veřejné listiny
porušení autorského práva, práv k databázím
podvod zdrav./soc. pojištění
poškozování věřitele

2014
88
23
32
8
3
80
6
5

Z významných realizací v roce 2014 lze uvést případ prověřovaný ve věci podezření ze
spáchání přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření dle § 254 odst. 1 trestního zákoníku
souvisejícím se sporem o vlastnictví společnosti a jejího know-how, kdy rozsáhlou prohlídkou
nebytových prostor byl zajištěn dle § 78 odst. 1 tr. řádu movitý majetek a předměty
duševního vlastnictví v hodnotě přibližně 450 milionů Kč, část tohoto majetku byla na
základě soudního rozhodnutí v paralelně vedeném civilním řízení dle § 80 odst. 1 tr. řádu
vrácena.
Oddělení hospodářské kriminality v roce 2014 prověřovalo a dosud prověřuje případ
v souvislosti s výkonem pravomoci exekutora, který je podezřelý mimo jiné z trestných činů
zpronevěra podle § 206 odst. 1, 3, 4 písm. b) trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední
osoby podle § 329 odst. 1 písm. a, c) trestního zákoníku. Způsobená škoda byla na konci
roku 2014 vyčíslena na nejméně 7 milionů Kč, která byla způsobena stovkám poškozeným
v rámci 30-ti tisíců exekucí.

9. Informační kriminalita
V této oblasti jsme zaznamenali mírný nárůst nápadů oproti roku 2013. Byly prověřovány
desítky případů zejména v intencích obecného podvodu § 209 tr. zákoníku, kdy šlo o
objednání zboží či dohodnutí podmínek obchodu prostřednictvím internetu. Dále ryze
informační kriminalitu – porušování autorských práv sdílením dat prostřednictvím P2P sítí (ve
4 případech) a na konci roku 2014 případy se stejným modus operandi, kdy se jednalo o
prolomení hesla účtu na sociální síti Facebook. Prostřednictvím těchto účtů neznámý
pachatel vylákal finanční částky od poškozených.
Za povšimnutí stojí případ podvodu podle § 209 tr. zákoníku spáchaného prostřednictvím
internetu, kterého se měli dopustit tři bratři, kteří nabízeli na bazarových českých bazarových
portálech různé zboží (převážně elektroniku). Na bankovní účty si nechávali posílat finanční
částky předem a zboží však následně nedodali. Od 270 poškozených vylákali více než jeden
milion Kč. V současné době jsou pachatelé stíháni vazebně.
10. Korupce
V rámci prověřování korupčního jednání a trestných činů veřejných činitelů, bylo v roce
2014 prošetřováno několik převážně anonymních oznámení na členy místní samosprávy.
V případě jednoho oznámení bylo zahájeno stíhání člena místní samosprávy ve věci
podezřelé investice v obci, které bylo s návrhem na podání obžaloby předáno OSZ Přerov.
11. Násilná kriminalita
V roce 2014 bylo zaznamenáno na úseku násilné tr. činnosti 261 skutků (pokles o 27
případů oproti roku 2013), objasněno bylo 205 případů, což je o 22 věcí méně než v roce
2013. Procentuálně je stav objasněnosti v roce 78,54%, což je o 0,28% méně než v roce
2013. Na sledované problematice loupeží byl v roce 2014 nápad celkem 36 případů, kdy 22
se podařilo objasnit a toto činí 61,11%. Vysoké procento objasněnosti má ÚO Přerov na
problematice nebezpečného pronásledování, kdy se podařilo objasnit všechny 4 případy
(100%), vydírání, kdy při nápadu 12 skutků bylo objasněno 11, což činí 91,67% a
úmyslného ublížení na zdraví, kdy při nápadu 104 skutků je objasněno 82 věcí, což
vyjádřeno procenty je 78,85%. Dále se pak na ÚO Přerov vyskytují čím dál více případy
agresivního chování ať to hostů restaurací či diváků na různých sportovních akcích. Tato tr.
činnost úzce souvisí s extremismem, kdy jistým bezpečnostním rizikem je možnost činnosti
extrémistů proti Romům a sociálně vyloučeným lokalitám. Na ÚO Přerov za rok 2014
evidujeme 5 případů vražd, kdy 3 jsou objasněny a dokumentovány odborem OOK KROK.
Policisté našeho ÚO se podíleli na prověřování celkem 46 případů sebevražd, kdy u 27
případů se jednalo o dokonaný čin. Nejčastěji zvolený způsob ukončení života je oběšení,
intoxikace léky, zastřelení a přejetí vlakem. Graficky je znázorněn přehled vybraných TČ
násilné kriminality za rok 2014.

