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Statistické ukazatele za 3/4 roku 2015
K nahlédnutí předkládáme statistické ukazatele trestné činnosti na Přerovsku za devět měsíců
roku 2015 ve srovnání se stejným obdobím v roce 2014.

Trestná činnost

Trestné činy

2015

zjištěno

2014

zjištěno

násilné

215

209

mravnostní

21

12

majetkové

811

946

hospodářské

406

265

ostatní a zbývající

477

500

1930

1932

celkem

Dopravní nehodovost
Opět ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

2015

2014

nedání přednosti

52

63

nepřiměřená rychlost

42

26

nesprávný způsob jízdy

365

329

srážka se zvěří a dom. zvířaty

122

111

celkem dopravních nehod

642

589

Následky

2015

2014

úmrtí

7

3

těžká zranění

34

29

lehká zranění

178

156

celkem 40 z toho 29 více než
1,5 ‰

celkem 45 z toho 36 více než
1,5 ‰

Hlavní příčiny nehod

řidičů pod vlivem alkoholu

Policista z Lipníku nad Bečvou získal republikovou cenu
ČIN ROKU 2014

Dne 10. září 2015 předal policejní prezident brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý na slavnostním
večeru u příležitosti ocenění POLICISTA ROKU 2014 prestižní ocenění v kategorii Čin roku 2014
policistovi obvodního oddělení Lipník nad Bečvou. Tato prestižní cena se uděluje za mimořádné
nasazení při záchraně lidského života. Vítěze ankety vybírá každoročně z desítek nominací
dvacetičlenná etická komise Policie ČR.
Prap. Vojtěch Školudík, inspektor obvodního oddělení Lipník nad Bečvou Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje byl oceněn za mimořádně hrdinský čin, kdy se dne 17. dubna 2014 po
výjezdu na místo ohlášeného požáru bytové jednotky v obci Staměřice, ještě před příjezdem hasičů
s nasazením vlastního života a zdraví zapojil do záchranných prací. Mimo jiné zorganizoval evakuaci
osmi osob, které v domě bydlely. Navíc získal informaci, že uvnitř domu by mělo ještě být dítě, a bez
ohledu na to, že nebyl vybaven ochrannými pomůckami, pronikl do požárem zasaženého dětského
pokoje a vynesl odtud osmiletého chlapce v bezvědomí. Sám přitom utrpěl zranění.
Oceněný policista nastoupil do služebního poměru 1. 9. 2009. Služebně je zařazen jako
inspektor u OOP ČR Lipník nad Bečvou. Je specialistou pro práci s národnostními menšinami, účastní
se i zahraničních seminářů a školení pro práci s menšinami z tzv. Norských fondů. Práce policisty ho
nesmírně baví, dle nadřízených i kolegů je veselý, optimista, pohodář, v kolektivu oblíbený. Přes
relativně nízký věk se projevuje jako člověk, který má velké životní zkušenosti, přičemž si udržuje
patřičný rozumný nadhled.

autor článku: mjr. Mgr. Jitka Dolejšová
vedoucí oddělení tisku a prevence

Nenechávejte věci ve vozidlech – případů vloupání do nich
přibývá
Výzva pro občany
Na Přerovsku bylo v uplynulém období zaznamenáno několik případů krádeží vloupáním do
odstavených vozidel v okolních obcích, kdy po rozbití skleněné výplně jsou odcizovány věci
ponechané majiteli ve vnitřních prostorech vozidla. Ve většině případů jsou škody na vozidlech ve
značném nepoměru se škodou způsobenou samotnou krádeží věcí ležících uvnitř automobilu.

Dovolujeme si Vám poskytnout následující rady:
-

v zaparkovaných vozidlech jsou viditelně odložené věci, které působí na zloděje jako magnet

-

i zdánlivě „bezcenná“ věc může pachatele nalákat (kabelka, batoh, krabice, mobilní telefon)

-

věci ukryjte nebo vezměte sebou, autorádio zakódujte, vyjměte bezpečnostní kartu nebo
ovládací panel, snížíte tím riziko vloupání, příp. znehodnotíte odcizenou věc

-

nenechávejte na sedadlech, mezi sedadly a pod sedadly viditelně žádné věci

-

nespoléhejte se, opouštím vozidlo na pět minut, nemůže se za tak krátkou dobu nic stát

-

zaparkujte vozidlo na viditelném místě, v noční době osvětleném, příp. více frekventovaném

