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Statistické ukazatele za prvních pět měsíců roku 2013
K nahlédnutí předkládáme statistické ukazatele trestné činnosti na Přerovsku za prvních pět měsíců
roku 2013 ve srovnání se stejným obdobím v roce 2012.

Trestná činnost

Trestné činy

2012

zjištěno

2013

zjištěno

násilné

145

152

mravnostní

30

9

majetkové

634

685

hospodářské

98

102

ostatní a zbývající

319

282

1226

1230

celkem

Dopravní nehodovost
Opět ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

2012

2013

nedání přednosti

35

27

nepřiměřená rychlost

55

64

nesprávný způsob jízdy

170

182

Celkem dopravních nehod

335

332

Následky

2012

2013

úmrtí

4

2

těžká zranění

34

18

lehká zranění

81

88

řidičů pod vlivem alkoholu

25

18

Hlavní příčiny nehod

Senioři jako oběti trestné činnosti
Obecně lze říci, že senioři vyššího věku šedesát let a více let, jsou v České republice jednou
z nejohroženějších skupin a stávají se terčem pro nejrůznější podvodníky a zloděje. Pachatelé
záměrně volí oběť v seniorském věku. Jsou přesvědčeni, že tak zvyšují svoji šanci na beztrestnost.
Spoléhají na to, že starší člověk nebude klást tak intenzivní odpor, počítají u něj s horší pamětí,
slabším zrakem a obecně pomalejším vnímáním a reakcemi. Podle policejních statistik se jedná
nejčastěji o oběti s ročníkem narození 1940 a níže. Na Přerovsku se pachatelé neštítili okrást
a zaútočit ani na devadesátiletého seniora.
Policie se této problematice velmi intenzivně věnuje a snaží se odhalit jejich pachatele.
Nicméně je velmi důležité si uvědomit, že se někdy chováme rizikově a to je právě příležitost pro
osoby, které se touto trestnou činností zabývají. Zabránit těmto případům se snažíme také formou
preventivních přednášek pro seniory, které se uskutečňují na základě žádosti starostů obcí nebo
různých organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami seniorů (kluby, spolky…).
Od začátku letošního roku jsme uskutečnili takovouto osvětu v pěti obcích okresu Přerov
s účastí cca 180 seniorů. Každý si odnesl informace související s ochranou osobní i majetkovou.
V případě zájmu o přednášku je možné kdykoliv se obrátit na preventivně informační skupinu PČR
Přerov a domluvit si termín na telefonním čísle 974 778 207.

přednáška v Brodku u Přerova

Dovolujeme si Vám proto napsat několik základních doporučení a rad, jak se nestát obětí
podvodníka nebo zloděje

Jak se chovat bezpečně na ulici
-

zbytečně nenoste větší finanční hotovost, peníze a doklady noste odděleně
pokud máte větší finanční obnos, rozdělte ho na více míst - obtížně dosažitelných
pro ženy – kabelku mějte vždy pod kontrolou – na ulici i v marketu
pro muže – peněženka nepatří do zadní kapsy kalhot
zbytečně se nezdržujte na místě s větším počtem osob a buďte více ostražití
při cestování si hlídejte zavazadla – peníze nepatří do batohu
při výběru peněz z bankomatu jednejte vždy obezřetně, PIN noste odděleně od platební karty
nesdělujte nikomu vaše majetkové poměry

Jak se chovat bezpečně doma
-

nikoho cizího nevpouštějte do domu ani bytu – pořiďte si kukátko a pojistný řetízek
záminky podvodníků, jak se dostat do domu – vydávají se za zástupce firem, opraváře,
pečovatelky, roznáška reklamních letáků…..
vstupní dveře do bytu nikdy neotvírejte cizím osobám i když tvrdí, že znají vaše rodinné
příslušníky
buďte sobečtí, i když Vás někdo požádá o vodu, použití WC případně pomoc, zavřete dveře,
slušnost na ně neplatí
nenechte se nalákat na výhodný nákup
nikdy nedávejte peníze cizím osobám i když Vám slíbí, že je zaručeně vrátí
nenechávejte doma větší množství peněz a cenností
zamykejte všechny vstupní dveře i okna

Pro ilustraci uvádíme případ z dubna letošního roku

Dvě pachatelky zazvonily v dopoledních hodinách u bytu 80leté seniorky v Přerově a požádaly
starou paní o vodu, protože jedné z žen bylo „údajně“ nevolno. Pak bez svolení vstoupily do bytu
a jedna z pachatelek ženu zabavila a druhá jí bez povšimnutí ukradla šperky v hodnotě sto tisíc korun.
Na to ovšem okradená žena přišla až po jejich odchodu.

