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Vážení spoluobčané,

dospěli jsme do druhého desetiletí třetího tisíciletí a jak se „moderně“ říká, žijeme
v informační společnosti. Proto jsme se s kolegy rozhodli, že Vám také něco informací přineseme.
Naší novou preventivní aktivitou je Policejní zpravodaj, kterým si právě virtuálně listujete.
Budeme ho vydávat čtyřikrát ročně a distribuovat výhradně elektronicky, tak aby byl dostupný na
webových stránkách Vašich obcí.
Dlouho jsme si lámali hlavu, co vlastně by měl takový zpravodaj – magazín obsahovat.
Samozřejmostí budou obecné informace a kontakty, protože i policie se stále proměňuje, ale také
bychom chtěli přinášet zajímavosti o činnosti policistů našeho územního odboru a také o dění ve
vašich obcích. Dále by pozorný čtenář na stránkách zpravodaje měl najít preventivní rady jak
zabezpečit svůj majetek a také doporučení, jak se nestát obětí trestné činnosti. Zcela určitě se
budeme také věnovat legislativní oblasti – jak případné nové zákony a předpisy ovlivní „obyčejný“
život ve vztahu občan versus policie.
Pevně věřím, že informace „z první ruky“ - od policistů samotných uvítáte, a možná
v budoucnu i sami přispějete svými náměty ke zveřejnění dalších informací, které byste pro
pohodový život v tomto pěkném regionu uvítali.

Přeju Vám všem hezké jaro,

plk. JUDr. Martim Lebduška
vedoucí územního odboru
Policie ČR Přerov
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Územní odbor Přerov
Přerovský územní odbor Policie ČR spadá pod Krajské ředitelství Olomouckého kraje.
Je rozdělen na dvě základní složky a to vnější službu a na službu kriminální policie a vyšetřování. Pod
vnější službu patří v rámci přerovského okresu pět obvodních oddělení. Jedná se o Obvodní oddělení
Přerov 1, Přerov 2, Hranice, Lipník n. Bečvou a Kojetín. Do této skupiny je zahrnutý také dopravní
inspektorát. Služba kriminální policie a vyšetřování má dvě oddělení, které se zabývají obecnou
kriminalitou, jedno oddělení hospodářské kriminality a oddělení kriminalistické techniky.
Bezpečnost obyvatel v našem okrese, který se rozkládá na ploše 845 km2, zajišťuje 282 policistů.
Do katastru přerovského okresu spadá 104 obcí, z nichž 6 má statut města a 3 městyse.

Kde nás najdete…
Policie české republiky
Krajské ředitelství Olomouckého kraje

Územní odbor Přerov
U Výstaviště 18
750 02 Přerov
telefon: 974 778 111
email: srorpr@mvcr.cz

Vedení územního odboru Přerov

plk. JUDr. Martin Lebduška
vedoucí územního odboru
plk. Mgr. David Kalina
zástupce vedoucího územního odboru
kpt. Ing. Bc. Vojtěch Franciška
vrchní komisař územního odboru pro vnější službu
kpt. Mgr. Marek Nádvorník
vrchní komisař územního odboru pro službu kriminální policie a vyšetřování

Obvodní oddělení Přerov I
Čapka Drahlovského 7
751 52 Přerov
telefon: 974 778 651
email: prooppr1@mvcr.cz

npor. Mgr. Pavel Chlápek
vedoucí obvodního oddělení
npor. Bc. Jaroslav Kostelníček
zástupce vedoucího obvodního oddělení
Územní působnost
Beňov, Bezuchov, Čechy, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Grymov, Horní Moštěnice, Hradčany,
Křtomil, Lipová, Líšná, Nahošovice, Oldřichov, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Přerov –
Újezdec, Přerov – Kozlovice, Přerov – město, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Radslavice,
Říkovice, Stará Ves, Sušice, Šišma, Tučín, Turovice, Věžky, Vlkoš, Želatovice

Obvodní oddělení Přerov II
U Výstaviště 18
751 52 Přerov
telefon: 974 778 701
email: prooppredm@mvcr.cz
npor. Mgr. Josef Gybas
vedoucí obvodního oddělení
npor. Ing. Bc. Jana Hlobilová
zástupce vedoucího obvodního oddělení
npor. Karel Široký DiS.
zástupce vedoucího obvodního oddělení