-

vyhněte se parkování na méně frekventovaných místech, v zákoutí, u lesních a křovinatých
porostů

-

informujte policii o podezřelém pohybu osob, či vozidel v blízkosti odstavených vozidel
(opakované průjezdy, nepřirozeně nízká rychlost, nahlížení a prosvěcování vnitřních prostor
zaparkovaných vozidel), poznamenejte si typ, barvu a SPZ vozidla

Žádáme občany, aby byli všímaví, obezřetní a jakékoliv poznatky o popsaném jednání
neznámých osob ve svém bezprostředním okolí neprodleně ohlásili na kterékoliv policejní služebně
nebo na bezplatné lince 158.
autor článku: npor. Mgr. Josef Gybas
vedoucí oddělení OOP Přerov 2

Čas dušičkový
Blíží se svátek Památky zesnulých, kdy si připomínáme naše blízké, kteří již nejsou mezi
námi. Je to také období spojené s vyšším výskytem krádeží vloupáním do vozidel u hřbitovů, proto
buďte pozorní a vše si z auta vezměte s sebou. Je to také doba spojená s častější přítomností
tzv. svátečních řidičů. Upozorňujeme tímto řidiče, aby byli v tento čas ohleduplní a trpěliví
a nedocházelo tak ke zbytečným kolizím na pozemních komunikacích, kdy bude zvýšený provoz
motorových vozidel.

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Hledáte perspektivní povolání?
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České republiky
nové policisty. Preferujeme uchazeče, kteří žijí v Olomouckém kraji a kteří vnímají práci policisty jako své budoucí
celoživotní poslání. Policistou by se měl stát takový člověk, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon,
přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a soustavně prohlubovat své znalosti a odbornou
kvalifikaci.
Rádi v našich řadách přivítáme fyzicky i psychicky zdatné, odvážné a perspektivní jedince se zájmem
o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání s možností kariérního růstu.
Předpoklady k přijetí do služebního poměru:
Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který
o přijetí písemně požádá,
je starší 18 let,
je bezúhonný,
splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven (minimálně
středoškolské vzdělání s maturitou),
je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
je plně svéprávný,
není členem politické strany nebo politického hnutí,
nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů
právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu
sboru. Při osobním pohovoru s personalistou předkládá uchazeč občanský průkaz, životopis, vyplněný osobní
dotazník, rodný list, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad o dosavadní praxi. Nezbytný je i jeho
souhlas s poskytováním a zpracováváním osobních údajů. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho
průběhu uchazeč absolvuje náročné psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku.
Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební
hodnost vrchní referent se zařazením na obvodní oddělení nebo dopravní inspektorát. První rok služby se všichni
noví policisté řádně připravují pro výkon svého budoucího povolání ve středních policejních školách a absolvují
praxi na mateřských odděleních.
Kontakt na pracoviště výběru nových policistů:
Adresa:
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor personální
Tř. Kosmonautů 189/10
771 36 Olomouc
Mgr. Sylva Šálková - personalistka
Tel.: 974 761 406
Mobil.: 724 895 267
e-mail: krpm.op.sekretariat@pcr.cz
Více informací na: www.policie.cz

Cvičení IZS
Dne 22. září 2015 v době od 8:30 do 12:00 hod. proběhlo taktické cvičení složek Integrovaného
záchranného systému nazvané „Bečva 2015“. Cílem těchto akcí bývá praktické procvičení a postup
složek IZS při mimořádných situacích. Tentokrát byla tématem havárie nákladního vozidla s cisternou
převážející 37 000 litrů lehkého topného oleje, který při nehodě unikl do půdy a následně do řeky
Bečvy. Na místě se nacházely i dvě zraněné osoby. Cvičení proběhlo v teritoriu obcí Hranic, Lipníku
nad Bečvou a Přerova. Policisté zajišťovali bezpečnost v dopravě, šetřili nehodu a dohlíželi na
dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti při odstraňování následků této mimořádné události.
Z naší strany bylo do akce nasazeno 21 policistů a 9 dopravních prostředků. Hasiči nasadili jednotky
profesionální a také dobrovolné. Po ukončení akce bylo provedeno vyhodnocení celého cvičení.