12. Mravnostní kriminalita
Na úseku mravnostní kriminality byl zaznamenán nárůst nápadu, kdy porovnáním roku
2014 (nápad 20, objasněno 12, objasněnost 60%) a 2013 (nápad 17, objasněno 13,
objasněnost 76,47%), což znamená pokles o 16,47%. Na této problematice se výrazně podílí
činnost SKPV.
1. OOK SKPV ÚO Přerov bylo celkem prověřováno 7 případů znásilnění, kdy všechna
jsou objasněna. Z toho byly 3 případy vymyšleny, dále 2 případy se staly mezi manželi, kdy
jeden je stále v šetření.
Z uvedeného počtu znásilnění došlo ke 2 závažným znásilněním, kdy po zjištění pachatelů
byla věc předána na I. odbor OK Krajského ředitelství policie Olomouc. Obě věci jsou
šetřeny vazebně.
Rovněž bylo prověřováno 11 případů trestné činnosti pohlavního zneužívání. Ve čtyřech
případech se skutku měl dopustit mladistvý pachatel s bohatou trestní minulostí, nad kterým
vykonává dohled OSPOD. Prevence u této skupiny pachatelů je velmi obtížná. Ve dvou
případech se jednalo o skutek pohlavního zneužívání mezi chovanci VÚM, ke kterému mělo
dojít na půdě VÚ. Na negativní vývoj trestné činnosti chovanců VÚ poukazuje i prověřování
pohlavního zneužití nezletilé (14) chovankyně VÚ Olomouc-Kopeček, která byla v několika
případech pohlavně zneužita dalšími svěřenci VÚ a to v době svého útěku, ale i mimo ně.
Prověřování dané věci zakládalo v jednom skutku věcnou příslušnost SKPV KŘ Ol. Kraje.
V sedmi případech se pohlavního zneužití měl dopustit zletilý pachatel, kdy oběťmi
pohlavního zneužití se stali jak nezletilci, tak i mladistvé osoby. V této rovině lze poukázat
především na medializovaný případ kněze z farního kostela sv. Ondřeje na farnosti
v Ivanovicích na Hané, který byl obviněn ze spáchání přečinu svádění k pohlavnímu styku
podle § 202 odst. 1, odst. 2 písm. a,c) tr. zákoníku a přečinu ohrožování výchovy dítěte podle
§ 201 odst. 1 písm. a, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že v období
nejméně od roku 2011 v Přerově a na dalších různých místech ÚO Přerov oslovoval a
nabízel nezletilým a mladistvým dětem (chlapcům) finanční odměnu za obnažení jejich
pohlavního orgánu a orálního sexu, který na nich bude moci vykonat. Za tyto praktiky je
odměňoval různými finančními obnosy. Prověřováním vyšlo najevo, že nejméně ve 30-ti
případech měl obviněný uvedeným způsobem oslovit především děti z romských lokalit.
Odhalení této trestné činnosti vyšlo najevo na základě operativně pátrací činnosti kriminalistů
z linie mládež a majetek.
13. Bezpečnost silničního provozu
K hodnocení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v roce 2014 lze říci, že situace je
obdobná, jako v roce 2013. Činnost policistů dopravního inspektorátu a obvodních oddělení
byla zaměřena na prevenci dopravní nehodovosti, důsledný postih přestupků, které jsou
hlavními příčinami dopravních nehod, na jízdu pod vlivem alkoholu a návykových látek, jízdu
křižovatkou na signál s červeným světlem „Stůj“ a na kontrolu dodržování stanovené
rychlosti jízdy.
A) Celkový počet dopravních nehod a následků rok 2014/2013
Tabulka č. 7