Ochrana obydlí před odjezdem na dovolenou

Doba dovolených již pomalu začala a mnoho občanů opustí své trvalé bydliště na delší či
kratší dobu za účelem rekreace nebo stráví léto na chatě či chalupě. Právě v tomto období jsou naše
obydlí lákadlem pro páchání majetkové trestné činnosti. Ke vloupání do rodinných domů a bytů
dochází jak v průběhu dne, tak i v nočních hodinách. Jsou zaznamenány také případy, kdy majitelé
bytů spí, pachatel bez problémů vnikne dovnitř a s jistotou a notnou dávkou drzosti se zde pohybuje
a přítomnost spících osob mu nevadí.
Nezvaná návštěva vniká do objektů nejčastěji:
-

vchodovými dveřmi nebo zadním nezajištěným vstupem
oknem – i okno otevřené pouze na ventilaci není pro zloděje problém
přes garáže, sklepy a půdní prostory

Důkladné zajištění a zabezpečení přístupových cest může pachatele od vloupání odradit případně
zabránit jeho vniknutí do objektu. Aby návrat z dovolené nebyl nepříjemný zážitek, je důležité udělat
pár bezpečnostních opatření a neulehčovat „bytařům“práci v podobě nezabezpečeného bytu.
-

-

zbytečně nikomu neříkejte, že odjíždíte na dovolenou a nebudete doma a upozorněte děti,
aby tyto informace nesdělovaly ani na veřejných diskusích na internetu
požádejte někoho z blízkých či známých, aby dohlédl na domácnost (vyvětrat, stáhnout
a roztáhnout žaluzie) a budil dojem, že byt není opuštěný a také vybíral poštovní schránku,
která může být zdrojem informací o nepřítomnosti majitele. Pokud odjíždíte na delší dobu je
důležité udržovat také prostor před domem např. posečení trávníku
řádně zamkněte a ujistěte se, že všechny přístupové cesty (okna, dveře) jsou zabezpečená
a zavřená
nenechávejte žádné předměty na balkoně a terase, i když nebydlíte v přízemí
nezapomeňte před odjezdem uschovat a zabezpečit cenné předměty či větší finanční
hotovosti
svůj účel splní také elektronický časovač na rozsvěcování světla, či zapnutí rádia
také kvalitní zabezpečení objektu dokáže zloděje odradit od páchání trestné činnosti, důležitý
je kvalitní zámek, bezpečnostní dveře nebo okenní fólie, které dokážou znepříjemnit
pachateli cestu k vniknutí do objektu

Může se samozřejmě stát, že i přes veškerá bezpečnostní opatření se stanete obětí zlodějů, kterým se
podaří vniknout do vašeho bytu nebo domu. Pro tento případ je vhodné mít pořízenou
fotodokumentaci a soupis cenností pro zjednodušení a urychlení řešení celé události.

Zaměřeno na cyklisty

S příchodem jarních měsíců se na vozovce
objevuje čím dál více cyklistů, kteří buď dojíždějí do
práce na kole, nebo jezdí za účelem relaxace
a odpočinku. Právě v této době přirozeně dochází ke
zvýšení dopravní nehodovosti cyklistů. Na vině není
vždy jen řidič dopravního prostředku, ale nemalou
měrou se na kolizi podílí samotní cyklisté. Mnozí z nich
nedodržují pravidla silničního provozu a často se
přesvědčujeme také o jejich neznalosti. Problémy jsou
také s povinnou výbavou jízdního kola, která mnohdy
zcela chybí, případně je nedostatečná.

Proto se policisté na Přerovsku pravidelně každým rokem v souvislosti se zahájením sezóny
zaměřují na tyto účastníky silničního provozu. Zpočátku se jedná o akce preventivního charakteru
a teprve následně se přistoupí k razantnějšímu postihu. Policisté ze skupiny preventivně
informačního oddělení, dopravního inspektorátu a zástupce BESIPU Olomouckého kraje společně
působí na cyklisty, aby byli zodpovědnější a chránili si své zdraví. Obdrží rady a preventivní materiály,
kde mají uvedené potřebné informace, aby se již nedostali do problémů při následné kontrole výbavy
kola. Cyklisté, kteří mají vše v pořádku, převezmou drobné předměty z reflexních materiálů, které
jejich bezpečnost ještě zvýší.

V průběhu loňského roku došlo na
silnicích přerovského okresu ke 40
dopravním nehodám, kde figurovali
cyklisté, z nichž jeden podlehl na místě
smrtelnému zranění, jedenáct bylo
zraněno těžce a dvacet šest lehce. To
znamená, že 95 procent cyklistů utrpělo
zranění různého rozsahu a pouze
5 procent se obešlo bez újmy na zdraví.

Rok od roku stoupá počet cyklistů provozující tento druh sportu a k naší spokojenosti se
zvyšuje i procento těch, kterým není lhostejné, s jakou výbavou se vydají na cesty.

