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Statistické ukazatele za rok 2014
K nahlédnutí předkládáme statistické ukazatele trestné činnosti na okrese Přerov za
rok 2014 ve srovnání se stejným obdobím roku 2013.

Trestná činnost

2013

2014

zjištěno/ objasněno

zjištěno/ objasněno

288/227

261/205

mravnostní

17/13

20/12

majetkové

1431/409

1228/478

hospodářské

248/175

302/257

ostatní a zbývající

677/585

658/565

2661/1409

2469/1517

Trestné činy
násilné

celkem

V rámci vývoje kriminality v našem okrese je věnována zvýšená pozornost ze strany
policie přetrvávající trestné činnosti, mezi kterou se řadí zejména majetková trestná činnost.
V rámci ní došlo v roce 2014 k nápadu 1228 případů, z toho bylo 478 objasněno, což činí
38,93 %. Z tohoto počtu bylo 372 případů krádeží vloupáním a 631 případů krádeží prostých.

V roce 2014 došlo k celkovému nápadu 261 skutků násilné trestné činnosti. Objasněno
bylo 205, což představuje 78,54 %. V roce 2014 vyjížděli ke 205 skutkům se znaky domácího
násilí, kdy v 17 případech policisté využili dle zákona institut vykázání, a agresor byl z místa
bydliště vykázán na dobu 10 dnů. Počet vykázaných se ve srovnání s loňským rokem zvýšil
o 8 osob. Ve všech případech se jednalo o muže. Oběti domácího násilí obdrželi od policistů
seznam intervenčních center, kde se mohou obrátit s žádostí o pomoc při řešení jejich tíživé
životní situace.
K nejzávažnější násilné trestné činnosti se řadí vraždy a loupeže. Za sledované období
roku 2014 jsme na Přerovsku řešili 5 případů trestných činů vraždy, z nichž 3 byly objasněny
a 2 jsou ve stádiu prověřování. Objasněno bylo 22 případů loupežného přepadení
z celkového počtu 36 skutků.

Svůj podíl na páchání trestné činnosti mají také děti a mládež do 18 let. V roce 2014
jsme zaznamenali 28 skutků, kterých se dopustili nezletilí (do 15 let), což je o 6 skutků více
než v roce předcházejícím. Mladiství ve věku mezi 15 – 18 rokem se dopustili 34 provinění.
V tomto případě došlo ve srovnání s předchozím rokem, tedy rokem 2013, ke snížení počtu
o 15 případů. Nejčastěji se dopouštějí majetkové trestné činnosti a hned následuje násilná
trestná činnost. Velmi úzce se na této problematice spolupracuje s pracovníky zabývající se
problémovou mládeží na Magistrátu města Přerova a městských úřadech v Lipníku nad
Bečvou a Hranicích, oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže a s pracovníky Probační
a mediační služby ČR, pobočka Přerov. Dle možností jsou realizována opatření ke zlepšení
spolupráce se školou, rodiči a dalšími subjekty podílející se na výchově mládeže.

Celkem bylo za 12 měsíců roku 2014 zpracováno 1178 případů zkráceného
přípravného řízení, které umožňuje rychlejší a jednodušší projednání méně závažné trestné
činnosti a zkrácení doby od spáchání činu po potrestání pachatele.

Do činnosti policistů patří také pátrání po osobách. V loňském roce bylo vyhlášeno
pátrání po 402 osobách, z nichž se podařilo 340 dohledat. Do této skupiny patří osoby
pohřešované, osoby, na které byl vydán příkaz k zatčení, podezřelé z trestné činnosti, osoby
s neznámým místem pobytu, odsouzení pachatelé, kteří nenastoupili do výkonu trestu
odnětí svobody, svěřenci ústavů a další. Při této činnosti policie využívá média, kdy se za
pomoci veřejnosti podařilo zjistit 6 osob, které procházely pátráním.