rok

počet DN - okres

usmrceno osob

těžce zraněno

lehce zraněno

2014

742 +
euroformuláře
805

4

46

210

9

59

228

pokles o 63

pokles o 5

pokles o 13

pokles o 18

2013
rozdíl (20142013)

B) Hlavní příčiny dopravních nehod včetně DN zaviněných chodci a cyklisty
2014/2013
Tabulka č. 8

rok

2014

2013

rozdíl (2014 - 2013)

rychlost

28

46

pokles o 18

přednost

88

100

pokles o12

způsob
jízdy
alkohol

454

503

pokles o 49

66

63

nárůst o 3

předjížděn
í

10

6

nárůst o 4

cyklisté

48

52

pokles o 4

chodci

12

10

nárůst o 2

(u viníka DN
)

C) Alkohol-zjištěné alkoholy(výkon)- porovnání DN s alkoholem (viníci DN)
2014/2013
Tabulka č. 9

Kategorie

2014

2013

Alkohol zjištěn při výkonu

113 + 27 návykové látky

90 + 28 návykové látky

66

63

Alkohol u DN

Mimo přestupky zjištěné v rámci dohledu viz. přehled o činnosti- KEP se policisté DI Přerov
zabývají problematikou a kontrolou tzv. sociálních předpisů, kdy za rok 2014 byly uloženy 5
kaucí dle zákona č. 111/1994 Sb. za 45.000,- Kč, dále oznámeno na Krajský úřad
Olomouckého kraje dle zákona č. 111/1994 Sb. 129 porušení, kontrola užitkových vozidel
realizována a oznámena v 2410 případech. Kauce dle zákona 361/2000 Sb. 8 x 45000. Dále
bylo nahlášeno správcům komunikací 184 x komunikační závada.
D) Analýza činnost policistů DI za rok 2014/2013
Tabulka č. 10

počet zjištěných přestupků

rok 2014

6.962 za 2.376.600,-Kč

rok 2013

5.583 za 2.205.300,-Kč

rozdíl 2014/2013

rok 2013 pokles o 268 přestupků

Nehodové lokality:
- za rok 2014 nebyly zjištěny a zaznamenány dle stanovených kriterií žádné nehodové
lokality v rámci okresu Přerov- ( kritéria nehodových lokalit dle PP ŘSDP křižovatky nebo
úseky o délkách až 250 m se posuzují jako místa častých dopravních nehod, jestliže se na
nich staly :1. nejméně 3 nehody s osobními následky za 1 rok nebo 2. nejméně 3 nehody s
osobními následky stejného typu za 3 roky nebo 3. nejméně 5 nehod stejného typu za 1 rok )
Preventivní opatření a rozhodnutí realizovaná na komunikacích okr. Přerov :
- počet stanovisek vydaných v rámci územního a stavebního řízení k jednotlivým stupňům
územní a projektové dokumentace byl 707 z toho 124 k připojení k pozemním
komunikacím
- k místní a přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích a užití pro provozní
informace bylo vydáno 304 stanovisek
- celkový počet stanovisek vydaných příslušným dopravním úřadům k udělení licencí pro
provozování linkové dopravy byl 32
- k provozování reklamních zařízení byla vydána 9 stanoviska
- vydáno ostatních stanovisek - 483
- počet jednání mimo DI – 162 z toho přímo na obcích 103
Počty jednotlivých uzavírek pozemních komunikací
silnice I. třídy.............................................17
silnice II. třídy............................................36
silnice III. třídy...........................................38
místní a účelové komunikace..................79
14. Oblast veřejného pořádku
Situaci na úseku veřejného pořádku lze hodnotit jako stabilizovanou. Z hlediska
zachování veřejného pořádku přetrvávaly i v roce 2014 problémy při přepravě fanoušků po
železnici a pozemních komunikacích v rámci přepravy fotbalových, a to nejen prvoligových
zápasů, ale i hokejových utkání a sportovních utkání nižších tříd.
Přetrvávající problematika rómských get na ul. Husová, Kojetínská, kdy v těchto lokalitách
bylo zaznamenáno několik případů vzájemných potyček mezi samotnými obyvateli. Jako
velmi problematická se jeví recidiva mladistvých a nezletilých pachatelů, zejména pak
utěkářů z výchovných ústavů, kdy prostor get využívají jako zázemí k páchání opakované
trestné činnosti. Rovněž je nutno upozornit na negativní vnímání obyvatel Přerova
k rozšiřování ubytoven pro sociálně vyloučené a nepřizpůsobivé občany, kdy jich je
v Přerově již 19.
Další problematickou částí je kumulace závadových osob v blízkosti autobusového a
vlakového nádraží, kdy zejména v jarních a letních měsících jsou tyto prostory využívány
k žebrání po kolemjdoucí cestující veřejnosti – mládež a děti, související provázanosti na
drobnou kriminalitu. Tuto situaci se daří postupně zlepšovat po přijetí tzv. Městské vyhlášky,
jejíž dodržování kontrolují nejen strážníci MěP Přerov, ale i policisté Policie ČR

