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Statistické ukazatele za pět měsíců 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

117

121

mravnostní

10

11

majetkové

442

544

hospodářské

297

197

ostatní a zbývající

280

298

1 146

1 171

celkem

Dopravní nehodovost
Opět ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

2015

2014

nedání přednosti

26

38

nepřiměřená rychlost

32

14

nesprávný způsob jízdy

177

167

srážka se zvěří a dom. zviřaty

73

58

celkem dopravních nehod

333

303

Následky

2015

2014

úmrtí

4

2

těžká zranění

13

15

lehká zranění

65

79

celkem 15 z toho 13 více než
1,5 ‰

celkem 18 z toho 14 více než
1,5 ‰

Hlavní příčiny nehod

řidičů pod vlivem alkoholu

Aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského
okresu
V letních měsících se řidiči vozidel často dostávají do nepříjemných stavů nejen vlivem teplého počasí
a spěchu. Mnohdy se setkávají s nečekanými situacemi, týkající se oprav komunikací, které se
v letních měsících hojně vyskytují na celém území České republiky. Ani náš okres není výjimkou, proto
vás chceme informovat alespoň o probíhajících a budoucích uzavírkách v přerovském regionu na
frekventovaných dopravních komunikacích.

Katastr obce Ŕíkovice
Od 1. 6. do 30. 6. 2015 je úplně uzavřená komunikace č. III/4348 z důvodu rekonstrukce mostu mezi
obcemi Říkovice a Vlkoš.

Katastr obce Špičky
Do 30. 6. 2015 z důvodů prací na silnici – rekonstrukce mostu, je uzavřena silnice č. I/35 před obcí
Milotice nad Bečvou ve směru od Hranic. Objížďka v obou směrech je vedená po provizorně
vybudované komunikaci.

Přerov – Kozlovice
Do 30. 6. 2015 je úplná uzavírka komunikace č. II/434 v obci Kozlovice z důvodu výstavby sběrače.

Dřevohostice
Od 4. 6. do 31. 7. 2015 z důvodu opravy komunikace je plně uzavřena silnice č. II/150 v obci
Dřevohostice.

Všechovice
Od 4. 6. do 30. 10 2015 probíhají stavební práce na rekonstrukci vodovodu v obci Všechovice na
komunikaci č. III/4384 a III/4387. Je zde částečná uzavírka silnic.

Přerov
Od 10. 6. do konce září 2015 bude částečně uzavřena silnice č. II/436 (ul. Tovačovská) v Přerově.
Směr jízdy z Přerova bude průjezdný, v opačném směru na centrum bude komunikace uzavřena.

Ústí – Horní Těšice
Od 15. 6. do 30. 11. 2015 bude částečně a následně úplně uzavřen úsek komunikace č. II/439 mezi
obcemi Ústí a Horní Těšice. K úplné uzavírce dojde od 1. července 2015.

Bělotín - Nový Jičín
Od 22. 6. do 31. 7. 2015 bude částečně omezen provoz na komunikaci č. I/48 mezi obcemi Bělotín
a Nový Jičín. Provoz v obou směrech bude sveden dle potřeby do protisměru, nebo bude v daném
směru veden pouze v jednom jízdním pruhu.

Radslavice – Grymov
Od 29. 6. do 30. 9. 2015 dojde k úplné uzavírce komunikace č. III/43415 mezi obcemi Radslavice a
Grymov z důvodu rekonstrukce vozovky.

Další aktuální uzávěry a omezení na silnicích celé republiky, včetně označení objízdných tras, můžete
najít i na internetových stránkách www.dopravniinfo.cz.