Územní působnost
Bochoř, Brodek u Přerova, Císařov, Citov, Čelechovice, Kokory, Buk, Lazniky, Lhotka, Nelešovice,
Prosenice, Přerov - Čekyně, Přerov - Dluhonice, Přerov – Henčlov, Přerov – Lověšice, Přerov - Lýsky,
Přerov - Penčice, Přerov - Popovice, Přerov - Předmostí, Přerov - Vinary, Přerov - Žeravice,
Radvanice, Sobišky, Troubky, Zábeštní Lhota

Obvodní oddělení Hranice
Purgešova 2
753 01 Hranice
telefon: 974 778 711
email: proophrani@mvcr.cz
npor. Mgr. Petr Čech
vedoucí obvodního oddělení
npor. Bc. Jaromír Stržínek
zástupce vedoucího obvodního oddělení
npor. Bohumil Neubauer
zástupce vedoucího obvodního oddělení
Územní působnost
Bělotín, Byškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče
nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice,
Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad
Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky

Obvodní oddělení Lipník nad Bečvou
K Nadsklepí 1402
751 31 Lipník nad Bečvou
telefon: 974 778 731
email: prooplipni@mvcr.cz
npor. Marek Pecha DiS.
vedoucí obvodního oddělení
npor. Bc. Ivo Grygar
zástupce vedoucího obvodního oddělení
Územní působnost
Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Kladniky, Lazničky, Lhota,
Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko, Výkleky,
Žákovice

Obvodní oddělení Kojetín
Masarykovo náměstí 39
752 01 Kojetín
telefon: 974 778 721
email: proopkojet@mvcr.cz
npor. Ing. Martin Bosák
vedoucí obvodního oddělení
npor. Bc. Jan Šípal
zástupce vedoucího obvodního oddělení
Územní působnost
Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov,
Uhřičice

Další informace o územním odboru Přerov, včetně dalších kontaktů můžete získat na internetovém
odkazu http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

Jak podat trestní oznámení
Policie ČR je ze zákona povinna přijmout oznámení o trestném činu a přestupku. Příslušnou
věc pak prošetří a zjistí, zda se ve věci jedná o podezření ze spáchání trestného činu, případně
přestupku či jiného protiprávního jednání.
Trestní oznámení je možné podat:
 ústně – přímo na policejní služebně ( je vhodné zvolit si služebnu dle místa bydliště)
 písemně – osobně nebo poštou doručíte klasický dopis na policejní služebnu, elektronickou
poštou nebo faxem
 telefonicky

Může ho podat kdokoliv, nemusí se jednat jen o osobu poškozenou.
Oznamovatel by měl co nejstručněji, jasně a srozumitelně formulovat co se stalo, kdo se trestného
činu dopustil, kde, kdy a jak k události došlo, čím byl trestný čin spáchán, proč se podle názoru
oznamovatele čin stal a jaké byly následky.

Ohlédnutí za rokem 2012
K nahlédnutí předkládáme statistické ukazatele trestné činnosti na Přerovsku za rok 2012 ve srovnání
s rokem 2011.

Trestná činnost

Trestné činy
násilné

2011

zjištěno/objasněno

2012

zjištěno/ objasněno

300/220

298/218

mravnostní

35/21

47/31

majetkové

1386/483

1499/498

hospodářské

227/138

236/145

ostatní a zbývající

683/613

662/544

2631/1475

2742/1436

celkem

Dopravní nehodovost na okrese Přerov ve srovnání s rokem 2011

2011

2012

nedání přednosti

77

98

nepřiměřená rychlost

90

90

nesprávný způsob jízdy

484

452

Celkem dopravních nehod

804

853

Následky

2011

2012

úmrtí

6

10

těžká zranění

66

75

lehká zranění

244

213

řidičů pod vlivem alkoholu

73

61

Hlavní příčiny nehod

Na dopravní nehodovosti se v roce 2012 podíleli také chodci, kteří v 31 případech byli účastníky
nehody. Ve 14 případech zavinili dopravní nehodu a z tohoto počtu bylo 7 dětí. Řidiči také často
podceňují místa s výskytem lesní zvěře a nepřizpůsobí tomu rychlost jízdy. Z celkového počtu 853
dopravních nehod v loňském roce došlo ve 124 případech ke srážce vozidel s lesní zvěří nebo
domácím zvířectvem.