Na úseku „diváckého násilí“ jsou organizovány bezpečnostní opatření u vytipovaných
rizikových domácích hokejových zápasů, dále v rámci přepravy huligen fans. V této
souvislosti je vhodné vzpomenout velmi dobrou spolupráci nejen s MěP Přerov, ale i s
městskými policiemi v rámci celého okresu Přerov, kdy se podílí na zajištění veřejného
pořádku při konání různých společenských, kulturních a sportovních akcí a i díky jejich
činnosti nedošlo k výraznému narušení veřejného pořádku.
Mezi méně problematické akce většího rozsahu se řadí pravidelné setkání chovatelů
exotického ptactva, které se zejména v jarních a podzimních měsících stává setkáním
chovatelů se zemí Střední Evropy /Polsko, Rusko,Slovensko, Německo/ s účastí několika
tisíc chovatelů, kdy dochází zejména ke kapesním krádežím, nutno také brát v potaz
kolabující dopravu v době příjezdu a odjezdu účastníků v uvedené části území města
Přerova.
V ostatních městech okresu Přerov v roce 2014 nedošlo k žádným závažným narušením
veřejného pořádku. Celkově lze konstatovat, že stav oblasti veřejného pořádku je
dlouhodobě stabilní. Veškeré pořádané sportovní, kulturní a jiné akce byly řádně a
především včasně zabezpečeny vlastními silami, popř. ve spolupráci s policisty PEO KROK,
PJ KŘP Olomouckého kraje, popř. ve spolupráci s městskou či obecní policii, nebo
pořadatelskou službou.
Bylo provedeno celkem 171 preventivně bezpečnostních opatření, především k zajištění
veřejného pořádku, ochraně osob a majetku. Dále se policisté územního odboru podíleli na
zajištění akcí vyhlášených Policejním prezídiem České republiky (dále jen „PP ČR“) v rámci
mezinárodní spolupráce Tispol. V dané oblasti je dále nutno zmínit, že policisté ÚO Přerov
v roce 2014 zajišťovali veřejný pořádek především při sportovních utkáních domácích
hokejových zápasů HC Zubr Přerov II. hokejové ligy - Východ a dále vypomáhali v rámci
bezpečnostních opatřeních v rámci fotbalových utkání 1. Gambrinus ligy a pohárových
utkání. V dané oblasti je nutno zmínit, že policisté ÚO Přerov v roce 2014 zajišťovali již
tradiční a dlouhodobé akce : den IZS Brodek u Přerova, bezpečné město Hranice, den
osvobození, bezpečné město Kojetín, Hefaiston, občan a bezpečnost. V průběhu roku 2014
se policisté základních organizačních článků ÚO Přerov podíleli při zajištění klidu a
veřejného pořádku v době průjezdu fanoušků na fotbalová a hokejová utkání v žst. Přerov a
žst. Hranice na Moravě. (nejrizikovější – průjezd fans FC Baník Ostrava)
Za hodnocené období bylo v 78 případech použito donucovacího prostředku. Dále bylo
předvedeno 224 osob a 418 osob bylo zajištěno. Do protialkoholických záchytných stanic
bylo dodáno 58 osob.
Oblast Integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a
civilního nouzového plánování
V průběhu roku 2014 proběhlo v rámci teritoria ÚO Přerov taktické cvičení integrovaného
záchranného systému (dále jen IZS) v souladu s katalogem typových činnosti. Jednalo se o
ověření připravenosti složek IZS a jejich taktických možností při společném zásahu u
mimořádné události s větším počtem raněných osob a obětí dle zásad „Typových činností
složek IZS“ STČ – 09/IZS a STČ – 08/IZS – železniční nehoda na železničním přejezdu, kde
z důvodu nepozorností řidičů vozidel a strojvedoucího došlo k dopravní nehodě. Kolejové
vozidlo (MUV) srazílo na železničním přejezdu dodávkový automobil přepravující 7 osob, v
důsledku srážky došlo k zaklínění dodávkového automobilu pod drážní vozidlo a jeho
posunu po kolejišti o cca 5m mimo železniční přejezd. Dále osobní vozidlo, ve kterém se
přepravovali 3 osoby ještě narazilo do zadní boční části kolejového vozidla MUV. Celkem je
bylo zraněno deset osob a bylo nutné je vyprostit z havarovaných vozidel a převést do
zdravotnických zařízení. Po ukončení této části cvičení , přešly všechny složky IZS do druhé
části mezinárodního cvičení pod názvem Rafex 2014, kdy se řešila další dopravní nehoda
osobního vlaku s cisternou, kdy došlo ke zranění cestujících, úniku nebuněčné látky,
ohrožení vodního toku, úniku toxických látek s ohrožením obyvatelstva a požárem
železničních vozů.