Procentuální podíl kriminality v okrese Přerov dle jednotlivých OOP v roce 2014
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Dopravní nehodovost
Opět ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

2013

2014

rozdíl

nedání přednosti

91

86

+1

nepřiměřená rychlost

89

52

-9

nesprávný způsob jízdy

485

454

+33

Celkem dopravních
nehod

883

831

30

2013

2014

rozdíl

úmrtí

7

4

-3

těžká zranění

64

46

-18

lehká zranění

242

217

-25

řidičů pod vlivem
alkoholu

61

58

-3

Hlavní příčiny nehod

Následky

V rámci okresu Přerov bylo v průběhu roku 2014 zjištěno celkem 14 403 přestupků,
z toho 10 013 na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Dopravní inspektorát řešil od ledna do prosince roku 2014 celkem 6 795 přestupků
v dopravě, z toho 5 909 bylo řešeno v blokovém řízení částkou 2 376 600 Kč a 189 přestupků
bylo oznámeno správnímu orgánu Magistrátu města Přerova k vyřešení. Dopravní policisté
řešili také problematiku užitkových vozidel nad 3,5 t, u kterých bylo provedeno 2 410
kontrol, z nichž ve 129 případech bylo zjištěno porušení zákonů a daných nařízení, které
následně řešil odbor dopravy Krajského úřadu Olomouc. Z tohoto počtu bylo 5 cizích státních
příslušníků, kterým byla uložena kauce v celkové částce 42 000 Kč.

Registrovaná kriminalita v České republice
za období 1. 1. - 31. 12. 2014 na 1 000 obyvatel
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Ocenění nejlepších policistů a zaměstnanců roku 2014

Začátkem ledna proběhla na Územním odboru Přerov tradiční společenská událost, při
níž byli vyhlášeni nejlepší policisté a občanští zaměstnanci loňského roku. Slavnostního
vyhlášení se mimo vedoucího územního odboru a dalších vedoucích pracovníků, zúčastnil
i ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Ing. Libor Krejčiřík.
Oceňování
v několika

proběhlo

kategoriích.

Mezi

čtveřici nejlepších policistů roku
2014 patří por. Bc. Vlastimil
Kovařík z oddělení hospodářské
kriminality,

nprap.

Radovan

Plesník z obvodního oddělení
Přerov 2, dále nprap. Josef
Staněk

z druhého

oddělení

obecné kriminality a posledním oceněným v této kategorii byl nprap. Dušan Ševčík
z obvodního oddělení Kojetín. V kategorii velitele roku byli oceněni vedoucí dopravního
inspektorátu npor. PhDr. David Štěpánek a zástupce vedoucího druhého oddělení obecné
kriminality npor. Ing. Antonín Bouchal. Dále byly oceněny dva týmy našeho územního
odboru a to skupina kriminalistů, která se věnuje zejména drogové problematice a dosahuje
velmi dobrých výsledků. Mezi nejlepší se dostali také policisté z dopravního inspektorátu,
jejichž činnost se zaměřuje na problematiku spojenou s kontrolou kamionů. V kategorii
občanských pracovníků dosáhla za loňský rok nejlepších výsledků administrativní a spisová
pracovnice paní Ilona Akrapová z oddělení hospodářské kriminality.

Všem oceněným byl předán pamětní
list a dárek vyrobený z keramiky, kterou
pro tuto příležitost vytvořil Dům dětí
a mládeže z Hranic.

Projekt „Zavřít dveře nestačí“ pokračuje

Na základě programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR byl v roce 2011
realizován projekt Olomouckého kraje „Zavřít dveře nestačí I“, na kterém Krajské ředitelství
policie Olomouckého kraje participuje. Projekt je zaměřen na majetkovou trestnou činnost
ve městech, s konkrétním zaměřením na prevenci vloupání do společných prostor
v obytných a panelových domech.
V roce 2014 projekt pokračoval pod názvem „Zavřít dveře nestačí II“ a tentokrát se
zaměřil na obyvatele rodinných domů v obcích Olomouckého kraje. Součástí projektu bylo
pořízení fotopastí s příslušenstvím, které obdržela policie od krajského úřadu do zápůjčky
v září loňského roku. Zařízení slouží k objasňování majetkové trestné činnosti. Policisté
fotopasti instalují na vytipovaných místech s vyšším nápadem trestné činnosti, případně dle
aktuální situace a potřeb.
Od září do konce roku 2014 byly fotopasti nainstalovány na více jak 25 místech v kraji.
Díky tomu se podařilo zadržet 9 osob páchajících trestnou činnost.