Ocenění policistů
Každoročně vedení územního odboru Přerov oceňuje a vyhodnocuje nejlepší policisty
a občanské zaměstnance roku. Stejně tomu bylo i začátkem ledna 2013, kdy se všichni pozvaní
shromáždili v zasedací místnosti územního odboru Přerov a převzali zde již zmíněné ocenění. Na
tento slavnostní akt přijal pozvání ředitel Krajského ředitelství Olomouckého kraje plukovník Jaroslav
Skříčil, primátor města Přerov Jiří Lajtoch a jeho náměstek Michal Zácha.
Krajský ředitel udělil čtyřem policistům medaile za dlouhodobé příkladné plnění služebních
povinností a za projevení osobní odvahy při záchraně lidského života při havárii nákladního vozidla,
které nabouralo do domu v Přerově na ulici Tovární. Také primátor ocenil jejich hrdinský čin a předal
jim věcný dar.

Dále byl oceněn jako nejlepší policista roku 2012 nadpraporčík Marcel Lukáš z oddělení
kriminalistické techniky, jako velitel roku byl nejlépe vyhodnocen nadporučík Mgr. Josef Gybas a mezi
občanskými pracovníky se nejlépe umístila paní Michaela Jusková, která má na starosti spisovou
a administrativní činnost.

Pro všechny oceněné policisty vytvořila výtvarnice ze Střediska volnočasových aktivit ATLAS
a BIOS Přerov keramickou sošku, která jim bude tento slavnostní den připomínat.

Oceněný občan
Policie České republiky a troufáme si říct, že i celá společnost, si velmi váží hrdinských
a neobyčejných skutků ze strany našich občanů, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a bez zaváhání
pomohou zachránit životy a zdraví dalším lidem.
Jedním z nich je také František Rapant z Přerovska, který zachránil život prodavačce, která
zůstala v červenci loňského roku zavalená v sutinách domu, do kterého vjel kamión. Odvážný muž
i přes hrozící nebezpečí výbuchu nebo zavalení, uvězněnou ženu vyprostil ven. Pak nasedl do
autobusu a odjel domů. O hrdinském činu svého tatínka se rozpovídala až jeho dcera.
Jeho jednání bylo oceněno státním vyznamenáním Plaketou Policie České republiky, kterou
mu osobně předal policejní prezident plukovník Martin Červíček na slavnostním oceňování policistů
v lednu letošního roku v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Také pojišťovna Allianz, se kterou Policie
ČR spolupracuje na projektu „Pomocná ruka zákona“, ocenila statečnost pana Rapanta a předala mu
certifikát s hodnotným věcným darem. Jak už samotný název projektu napovídá jeho cílem je
motivovat občany, aby k sobě nebyli lhostejní a dokázali si vzájemně pomoci v krizových situacích
a odhalování trestné činnosti.

Policejní prezident předává plaketu

Přebírání ocenění v pobočce pojišťovny Allianz v Přerově
Foto: zdroj www.allianz.cz

Prevence
Na územním odboru Přerov je zřízena preventivně informační skupina, která má na starost
komunikaci s veřejností, se sdělovacími prostředky a především se samotnými občany. Širokou
veřejnost informujeme o práci policistů a zejména poskytujeme a zajišťujeme preventivní
a poradenskou činnost přímo v terénu. Pro děti a mládež nabízíme přednášky především na
základních a středních školách celého přerovského okresu, ale nezapomínáme ani na seniory, kteří
patří do rizikové skupiny obětí trestné činnosti. Policisté svoji činnost prezentují na různých akcích
a dnech policie, na kterých se podílí i další složky Integrovaného záchranného systému.

Mezi největší akce v loňském roce patřil jubilejní
X.ročník projektu „Občan a bezpečnost“, kterého se
zúčastnilo velké množství široké veřejnosti, děti a mládež
z přerovských škol a blízkého okolí. Tradičně se
představily složky Integrovaného záchranného systému
a další oslovené organizace. Součástí byl také den
otevřených dveří územního odboru a návštěvníci měli
možnost prohlédnout si budovu včetně kryté střelnice.
I přes nepřízeň počasí se akce velmi vydařila o čemž
svědčily jen samé kladné ohlasy a úsměvy na tvářích dětí.
Oddíl jízdní policie

Skupina služební kynologie
Pyrotechnici

Nezapomínáme ani na bezpečnost a ochranu majetku
V loňském roce, stejně jako v předešlých letech, jsme se zaměřili v rámci prevence na
bezpečnost a ochranu majetku. Kontrolovali jsme chatové oblasti, vytipované lokality ve městech,
oslovovali občany v marketech a informovali je o možnosti a způsobu ochrany vlastního majetku.
Preventivních aktivit z naší strany směrem k veřejnosti je mnoho a budeme Vás s nimi ve zpravodaji
seznamovat. V dalších číslech se budeme zabývat a radit občanům s konkrétními problematikami.