Na základě uzavřené dohody mezi KROK a Zdravotnickou záchrannou službou
Olomouckého kraje probíhají v rámci ÚO Přerov i nadále pracovní stáže policistů v běžném
výkonu služby u posádek zdravotnické záchranné služby.
Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a součinnostními složkami
−
−
−
−

obecní úřady obcí s rozšířenou působností /Přerov, Hranice, Lipník n.B./ jsou
navštěvovány v časových intervalech cca 1 x za 14 dnů, jinak dle potřeby
s příslušnými dopravními úřady probíhají schůzky cca 1 x 1 - 2 měsíce, jinak dle potřeby
jednání se stavebními a drážními úřady probíhají jednání především v termínech jimi
stanovenými na základě jejich oznámení o zahájení příslušných řízení
jednání /schůzky/ s jednotlivými obcemi jsou vyvolávána jejími požadavky nebo z naší
strany. V drtivé většině se uskutečňují přímo na obcích, vždy za účasti starosty, popř.
jiného voleného zástupce obce. Tato jsou nepravidelná.

Kontroly sítě pozemních komunikací jsou realizovány převážně za účasti jejich
majetkových správců, aby bylo možno jednotlivé podněty realizovat a zjištěné závady
neprodleně odstranit. Dle potřeby jsou přítomny i příslušné silniční správní úřady. Probíhají
přibližně ve 14-ti denních intervalech.
Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy
Na problematice v oblasti železniční dopravy se podílí všechna Obvodní oddělení Policie
České republiky v rámci ÚO Přerov. Uzlová železniční stanice Přerov spadá do působnosti
OOP Přerov 1. Velká průjezdní železniční stanice Hranice na Moravě spadá do působnosti
OOP Hranice. Celkem bylo šetřeno v roce 2014 - 57 TČ ( v roce 2013 - 67 TČ, tj. pokles o 10
věcí), objasněno bylo 7 skutků, což činí 12,28 % (nárůst objasněnost o 0,38 % proti roku
2013).
Nejvíce TČ bylo zaznamenáno na cestující veřejnosti (25) a dále ku škodě na majetku
Českých drah (5).
Hlavním problémem zůstávají krádeže na cestujících a zajišťování přepravy fotbalových a
hokejových fanoušků. Problémem na železnici dále zůstává TČ grafitů – stříkání barvou po
železničních vozech a krádeže barevných kovů, či železa bez ohledu na ohrožení
bezpečnosti dopravy.
15. Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti Policie ČR
Územní odbor Přerov se skládá z 5-ti obvodních oddělení, Dopravního inspektorátu, 1. a
2. oddělení obecné kriminality, oddělení hospodářské kriminality a oddělení kriminalistické
techniky SKPV.
Početní stavy policistů a občanských zaměstnanců jsou na plánovaných stavech.
Postupně byly doplněny stavy na SKPV po policistech, kteří byli přeloženi mimo ÚO Přerov
na základě výběrových řízení. Početní stavy na základních útvarech byly doplněny
zařazením policistů z jiných útvarů a nováčky.
V rámci vzdělávání pracovníků se policisté ÚO Přerov zúčastňují specializovaných kurzů.
IMZů a školení. U řídících tabulek požadavek na vzdělání splňují všichni funkcionáři.
Hodnocení pracovního výkonu policistů i občanských zaměstnanců se provádí v souladu
s ustanovením § 45 odst. 2, písm. a) a § 203 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sboru, a dále v souladu se závazným pokynem PP ČR č.
79/2009 ve znění pozdějších novel, k provádění služebního a průběžného hodnocení
příslušníků Policie ČR. Vedení ÚO Přerov nekompromisně řeší a kázeňsky postihuje
policisty, kteří svým chováním a přístupem k veřejnosti poškozují celkovou image policie,
nebo jsou lhostejni při své práci. Po policistech našeho odboru je striktně vyžadováno, aby
jednali výhradně v souladu se zákonem a v neposlední řadě i s Etickým kodexem Policie ČR.
V rámci služební přípravy se většina policistů řádně a včas účastnila plánovaných výcviků
a prověrek ze služební přípravy. Neúčast byla řádně zdůvodněna a omluvena. Prověrky