Návštěva ministra vnitra v Přerově

Ministr vnitra vedl diskusi s policisty o aktuální bezpečnostní situaci.
Dne 25. září 2015 navštívil Olomoucký kraj ministr vnitra Milan Chovanec. Při své návštěvě
zavítal na územní odbor v Přerově, kde jej přivítal ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje plk. Ing. Libor Krejčiřík společně s vedoucím územního odboru plk. JUDr. Martinem Lebduškou.
Ministra vnitra doprovázel po celou dobu návštěvy Ing. Roman Váňa, poslanec Parlamentu ČR
a předseda Výboru pro bezpečnost.
Oba pánové se setkali s místními policisty, se kterými ministr vnitra vedl diskusi o aktuální
bezpečnostní situaci a odpovídal na jejich dotazy. Po společném setkání, které proběhlo v přátelské
atmosféře, následovala prohlídka moderní interaktivní střelnice, kde si přítomní vyzkoušeli pod
odborným vedením instruktorů střelecké přípravy své střelecké dovednosti. Závěrem krátkého
setkání ministr vnitra poděkoval policistům za jejich práci a pokračoval ve svém časově náročném
programu.

autor článku: mjr. Mgr. Jitka Dolejšová
vedoucí oddělení tisku a prvence

Hraničtí policisté objasnili sérii vykradených objektů
Osm měsíců usilovné práce policistů a kriminalistů z Hranic bylo úspěšně zakončeno
objasněním sériových krádeží vloupáním do různých objektů na Vsetínsku a Přerovsku. Od února
roku 2014 do července letošního roku zaměstnával policisty neznámý pachatel, který kradl
v objektech nacházející se poblíž cyklostezky vedoucí od Hranic směrem na Valašské Meziříčí. Díky
nasazené technice a operativní činnosti policistů se podařilo pachatele zjistit. Jednalo se
o devětatřicetiletého muže z Karviné, který v současné době bydlí na Hranicku. Obviněn byl ze
spáchání trestných činů krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
V uvedeném časovém období se dopustil sedmdesáti dvou případů vloupání do různých
objektů. Během šestnáctiměsíčního páchání majetkové trestné činnosti způsobil v obou okresech
předběžnou škodu poškozením za více jak 286 000 korun a škoda na ukradených věcech přesáhla
částku 808 000 korun. Vloupával se především do restauračních zařízení, rekreačních objektů
v chatových oblastech, rodinných domů, garáží, novostaveb, kiosků a dalších zařízení. Na Přerovsku
„úřadoval“ nejčastěji v lokalitě Hustopečska a okolí, v okrese Vsetín páchal trestnou činnost ve větší
míře na Kelčsku. Zajímavostí na celém případu je, že na své „výpravy“ vyjížděl na jízdním kole, které
používal i k odvezení odcizených věcí. Kradl vše, co se mu hodilo, co se dalo zpeněžit a co byl schopen
odvést a ukrýt do batohu - peníze, alkohol, cigarety, jídlo, cukrovinky či různé nářadí.
Poslední vloupání mu však štěstí nepřineslo. Osudným místem se mu stala prodejna potravin
v Miloticích nad Bečvou na Přerovsku. Násilím se dostal do objektu, ale přímo do prodejny se již
nedostal, protože ho na místě zadrželi policisté z obvodního oddělení Hranice. Ke svým skutkům se
přiznal a s policisty spolupracoval. Dobrovolně se vzdal i jízdního kola, které používal k páchání
trestné činnosti a které také stejným způsobem získal. Trestní stíhání obviněného bylo vedeno na
svobodě, ale vzhledem k tomu, že po propuštění na svobodu ve své nezákonné činnosti pokračoval,
soudce rozhodl o jeho vzetí do vazby, kde bude čekat na verdikt soudu. V případě prokázání viny
a odsouzení mu nyní hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

Kontroly Tovačovských jezer
Letošní léto bylo extrémně horké a to natolik, že i ti, kteří se koupat nechodí, letos neodolali.
Spousta lidí zamířila k Tovačovským jezerům, které z větší části spadají do I. a II. ochranného pásma
vodního zdroje, a jedná se o zdroj pitné vody pro Přerov a okolí. Až na jednu část je zde zakázáno
koupání a vjezd všech motorových vozidel s výjimkou vozidel rybářů se speciální povolenkou.
Porušení zákazu je přestupkem.
Na zvýšený zájem o koupání v této chráněné oblasti reagovali i policisté obvodního oddělení
v Kojetíně, kteří v součinnosti s policisty Dopravního inspektorátu v Přerově a policisty obvodního
oddělení Přerov II prováděli kontroly v rámci běžného výkonu služby, ale také v průběhu několika
preventivně-bezpečnostních akcí zaměřených na tuto problematiku.
V rámci těchto preventivních akcí v celkem 55 případech policisté zjistili přestupkové jednání,
z toho dvě byla řešena oznámením na Magistrát města Přerova k rozhodnutí, a za ostatní byly
neukázněným občanům v blokovém řízení uděleny pokuty v celkové částce 17.900 Kč. V následující
letní sezoně budou policisté stejně jako letos i v součinnosti se členy Rybářské stráže Tovačov
pokračovat v této preventivně-bezpečnostní činnosti.