Co dělat při odcizení nebo ztrátě dokladů na dovolené
Letní měsíce jsou obdobím, kdy jezdíme na dovolenou a chceme si ji v klidu a bez problémů užít a
relaxovat se z celoročního spěchu a řešení pracovních či jiných povinností. Někdy se ale dovolená
nevyvíjí dle našich představ. Mnohdy nejsme ve střehu a toho využívají osoby, které okrádají
spokojené turisty. Člověk se rázem ocitne v nepříjemné situaci, kterou musí ihned řešit, aby se
nedostal ještě do větších problémů, zejména pokud tráví léto v zahraničí. Peníze většinou okradená
osoba zpátky nezíská, ale co dělat, když zjistíme, že nám byly odcizeny i doklady. První rada je
nedávat si peníze s doklady dohromady, ale vždy odděleně. Peníze můžete oželet, ale odcizení
dokladů je nutné ihned nahlásit a s tím je spojeno časově nepříjemné vyřizování celé záležitosti. Co
tedy dělat, pokud se již něco stane.

Česká republika
-

co nejdříve nahlásit na Policii ČR, oznámení přijme kterékoliv obvodní oddělení
policista vám vydá potvrzení, se kterým si půjdete na úřad zažádat o nové doklady
pokud by došlo k prodlení nahlášení, mohly by být vaše doklady zneužity
pokud doklad ztratíte, bez přičinění další osoby, nahlaste to neprodleně úřadu, nemusíte to
hlásit na policii

Zahraničí
-

nahlásit neprodleně ztrátu či odcizení místní policii
požádat o vydání potvrzení
oznámit ztrátu zastupitelskému úřadu České republiky, opět co nejdřív, a ten vystaví
náhradní cestovní doklad (cestovní průkaz) v co nejkratší době
cestovní průkaz je vystaven zejména k umožnění návratu do ČR

Další informace o postupu v zahraničí u výše popisovaných situací naleznete na internetových
stránkách Ministerstva zahraničních věci České republiky www.mzv.cz

Bezpečné město Lipník nad Bečvou
V pátek 22. května proběhla v Lipníku nad Bečvou za součinnosti složek Integrovaného záchranného
systému, armády a dalších organizací preventivní akce Bezpečné město. Již od ranních hodin byla pro
zájemce přistavena technika a po celou dobu probíhaly v prostoru náměstí dynamické ukázky. Ze
strany policie mohli občané a široká veřejnost zhlédnout vystoupení hipologického oddílu ze Zlína,
velmi oblíbenou ukázku, zejména dětmi, výcvik služebních psů a součinnost složek při zvládání
dopravní nehody. Mnoho návštěvníků si také nechalo sejmout otisky prstů a pokusili se sestavit
portrét známé či neznámé osoby. Součástí programu bylo slavnostní oceňování policistů. I přes
nepřízeň počasí se akce vydařila a na dalším ročníku, který proběhne za dva roky, se budeme zajisté
opět podílet.

Slavnostní oceňování policistů
V pátek 22. května proběhla na náměstí v Lipníku nad Bečvou nejen preventivní akce Bezpečné
město, ale součástí programu bylo i slavnostní ocenění policistů a osobností mimo resort policie.
Chvilku před polednem zazněl na náměstí chorál a následným pochodem čestné jednotky byl zahájen
slavnostní ceremoniál. Medaile udělené policejním prezidentem a ředitelem Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje byly předány 26 policistům. Oceněny byly také 3 osobnosti, které
významným způsobem spolupracují s policií. Jednalo se o zástupce Magistrátu města Přerova a dva
příslušníky Armády ČR. Ocenění předával krajský ředitel plk. Ing. Libor Krejčiřík a vedoucí územního
odboru Přerov plk. JUDr. Martin Lebduška.

Policisté dohlíželi na malé cyklisty
V průběhu dubna a května policisté dohlíželi na soutěžní disciplíny mladých cyklistů spojených
zejména s jejich schopnostmi, vědomostmi a dovednostmi. Nejednalo se vždy o oblastní či okresní
kola soutěže, ale také o akce, které si organizovaly školy na svých předem připravených dopravních
hřištích na Přerovsku a Hranicku. Soutěže spočívaly nejen v bezchybné jízdě na kole, ale děti také
musely prokázat znalosti z dopravních předpisů, jízdy zručnosti a poskytnutí první pomoci. Ne úplně
jsme byli s výkony některých malých cyklistů spokojeni, ale ve větší míře se projevovala snaha
a soutěžní duch dětí při sportovním zápolení v boji o místa na stupních vítězů. Jako vždy se na ně
postavili jen ti nejlepší, kteří získali ocenění a případně i postupy do dalších kol dopravních soutěží.