z teoretických znalostí použití zbraně a donucovacích prostředků splnili všichni policisté.
Jedním z trvalých úkolů je nadále, stejně jako v předchozích letech, důsledné prověřování
předkládaných vyúčtování znalečného (tlumočného), přičemž neodůvodněné požadavky
znalců (tlumočníků) na příplatky za rychlost, obtížnost, odbornou náročnost, apod.
nepřiznávat a krátil znalečné. Finanční prostředky přidělené na jednotlivé položky byly po
průběžných dílčích navýšeních dostačující pro provoz ÚO Přerov. Přidělena položka na PHM
a provoz SDP byla po dílčích navýšeních rovněž dostačující. V zájmu vedení i všech
policistů ÚO Přerov je čerpání PHM z vlastních zdrojů (čerpací stanice v objektu ÚO Přerov)
a efektivní využívání všech přidělených SDP.
16. Prevence
Preventivní činnost se stala během posledních let nedílnou součástí práce policistů všech
útvarů služby pořádkové, dopravní i kriminální policie. Policisté tak naplňují prvky filozofie
community policing, což se projevuje v jak úzké spolupráci s místní samosprávou a starosty
jednotlivých obcí, tak zejména v přímé komunikaci s občany. Preventivní aktivity jsou za
úzké spolupráce koordinovány pracovnicí Preventivní informační skupiny Přerov.
MEDIÁLNÍ ČINNOST
Preventivně informační skupina pravidelně informuje místní regionální média
o prováděných preventivních aktivitách na Přerovsku. Dle zájmu se jich redaktoři účastní
a zpracují o našich aktivitách reportáže. Informace o akcích jsou vyvěšovány na
internetových a intranetových stránkách Policie ČR. Pravidelně jsou také zpracovávány
články zaměřené na určitou problematiku a zasílány novinářům.
PREVENTIVNÍ ČINNOST
V rámci prevence se v roce 2014 uskutečnily přednášky pro děti z mateřských,
základních a středních škol. Přednášková činnost byla zaměřena také na seniory, kteří patří
do rizikové skupiny obětí trestné činnosti, na děti z dětských domovů a družin. Dvě
přednášky proběhly i v kurzu pro sociální pracovníky. Do těchto aktivit byli zapojeni policisté
z příslušných obvodních oddělení a dopravního inspektorátu. V uvedeném roce bylo
uskutečněno 67 přednášek pro žáky a studenty a pro seniory 8 přednášek. Témata byla
zvolena dle potřeby a na základě žádosti příslušných organizací. Dvě setkání, jedno s dětmi
a jedno s rodiči, proběhlo v sociálně vyloučených lokalitách v prostorách Charity na ulici
Kojetínská. Ve spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou byla zorganizována tři
setkání s metodiky prevence ze škol z okresu Přerov.
V rámci preventivních aktivit se podílíme na místních, krajských a celostátních
projektech. Regionální akce jsou zaměřeny především na aktuální problémy a nápad trestné