Ani prevence v dopravě nechyběla a často jsme spolupracovali s Českým červeným křížem
a BESIPem. Vzorní řidiči si mnohdy odváželi od strážců zákona i drobné dárky a nechyběly ani
preventivní letáky s radami a informacemi.

Zajímavé případy

Zloděj chtěl policistům uplavat
Začátkem roku neznámý pachatel překonal plot a vnikl do areálu výkupny druhotných surovin
v Přerově na ulici Kojetínská. Tentokrát však nešel krást kov, ale odstranil mříž a rozbil okno na
unimobuňce, ve které se nachází kancelář. Tu prohledal, ale nic neodcizil. Majiteli způsobil škodu na
poškození 6 000 Kč. V souvislosti s tímto případem byl o několik minut později na nábř. Dr.E.Beneše
policejní hlídkou kontrolován 27letý muž. Po kontaktu s policisty se však pokusil o útěk a skočil do
řeky Bečvy. Muži zákona ho vyzvali, aby se vrátil na břeh. Podezřelý si to po chvíli rozmyslel a za
pomoci policistů byl z chladné vody vytažen. Vzhledem k drobným zraněním, které si způsobil při
pádu během útěku, skoku do vody a podchlazení byl převezen do nemocnice, kde byl jednorázově
ošetřen. Následně byl zadržen a převezen do policejní cely, odkud byl po provedení úkonů propuštěn
na svobodu.

Muž v ženských šatech
V květnu ve večerních hodinách byly nemile překvapeny dvě mladé ženy ve věku 20 a 25 let,
když procházely po chodníku ulicí Svisle v Přerově. V blízkosti parkoviště u Penny marketu jim
nadbíhal a pozoroval je muž, který byl oblečený do dámských svršků. Na sobě měl sukni nad kolena s
leopardím vzorem, bundu do pasu, páskové boty na podpatku a přes rameno mu visela kabelka. V
blízkosti školy se schoval do křoví a obě ženy sledoval. Pak jim nadběhl, když procházely mezi
dvěma domy na uvedené ulici a opět se snažil na sebe upozornit. Poškozené došly až na ulici Bří
Hovůrkových, kde si sedly na lavičku naproti vchodu do domu a opět byly sledovány neznámým
mužem z blízkého křoví, kde se již pohlavně uspokojoval. Zde byl však vyrušen strážníky městské
policie, které na místo poškozené přivolaly. Podezřelý byl zadržen a umístěn do policejní cely.
Následně se zjistilo, že se jedná o 42letého muže z Rožnova pod Radhoštěm.

Pes zavinil nehodu, skočil řidičce na záda
Jedno nedělní odpoledne jela 37letá řidička s vozidlem Š-Forman od obce Podolí na
Želatovice. Dle výpovědi řidičky na ni při řízení auta skočil ze zadních sedaček její pes, rasy německý
ovčak a tím řidičce zabránil v řízení. Následkem toho vyjela mimo vozovku do příkopu, kde narazila do
betonové propusti. Nárazem se vozidlo odrazilo, otočilo se na střechu a vrátilo se zpět na kola.
Nezodpovědná řidička byla i se svoji tříletou spolujezdkyní, která seděla v autosedačce, převezena
sanitním vozidlem do nemocnice v Přerově. Obě utrpěly naštěstí jen lehká zranění s dobou léčení do
7 dnů.

Občané pomáhali policistům dopadnout pachatele

Kolemjdoucí jednali s chladnou hlavou a pomohli přepadené prodavačce
Do prodejny pracovních pomůcek na ulici Čechova v Přerově vešla 34letá žena a přistoupila
k prodavačce, která stála za pultem. Řekla jí, ať je potichu a tlačila ji dál směrem k pokladně a po
celou dobu se snažila 27letou mladou ženu uchopit za vlasy. To se jí nakonec taky podařilo a strhla
poškozenou na podlahu, kde ji přidržovala rukou za vlasy a kolenem, aby se nemohla bránit. Pak si
otevřela pokladnu a vzala z ní bankovky v hodnotě 20 900 Kč. Neustále opakovala, ať je potichu.
Jakmile měla peníze, uvolnila napadenou ženu ze sevření a chtěla z prodejny odejít. V tom jí ale
zabránili kolemjdoucí, kteří slyšeli volání o pomoc a viděli co se uvnitř děje. Zavřeli a podrželi vstupní
dveře a tím zabránili podezřelé, aby prodejnu opustila. Zlodějka se zbavila bankovek, které uloupila
a naivně si myslela, že jí svědci incidentu propustí. Místo toho však byla zadržena přivolanými
policisty. Napadené prodavačce způsobila lehké zranění, škrábance a zhmožděniny, které si
vyžádalo jednorázové ošetření.