autor článku: npor. Bc. Martina Schrammová
vedoucí obvodního oddělení Kojetín

Případy z poslední doby

Chataři pozor na blížící se zimní sezonu
S blížícími se chladnými dny dochází k většímu úbytku chatařů a chalupářů v místech, kde mají
své objekty. Proto by měli majitelé odvést všechny cenné věci, které se v rekreačním zařízení
nacházejí. V zimním období bývají tyto lokality bez života a to láká pachatele k tomu, aby se vloupali
dovnitř a odcizili zde věci, které mají nějakou hodnotu a mohou je výhodně zpeněžit.
Jako příklad lze uvést jednání neznámého pachatele, který mezi 15. a 18. říjnem vnikl po
rozpletení pletiva v chatové oblasti Laguny v Přerově na pozemek čtyř chat. Pokusil se dostat do dvou
z nich, kdy u jedné se mu to podařilo, ale v případě druhého zahradního domku se dovnitř nedostal.
Do uvedené chaty vnikl po rozbití okna a odcizil z ní DVD přehrávač, elektrické kabely, sekačku na
trávu, přenosný televizor a zahradní nůžky. Celková škoda byla vyčíslena na 10 300 Kč.
Několik rad před opuštěním rekreačního objektu:
-

zabezpečte objekt mechanickými zábrannými prostředky, zejména dveře, okna, verandy
je možné využít také elektronickou ochranu proti zlodějům časové spínače, alarmy
cennější věci nenechávat v objektu přes zimu
u chaty či chalupy nenechávejte volně odložené nářadí, které by pachatel mohl použít
k útoku na váš víkendový objekt
určitě lze doporučit i nepravidelné kontroly a úklid kolem objektu
je dobré mít, v případě, že dojde ke vloupání, soupis a fotografie věcí, který policistům
usnadní pátrání po jejich odcizení

Policie České republiky se snaží prostřednictvím výkonu služby bojovat s majetkovou trestnou
činností a objasňovat ji. Policejní hlídka však nemůže být u každého objektu.

Zaplatila střechu, ale dodneška má starou
Na špatného řemeslníka narazila 75letá žena z obce Císařov. Se 40letým mužem z Bruntálska se
domluvila na opravě střechy a dala mu zálohy v celkové výši 106 000 Kč. Ve sjednaný termín,
v polovině srpna, však nedodal ani materiál a ani nezapočal práce. Když poškozená zjistila, že se
slíbené opravy nedočká, odstoupila od smlouvy a řemeslník jí na její naléhání vrátil koncem srpna
částku 50 000 Kč. Od té doby se ovšem starší ženě vyhýbá a je nekontaktní. Majitelce domu tak
vznikla škoda 56 000 Kč. Podezřelému hrozí za trestný čin podvod odnětí svobody až na 5 let.
Preventivní rada: Vždy si velmi dobře prověřte osobu, které svěřujete svoji finanční hotovost za
účelem poskytnutí jakýchkoliv služeb. Zjistěte si reference a podle získaných informací se můžete
rozhodnout, zda-li se jedná o solidní řemeslníky. Také osobní doporučení jistou měrou zaručuje
spolehlivost. Bez písemné smlouvy nepředávejte peníze na realizaci zakázky, zejména pokud se jedná
o náhodný výběr a dotyčnou osobu neznáte ani vám nebyla doporučena.