činnosti, které se v našem teritoriu projeví. V loňském roce jsme pokračovali ve vydávání
Policejního zpravodaje pro občany Přerovska, který byl 3x elektronicky zaslán na obecní
úřady s možností vyvěšení na stránkách obcí. Informujeme tímto občany o aktuálních
problematikách a poskytujeme prostřednictvím zpravodaje preventivní informace a rady.
V roce 2014 jsme se zaměřili na dopravu a dodržování základních ustanovení, které
řidičům a dalším účastníkům silničního provozu vyplývá ze zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Dále jsme naši pozornost věnovali majetkové trestné činnosti a zaměřili se
na krádeže věcí z vozíků v nákupních centrech, krádeže věcí z vozidel na parkovištích
u nákupních center a motorestů, kapsáře, ochranu rekreačních objektů a další. Proběhly
kontroly zabezpečení domů v jednotlivých obvodech v rámci projektu „Bezpečný domov
v bezpečné lokalitě“. Součástí projektu jsou i nainstalované bezdrátové kamery ve
vytipovaných objektech. V současné době je nainstalováno 15 bezpečnostních kamer,
k dalšímu využití zůstává 10 kamer.

V roce 2014 se pokračovalo v projektu „Fandíme slušně“ – ve spolupráci s HC ZUBR
Přerov a Městskou policí Přerov.
V rámci prezentace policejní práce se uskutečnilo 8 akcí většího charakteru ve
městech Přerov, Hranice, Kojetín a Lipník n/B.. Nejvýznamnější byla akce pořádaná ÚO
Přerov „Občan a bezpečnost“, součástí které bylo oceňování policistů medailemi policejního
prezidenta a krajského ředitele. Začátkem roku proběhlo oceňování nejlepších policistů a
občanských zaměstnanců územního odboru Přerov.
Pravidelně zajišťujeme účast policistů na dopravních soutěžích v rámci celého okresu
Přerov.
I v tomto roce pokračovala spolupráce v rámci skupiny prevence kriminality při MMě
Přerov, do které jsou zapojeni preventisté městské policie, pracovníci OSPOD, pracovnice
ped.-psych. poradny a preventista PČR. Tato skupina koordinuje preventivní aktivity na
školách v Přerově a předává si vzájemné poznatky a informace. Skupina se setkává jednou
měsíčně.
Preventista z OTP v rámci prevence spolupracuje nejen s policisty z jednotlivých
obvodních oddělení a dopravního inspektorátu, ale také se strážníky městských policií
Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Kojetín. Do našich aktivit se také zapojuje člen HZS,
který je vyčleněn na úseku prevence, Český červený kříž a pravidelná je také spolupráce
s koordinátorem BESIP.
V listopadu proběhlo pravidelné setkání se seniory, na jehož organizaci se OTP
podílí.
Preventivní akce:
V průběhu roku 2014 proběhlo několik následujících preventivních akcí s obvodními
odděleními a DI v teritoriu územního odboru Přerov ve spolupráci s OTP:
-