Alkohol na kolo nepatří
V letních měsících přibývá dopravních nehod, kde figurují cyklisté. Důvodem je samozřejmě zvýšený
počet cyklistů pohybujících se v silničním provozu. V nejednom případě však policisté při provedení
dechové zkoušky zjistí, že cyklista je pod vlivem alkoholu. Teplé počasí mnohé přiláká na zahrádku,
kde se osvěží pivem, v některých případech i více než jedním a pak sednou na kolo a jedou dál bez
výčitek, že můžou ohrozit nejen své zdraví, ale také ostatních osob, které se na cyklostezce či cestě
vyskytují. Mnozí si neuvědomují, že patří do skupiny řidičů a tudíž musí dodržovat veškerá ustanovení
a pravidla jako řidič motorového vozidla. Za porušení pak následují sankce, které nejsou zrovna malé.
Pokud se při provedené zkoušce prokáže, že cyklista požil alkohol a měl hodnotu do 1 ‰, hrozí mu za
přestupek sankce až do výše 20 000 Kč. Jestliže však hodnota bude vyšší, tak se již dopouští trestného
činu, kde se pokuta bude pohybovat mezi 25 až 50 tisíci korunami. V případě způsobení nehody hrozí
i trest odnětí svobody. V loňském roce způsobili cyklisté a byli viníky 46 dopravních nehod, z toho 20
bylo pod vlivem alkoholu.

K jedné z mnoha nehod uvádíme konkrétní případ z počátku června letošního roku.

V pozdních večerních hodinách jel 21letý cyklista po stezce kolem Bečvy u Oseku n. B. a čelně narazil
do dalšího 34letého cyklisty, který jel v protisměru. Oba účastníci skončili na zemi a starší z nich
musel být převezen do hranické nemocnice na vyšetření, kde lékaři zjistili, že utrpěl naštěstí pouze
lehké zranění. Oba cyklisté však byli pod vlivem alkoholu. Mladší nadýchal 1,17 ‰ a druhý, zraněný
muž, měl 0,69 ‰ alkoholu v dechu.

ilustrační foto

Případy z poslední doby
Ze stanu zmizela kabelka
Začátkem června přijali policisté z přerovského obvodního oddělení oznámení o krádeži, ke které
došlo v noci ze soboty na neděli v areálu přírodního koupaliště Laguna v Přerově. Dvacetiletá dívka si
nechala v nezajištěném plátěném přístřeší kabelku a od stanu se vzdálila. Při příchodu byla
překvapená, protože kabelka ve stanu chyběla. I s ní zmizel mobilní telefon, 200 Kč v peněžence,
doklady, platební karta a další věci. Pohozenou kabelku nedaleko místa, kde ke krádeži došlo, nalezl
mladý muž, který ji vrátil majitelce. Hodnotné věci a finanční hotovost však z kabelky zmizely. Škodu
si mladá dívka vyčíslila na víc než 8 000 Kč.

Preventivní rada: Vzhledem k blížícím se prázdninám budou mnozí z vás navštěvovat kempy na
různých místech nejen u nás, ale i v zahraničí. Pamatujte, že ve stanech a obdobných velmi lehce
přístupných obydlích byste neměli nechávat jakékoliv cenné věci. Vezměte si je vždy s sebou nebo je
uschovejte do vozidla, pokud ho máte k dispozici, ale tak aby nebyly na viditelném místě.