Policisté z oddělení v Lipníku nad Bečvou objasnili krádeže

Pachatele odhalili za čtyři měsíce
V polovině června vnikl neznámý pachatel do baru v Lipníku nad Bečvou. Do vnitřních prostor
se dostal po poškození mříží a rozbití okna. Z místnosti baru odcizil kovový trezor, který byl napevno
připevněný ke skříni, a ve kterém byla finanční hotovost 15 722 Kč. Další škoda byla vyčíslena na
poškození a to ve výši téměř 5 300 Kč. Policisté ode dne nahlášení krádeže začali pátrat po pachateli
a v polovině října se jim podařilo ustanovit dva muže ve věku 27 a 19 let, kteří se ke krádeži přiznali.
Za trestné činy krádež a poškození cizí věci jim hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Odcizená závodní motokára
Na konci měsíce září neznámý pachatel bez použití násilí, pravděpodobně za pomocí klíče, vnikl
do bývalého areálu místního podniku v Lipníku nad Bečvou. Dál se zloděj dostal do prostor skladu
a garáží a odcizil zde uloženou závodní motokáru RT 8 bílo zelené barvy v hodnotě cca 150 000 Kč.
Jednalo se o unikátní jediný exemplář v ČR. Šetřením policistů operativní skupiny byli jako pachatelé
odhaleni dva mladí muži ve věku 18 let, kteří se ke krádeži doznali a motokáru dobrovolně vydali.
Za uvedený skutek jim hrozí trest odnětí svobody až na pět let nebo peněžitý trest.

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

Pozor na to, co si nakládáte na kolo
V polovine srpna půl hodiny před polednem jel 61letý muž na kole po cyklostezce na ulici
Kojetínská v Přerově. Během jízdy ztratil cyklista kontrolu nad řízením a to díky kyblíku, který měl
pověšený na řidítkách. Řidítka se mu během jízdy přetočily a tím došlo k pádu muže na cyklostezku.
Na místo nehody byla přivolána sanitka, která muže převezla do nemocnice na vyšetření, po kterém
lékař konstatoval, že utrpěl zranění s dobou léčení do jednoho týdne. Dechová zkouška byla negativní
a cyklistovi byla uložena bloková pokuta ve výši 500 Kč.

Trochu si zdříml a byl okraden
Poslední srpnový den v dopoledních hodinách cestoval vlakem z Olomouce do Přerova 20letý
mladík, který si v průběhu jízdy četl a pravděpodobně na chvilku usnul. Toho využil neznámý
pachatel, který mu odcizil z vedle ležícího batohu outdoorovou kameru včetně paměťové karty
v hodnotě 6 000 Kč. Případ šetříme pro trestný čin krádež.

Pozor na to, komu pomáháte
O druhém říjnovém víkendu na to málem doplatil 22letý mladík, který se snažil pomoci
zraněnému člověku. V nočních hodinách na základě historky 40letého muže, že ho srazilo vozidlo
v lokalitě obce Grymov, mu nabídl pomoc a odvezl ho na jeho žádost do Přerova. Při vystupování ho
„zraněný“ muž požádal o pomoc. Mladík vystoupil z vozidla a v ten okamžik podezřelý uzamkl dveře
u spolujezdce, přesedl si na místo řidiče a snažil se s autem odjet. Majitel passatu mu však v jeho
záměru zabránil a vytáhl ho z auta ven, takže k odcizení naštěstí nedošlo. Pachatel poté z místa utekl,
ale přivolaní policisté ho následně zadrželi. Případ šetříme pro trestný čin krádež ve stádiu pokusu,
za který mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
Upozornění: Upozorňujeme občany, aby v takovýchto situacích, když je někdo požádá o pomoc
zejména v nočních hodinách, jednali uváženě a vždy přivolali Policii ČR nebo záchrannou službu podle
konkrétního případu. Chránit tím budete hlavně sami sebe a vyhnete se tím možným následným
problémům.

Pomoci chtěla i 90letá žena
S lidskou chamtivostí a neúctou vůči starým lidem se koncem září v Přerově setkala 90letá
žena, která jen chtěla pomoci neznámému muži. V odpoledních hodinách, když doma odpočívala,
slyšela klepání na vchodové dveře a šla otevřít. Jakmile přišla do předsíně, zjistila, že jsou dveře
otevřené a stojí v nich cizí muž, který držel v ruce dvoutisícovou bankovku a požádal o její rozměnění.
Ochota neznámému pomoci se ale nakonec obrátila proti ní. Odešla bankovku rozměnit a muže
nechala stát v předsíni. Jakmile vytáhla obálku s penězi uslyšela za sebou kroky a když se otočila, stál
za ní onen muž, kterého nechala čekat na chodbě domu. Jakmile uviděl peníze sebral je a utekl
z domu pryč. Jednalo se o celkovou částku 23 000 Kč. Dle výpovědi okradené se k ní muž choval
slušně a nezpůsobil jí naštěstí žádné zranění. Celo událost šetříme pro trestné činy krádež
a porušování domovní svobody s dvouletou trestní sazbou odnění svobody.
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