Mladý muž ani na okamžik nezaváhal a pomohl chytit zloděje
Díky 19letému mladíkovi hranická policie dopadla v polovině září dva zloděje bezprostředně
po krádeži. Patnáctiletý a dvacetijednaletý mladík přišli do lékárny v Hranicích na Masarykově
náměstí, kde si nakoupili nějaké zboží a pak z lékárny odešli. Po chvíli se vrátili zpět a využili
nepozornosti obsluhujícího personálu a ze dvou pokladen odcizili finanční hotovost 15 500 Kč.
Lékárnice si jejich počínání všimla, ale oba pachatelé již vybíhali z obchodu ven. Žena vyběhla za nimi
a žádala kolemjdoucí o pomoc. V tu chvíli zde procházel mladý muž, který začal zloděje
pronásledovat. Vzápětí zavolal na městskou policii a uvedl, kterým směrem utíkají. Sám se vydal za
nimi a ve spolupráci se strážníky městské policie pachatele dopadli. Při útěku zloději peníze odhodili
ještě před tím, než byli zadrženi. Nakonec skončili v poutech a pak na policejní stanici. Finanční
hotovost byla vrácena zpět majiteli. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se jedná o osoby, které mají
časté problémy se zákonem.

Díky duchapřítomným osobám a jejich nezištné ochotě pomoci, se v obou případech podařilo
pachatele dopadnout. Všem občanům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k odhalení či vyřešení
trestné činnosti děkujeme a doufáme, že se jejich počet bude zvyšovat a vzájemná ohleduplnost mezi
námi bude běžnou součástí života.

Policista je vždy ve střehu

Policisté šli z práce domů a zadrželi pachatele
V únoru v odpoledních hodinách jela na jízdním kole 47letá žena v Přerově po ulici Velké
Novosady. U jednoho z domů ji doběhl 20letý mladík a ze zadního košíku, umístěného na
kole poškozené, odcizil dámskou kabelku s finanční hotovostí 2 300 Kč, mobilním telefonem
a dalšími osobními věcmi. Celé události byli svědky policisté, kterým skončila služba a jeli
domů. Neváhali zakročit a pachatele ihned zadržet. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se nejedná
o žádného nováčka a již za poslední tři roky byl za krádeže odsouzen Okresním soudem v Přerově.
Věci, které cyklistce odcizil, jí byly vráceny nepoškozené a v pořádku.

Na procházce zadržel zlodějskou skupinu
Jedno nedělní odpoledne si skupina zlodějů vyhlédla ke vloupání areál bývalého cukrovaru
v Brodku u Přerova. Za pomoci přineseného nářadí ukradli měděné kabely o celkové váze 82 kg,
kovovou a řetězovou kladku o váze 69 kg. Ukradené věci si naložili do přistaveného auta, ale odvézt
je už nestihli. Na místě byli přistiženi kolegou za skupiny služební kynologie, který si v té době užíval
volna a byl na procházce se svým psem. Tříčlennou skupinku mužů pak odvezla policejní hlídka na
služebnu. Jednalo se o dva muže ve věku 47 a 29 let z Přerovska a jednu osobu mladistvou.

I pes má své místo u policie
I v tomto případě se dva muži ve věku 21 a 23 let vydali na lup do areálu bývalého cukrovaru
v Brodku u Přerova. Na místo přijeli osobním vozidlem a podlezli zadní vstupní bránu. V areálu
odsekali několik měděných kabelů o celkové váze 100 kg a nachystali si je k odcizení. Přitom ale byli
vyrušeni hlídačem, proto z areálu utekli a schovali se do nedalekého remízku. Tam byli o pár minut
později nalezeni policistou se služebním psem, který v té době nebyl ve službě, ale měl osobní
volno. Na pomoc ho přivolal strážný objektu. Pak oba zadržené zloděje předal svým kolegům, kteří
mezitím dorazili na místo celé události.

por. Mgr. Miluše Zajícová
Preventivně informační skupina
Územní odbor PČR Přerov