kontrola objektů v rámci projektu Bezpečná lokalita – 11x
akce zaměřená na chatové oblasti – 9x
dopravní problematika zaměřená na cyklisty, chodce, alkohol za volantem,
bezpečnostní pásy, rychlost a další – 19x
kapsáři, obezřetnost se vyplatí, parkoviště – 7x
hony, kontrola v blízkosti koupališť, fandíme slušně, akce dušičky – 4x
Zebra se za tebe nerozhlédne – 8x
dopravní soutěže – 4x
měření rychlostí se žáky základních škol „Školáci v akci a Mikuláš nebo čert“ – 2x
účast na letních táborech – 3 x
exkurze na ÚO Přerov – 4x

Preventivní akce většího charakteru
květen
Bezpečné město Kojetín, Den vítězství Přerov, Armáda dětem a IZS Brodek u Přerova
červen
Občan a bezpečnost, Hranické hry, IZS Lobodice a 130 let SDH Hustopeče nad Bečvou
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V roce 2014 jsme řešili jedenáct žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. V loňském roce jsme řešili pouze jednu žádost.
17. Ostatní (co považujete za důležité, např. spolupráce se samosprávou)

Spolupráci s orgány samosprávy a dalšími např. Armádou České republiky, Městskými
policiemi, hodnotíme v rámci okresu jako bezproblémovou. Strážníci MěP v rámci okresu
jsou zapojovány do bezpečnostních akcí a opatření zabezpečovaných Policii ČR. Součinnost
se složkami IZS je rovněž na dobré úrovni, což bylo jednoznačně potvrzeno při společných
cvičeních v roce 2014. Kladně lze hodnotit i spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve
věci majetkových, zejména na úseku drog.
Dále lze kladně hodnotit spolupráci s Magistrátem města Přerova, neziskovými
organizacemi a národnostními menšinami v rámci projektu „Tour de dvůr“, který je zaměřen
na sociálně vyloučené lokality a vzájemné soužití.
18. ZÁVĚR (shrnutí, vyhodnocení, vytyčení bezpečnostních rizik)
Stav vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku je na teritoriu ÚO Přerov dlouhodobě
stabilizován. Lze konstatovat, že úkoly stanovené pro rok 2014 byly splněny.
Jako klady lze hodnotit:
- vyšší vzdělanost policistů (různé odborné kurzy)
- nasazení policistů při práci i při snížených stavech a to bez ohledu na pracovní dobu
- velmi dobrá spolupráce s „komisí prevence a kriminality“ a „povodňovými komisemi“
Základními problémy, které ztěžují plnění úkolů v rámci Policie ČR ÚO Přerov jsou:
- zvyšování brutality pachatelů, zejména mladistvých,
- velmi složitá infrastruktura dopravy města Přerov,
- velké množství lokalit a sociálních ubytoven s nepřizpůsobivými spoluobčany,
- problém s diváckým násilím při sportovních utkáních a při přepravě,
- trestná činnost Vietnamské komunity zejména pěstování konopí,
- zvyšující se počet nepřizpůsobivých a s tím rostoucí pouliční kriminalita jak bagatelní,
tak závažná.
Výkon služby policistů zdejšího ÚO Přerov bude i nadále prováděn zcela v souladu
s Etickým kodexem Policie ČR, se zaměřením chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,
prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné
protiprávní činnosti a potírat ji, v neposlední řadě potom usilovat o trvalou podporu a důvěru
veřejnosti.

plk. JUDr. Martin Lebduška
vedoucí ÚO Přerov