Ze sklepů zmizí jízdní kola
Zlodějům, kteří se specializují na vykrádání sklepních prostor, usnadňují cestu ke krádeži samotní
nájemníci tím, že mnohdy nezabezpečují hlavní vchodové dveře. O dvě kola za 56 000 korun přišel
jejich majitel začátkem června v Přerově, když se neznámý pachatel dostal do míst, kde jsou sklepní
boxy. Ani zajištění kovovou petlicí nezabránilo tomu, aby se zloděj dostal dovnitř. O kolo v hodnotě
10 000 korun přišla také žena v Hranicích, která měla bicykl odložený taktéž ve svém sklepě. Nejedná
se o ojedinělé případy a velmi často se kradou sezónní sportovní potřeby, které pachatelé prodají
další osobě nebo končí v zastavárnách.

Preventivní rada: Nejbezpečnější místo, kde můžete uložit jízdní kola, zejména pokud se jedná
o dražší kusy, je byt. Pokud tuto možnost nemáte, tak musíte kola umístit v rámci společných prostor.
Do společných koláren a sklepních boxů se však pachatelé dostanou velmi rychle, a jak je uvedeno
v článku, často zůstávají otevřené vstupní dveře, které bezproblémovému vstupu do domu jen
nahrávají. Čím bude vstup obtížnější a objekt zabezpečenější, tím to bude složitější i pro zloděje
a může ho to hned v počáteční fázi odradit od činu. Je opravdu na každém z nás, jak si bude chránit
svůj majetek.

Pozorní občané zachránili sousedovi majetek
Začátkem května v nočních hodinách bylo na policii oznámeno, že se v obci Penčice pohybuje kolem
jednoho z rodinných domů, jehož majitelé nebyli doma, neznámý muž. Jeho divného chování si všiml
svědek, který ihned kontaktoval policii. Díky němu se podařilo zadržet 46letého muže, který si právě
z domu vynášel odcizené věci. Do domu se dostal oknem, které poškodil a pak si do dvou tašek
nachystal věci, které se mu hodily ke konzumaci i k prodeji.

Preventivní rada: Díky všímavým občanům se nám podaří často zadržet pachatele ještě na místě
trestného činu anebo bezprostředně poté. Nebuďme ke svému okolí lhostejní, ale pozorujme co se
kolem nás děje a v případě, že je páchána trestná činnost ihned kontaktujte policii, aby mohla
tomuto jednání zabránit a odhalit pachatele. Pomoc občanů policii v těchto případech je
nenahraditelná.

Pátrání po pohřešovaných mělo šťastný konec

Během 14 hodin se podařilo najít 24letého muže, kterého pohřešovali jeho příbuzní a měli strach
o jeho život. Mladík odjel z místa bydliště na Kojetínsku svým vozidlem a nedorazil na smluvené
místo, nepodával o sobě žádné informace a jeho mobilní telefon byl nedostupný. Ihned po nahlášení
celé události se policisté pustili do pátrání po pohřešovaném. V první fázi byla kontaktována
zdravotnická zařízení a byly provedeny kontroly míst, kde by se mohl pohybovat. Po negativním
šetření se do pátrání zapojila také přivolaná Letecká služba Policie ČR a psovod se psem. Po několika
hodinách se podařilo mladíka vypátrat v jedné z ulic města Olomouc bez ujmy na zdraví.

V březnu policisté pátrali po 83letém seniorovi, který se ztratil v okolí obce Troubky. Jednalo se
o muže, který se špatně pohyboval, trpěl nedoslýchavostí a špatně viděl. Oznámení o jeho
pohřešování jsme obdrželi po dvacáté hodině s tím, že ho naposledy viděli v domě s pečovatelskou
službou. Do pátrání se nepustili jen policisté, ale také jeho spoluobčané a místní hasiči. Po nasazení
všech možných prostředků se seniora podařilo po třech hodinách vypátrat a nemalou zásluhu na tom
měl policejní pes Blesk, který ho nalezl nedaleko obce, kde se pohřešovaný zatoulal. Byl mírně
podchlazený, z tohoto důvodu byl preventivně převezen do nemocnice.

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