ilustrační foto
Autor článku: kpt. Mgr. Marta Vlachová
krajská koordinátorka prevence

Vandalismus
Ničení majetku, ať už soukromého nebo veřejného, je velký problém dnešní doby a policisté
řeší v průběhu roku desítky takovýchto případů.

V uplynulém roce řešili policisté Obvodního oddělení Přerov 2 poničená vozidla v ulicích
města Přerova. Ze začátku neznámý pachatel po sobě zanechával rýhy, které udělal
nezjištěným předmětem na karoseriích osobních automobilů. Vždy si vybral vozidla s tmavou
barvou. Celková škoda nakonec převyšovala částku 45 255 Kč. Nicméně díky precizní
a poctivé práci se podařilo policistům případy objasnit a odhalit 16letého a 56letého
pachatele. Rýhy na vozidlech dělal mladistvý ostrou hranou řidítek jízdního kola.

Policistům ze stejného oddělení se podařilo odhalit také 20letého samozvaného „umělce“,
který svůj volný čas věnoval sprejerství. Nicméně si jako své cíle vybíral odstavené vagóny
v lokalitě přerovského nádraží, kde sprejem vytvářel různé nápisy a maloval různobarevné
obrazce. Českým drahám způsobil škodu přes 50 000 Kč. Na případu se podíleli i kriminalisté
ze Zlína, protože se mladík dopouštěl i v tomto kraji protiprávního jednání.

foto Policie ČR

foto Policie ČR

Při odhalování případů související s vandalismem a pouliční kriminalitou má své
nezastupitelné místo také pomoc občanů, kteří mnohdy pomohou k rychlému objasnění
a zadržení pachatele na místě činu nebo v jeho blízkosti. Proto je velmi důležité, aby lidé byli
ke svému okolí všímaví, pozorní a zabránili vandalům v jejich jednání. Nejrychlejší a nejlepší
způsob je zavolat na bezplatnou linku 158.

Užijte si v klidu zimní dovolenou
Každý z nás si bere dovolenou za účelem odpočinku od každodenních pracovních
povinností a chce ji tedy prožít v klidu bez zbytečných starostí. Zima je obdobím týdenních
školních prázdnin a mnoho z vás vyráží do hor buď za relaxací, nebo za sportem, kterým je
v tomto čase převážně lyžování.
Při zimních radovánkách se můžete v lyžařských střediscích setkat s policisty, kteří
poskytují lyžařům a rekreantům preventivní rady ohledně zabezpečení lyžařského vybavení
a ochrany majetku. I při těchto kontrolách se setkáváme s lhostejností a nedostatečným
zajištěním osobních věcí. Proto si dovolujeme upozornit na pár obecně známých, nicméně
mnohdy nepoužívaných pravidel.

Preventivní rady při pobytu na horách

-

nenechávejte sportovní potřeby bez dohledu

-

ve vozidlech nenechávejte žádné viditelně odložené věci

-

autorádia, navigace a další obdobná zařízení přitahují pozornost zlodějů

-

osobní doklady i doklady vozidla vždy vezměte s sebou

-

kontrolujte okolí otevřeného vozidla, i když jste v jeho blízkosti

-

před odchodem si zkontrolujte, máte-li zavřená okna a vozidlo je zamčené

-

vozidlo nenechávejte na opuštěných místech, na hlídaných nebo placených
parkovištích se riziko vykradení snižuje

A ještě jedno důležité upozornění:

Vždy dbejte aktuálních pokynů horské služby v oblasti, kam máte namířeno a nepřeceňujte
své síly a možnosti, ne vždy to může dopadnout podle vašich představ.
Uložte si do mobilu telefonní číslo na horskou službu

tel: + 420 1210
NON – STOP SOS

Kontrola chatových oblastí
Na přelomu ledna a února proběhlo několik preventivních opatření zaměřených na kontrolu
opuštěných chatových a rekreačních objektů na území přerovského okresu. Na kontrole
těchto lokalit se podílela všechna obvodní oddělení územního odboru a bylo zkontrolováno
téměř dvě stě chat, zahradních domků a stavení sloužící k odpočinku. Na některých akcích se
podíleli také strážníci městských policií. U žádného z objektů nebylo zjištěno narušení
či poškození dveří a dalších možných přístupových cest do objektu, ani zde nebyl
zaznamenán

pohyb

nezvaných

osob.

Při

prováděném opatření na Kojetínsku byl při akci
zjištěn 43letý muž, po kterém bylo vyhlášeno
celostátní pátrání v souvislosti se zjištěním jeho
pobytu. I v následujících týdnech se na tyto
oblasti z preventivních důvodů zaměříme
a budeme je i nadále kontrolovat.

Obdarovaní senioři
V lednu se policisté ve spolupráci s krajským koordinátorem Besipu zaměřili na seniory jako
osoby pohybující se v silničním provozu. Na náměstí Přerovského povstání v Přerově, blízko
polikliniky,

jsme

oslovovali osoby

vyššího

věku

a

upozorňovali je

na nebezpečí

související s pohybem v silničním provozu v nočních hodinách a za snížené viditelnosti.
Senioři patří ke skupině, která se obléká spíš do oděvů
tmavších tónů, a proto jsou pro řidiče viditelní až na
velmi

krátkou

vzdálenost.

Každý oslovený

dostal reflexní pásku na ruku a doporučení, aby
ji používal ke své vlastní bezpečnosti. V daný den jsme
jich rozdali na sto kusů. Se stejnou akcí se chystáme
také do další lokalit okresu Přerov.

Případy z poslední doby

Řidiči pozor na nastartovaná vozidla

Za poslední dva měsíce došlo ke krádeži čtyř nastartovaných vozidel, v jejichž blízkosti
se řidiči pohybovali. Jeden z prvních případů jsme zaznamenali v polovině prosince, kdy si
téměř 60letý majitel vozu vycouval před dům na ulici Sušilova v Přerově a klíče nechal
v zapalování a od vozidla Škoda Octavia se vzdálil. Toho využil neznámý pachatel a odjel
s ním neznámo kam.
O pět dní později se obdobná situace opakovala, tentokrát na ulici Kozlovská. Řidič vykládal
potravinové zboží z dodávkového vozidla Ford Tranzit, kde bylo uložené zboží v hodnotě
43 000 Kč. Pachatel využil nestřeženého okamžiku, nasedl do nastartovaného vozidla a odjel.
V tomto případě měl řidič štěstí, protože auto bylo o hodinu později bez poškození a odcizení
zboží nalezeno policejní hlídkou z Kojetína v Chropyni.
Poslední dva případy jsme řešili začátkem února. Řidič vozidla Seat Toledo zaparkoval
s běžícím motorem na ulici G. Štefánika před prodejnou potravin a odešel si nakoupit. To se
mu nevyplatilo a viděl už jen koncová světla auta i se svými věcmi, jak ujíždí směrem na
Lověšice. Auto bylo naštěstí opět nalezeno nepoškozené ve stejné obci jako v předchozím
případě. Tolik štěstí již neměl majitel vozidla Kia, který zastavil také před obchodem
s pečivem na ulici Klivarova a odešel do prodejny, odkud viděl, jak neznámý muž v bundě
s kapucí nasedá do vozidla a ujíždí směrem na Želatovice. Poškozený vyběhl a snažil se
otevřít dveře od odjíždějícího vozidla, ale upadl na zem a pohmoždil si ruku.

Preventivní doporučení: V každém případě je nutné, pokud se od vozidla vzdálíme, byť jen
na malý okamžik, vypnout motor a vyjmout klíče ze zapalování. Pokud byste je tam
zanechali, i to může přitáhnout pozornost pachatele. Vozidlo vždy, pokud je to možné,
zamkněte!!!

Pozor, jakým způsobem si pronajímáte byt

Internetová nabídka na pronájem bytu v Praze zaujala muže z Přerovska a na inzerát
kladně zareagoval. S neznámou osobou se domluvil, že na jeho účet zašle kauci a nájemné na
jeden měsíc. Jednalo se o celkovou částku 14 800 Kč poslanou formou tzv. kupónů.
Po převedení se však poškozený nemohl s inzerentem spojit, protože přestal komunikovat.
Část kupónů se naštěstí podařilo zablokovat a poškozenému vznikla škoda „jen“ ve výši 8 400
Kč. K pronájmu samozřejmě nedošlo.

Preventivní doporučení: V žádném případě nedoporučujeme posílat peníze předem, aniž
byste měli nějakou záruku vrácení peněz v případě, že by vám obchod z jakýchkoliv důvodů
nevyšel. Pokud nejste odborníkem v této oblasti, bude lepší, pokud se na něj obrátíte
a požádáte o pomoc.

Spánek nepřináší vždy jen odpočinek

Počátkem ledna letošního roku zmohla únava jednoho z hostů přerovského baru
a usnul přímo na barovém pultu. Unaveného hosta si všiml 25letý muž a okradl ho
peněženku a cigarety v hodnotě přesahující 5 000 Kč. Nebyl ale jediný, kdo měl spícího muže
pod kontrolou a jeho počínání neušlo obsluze baru, která okamžitě na místo přivolala policii.
Ještě než policisté dorazili, odcizené věci poškozenému vrátil. To mu ovšem nepomůže,
protože i pokus krádeže je trestný čin.

Preventivní doporučení: Pokud se cítíte unaveni a přemáhá vás spánek, neuléhejte na
místech veřejnosti přístupných, neboť se s velkou pravděpodobností probudíte bez osobních
věcí. Takovéto osoby se stávají velmi lehkou kořistí pro kolemjdoucí a osoby pohybující se
v blízkém okolí. Pachatelé se pak velmi těžko odhalují.

Žena zneužila důvěry svých známých

Na city a emoce svého souseda a známého zapůsobila 23letá mladá žena z obce Troubky na
Přerovsku. Přemluvila ho, aby u tří společností uzavřel úvěrové smlouvy, kdy celková finanční
částka dosáhla výše 38 000 Kč. Za takto získané peníze si pořídila notebook a zbytek použila
na svoje vlastní potřeby. O další peníze ho připravila s tím, že nemá na zaplacení nájemného
a nachází se v tíživé situaci a tak ho připravila ještě o 4 400 Kč.

Preventivní doporučení: Řádně si rozmyslete a ověřte, komu peníze půjčujete a zda máte
jistotu, že vám budou řádně vráceny. Ani v případě rodinných příslušníků nemáte vždy
jistotu, že vaše půjčka bude 100 % splacena. I takovéto případy musí policisté řešit.

Policisté pomohli muži, který spadl do potoka

Koncem ledna vyjížděla policejní hlídka na oznámení, že se na Dluhonské ulici v Přerově
v místním potoku nachází muž. Na místě policisté zjistili, že se opravdu v potoku vyskytuje
muž, který komunikuje, ale nemůže se vlastními silami dostat ven. Proto se policisté bez
váhání pustili za ním a pomohli mu na břeh. K celé události uvíznutý muž policistům sdělil,
že se vracel z nákupu a při chůzi uklouzl ze svahu do koryta vodního toku, kde zůstal sedět
a nemohl si sám pomoci. Mezi tím se již na místo dostavila přivolaná záchranná služba, která
ho převezla do nemocnice na vyšetření.

Zpracovala:
por. Mgr. Miluše Zajícová
Oddělení tisku a prevence
Územní odbor PČR Přerov