Lipnická pátračka

V sobotu 25. dubna 2013 byla ve výstavním
sále Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou
slavnostně otevřena a zahájena výstava pod názvem
„Lipnická pátračka aneb Co v televizních humoreskách
nebylo“, která mapuje historii četnictva a policejního
sboru v daném městě od jejího založení do
současnosti. Této významné události se zúčastnil
policejní historik plk. JUDr. Michal Dlouhý Ph. D., který
se podílel na vzniku televizního seriálu Četnické
humoresky a je autorem řady knih s touto tematikou.
Součástí slavnostního otevření byla i jeho přednáška s možností zakoupení knih s podpisem
a autorovým věnováním. Na slavnostní zahájení byli pozváni nejen bývalí příslušníci Sboru národní
bezpečnosti a policisté, kteří zde sloužili, ale také jejich rodiny a rodiny již nežijících příslušníků.

Tato ojedinělá expozice mohla vzniknout jen díky policistům, kteří se zajímají o danou
problematiku a podařilo se jim shromáždit unikátní historický materiál. Vedoucí místního obvodního
oddělení npor. Marek Pecha DiS. má velký podíl na jejím vzniku, ale bez podpory a pomoci svých
kolegů, Muzea Komenského v Přerově, Města Lipník nad Bečvou a dalších institucí by cesta k jejímu
zrození byla velmi dlouhá.

Výstava byla ukončena 11. června 2013. V blízké
budoucnosti se ale dočká znovuotevření a bude umístěna
v místnosti blízko obvodního oddělení v Lipníku nad Bečvou,
kde si ji budou zájemci moci na základě požádání
v informačním centru prohlédnout.

Objasněné případy – pachatelé usvědčeni
Drogy na Přerovsku
V únoru a březnu letošního roku po předchozím rozpracování řešili přerovští kriminalisté
případy distribuce drog na Přerovsku, na kterých se nezávisle na sobě podílelo 5 mužů ve věku od
23 do 36 let. Uživatelům pervitinu a marihuany tyto drogy prodávali nebo si za ně řekli o jinou
protislužbu. Nebylo jim proti mysli návykové látky prodávat také mladistvým osobám. Mezi
odběrateli byli jak muži, tak i ženy. Všem pachatelům bylo sděleno obvinění z trestného činu
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
U nejstaršího z obviněných, třiceti šestiletého muže, byla provedena domovní prohlídka, při
které kriminalisté nalezli výrobní zařízení, pervitin, sušenou marihuanu, léky a chemikálie sloužící
k výrobě drog. V tomto případě se jednalo o muže, který byl již za stejný skutek v minulosti odsouzen
soudem i přesto ve své činnosti pokračoval. Z tohoto důvodu byl z naší strany podán podnět k jeho
vzetí do vazby, protože hrozilo, že se i nadále bude tomuto nezákonnému jednání věnovat. Soudce
žádost akceptoval a muž skončil ve vazební věznici.

Se zbraní v ruce si vynutil peníze
Dvakrát v průběhu dvou měsíců se 40letý pachatel vydal nelegálně vydělat peníze do
restaurace na ulici Brabansko v Přerově. V březnu se zbraní v ruce přinutil obsluhující personál, aby
mu vydal finanční hotovost a pak z restaurace odešel. Za čas se na stejné místo opět vrátil a stejným
způsobem s kuklou na hlavě a zbraně se domohl dalších peněz a z místa činu zmizel. Svého lupu si
tentokrát moc neužil, protože ho několik minut po přepadení zadržela policejní hlídka, která u něho
našla odcizené peníze včetně dalších věcí, které při loupeži použil. Na policejní služebně pak
podezřelý policistům sdělil, že ho k těmto skutkům přinutila finanční tíže. Škoda, kterou způsobil, byla
vyčíslena na téměř 17 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se dopustil násilného trestného činu, hrozí mu až
desetiletý pobyt za mřížemi.

Způsobil škodu téměř půl milionu
Od října loňského roku do poloviny května roku letošního 32letý muž vnikl nejméně do
14 objektů na Přerovsku, kdy se jednalo zejména o restaurační zařízení, prodejny potravin a další
objekty, kde byla možnost získat spotřební věci a finanční hotovost. Svoji pozornost zaměřil zejména
na cigarety a alkohol. V několika případech se vloupal i do výherních automatů.
Policisté intenzivně na případech pracovali a pachatele odhalili a posléze zadrželi. Předchozím
šetřením bylo zjištěno, že je ozbrojen střelnou zbraní i když není držitelem příslušného oprávnění.
U obviněného byly zajištěny, mimo zbraň, také věci, které mohl použít ke spáchání výše uvedených
skutků. Začátkem června mu bylo sděleno obvinění ze spáchání trestných činů krádež, poškození cizí
věci a nedovolené ozbrojování. Na základě podnětu policie byl vzat do vazby a hrozí mu až pětiletý
pobyt za mřížemi.

Zachráněné lidské životy

Žena v potoce

Zachránit život 55leté ženy pomohla náhodná svědkyně, která viděla, jak žena spadla do
místního potoka Strhanec v Přerově. Nezaváhala ani na chvilku a celou událost oznámila na policii.
Na místo byla ihned vyslána policejní hlídka, která na místě zjistila, že bezvládnou ženu unáší proud.
Oba policisté jednali s chladnou hlavou, jeden z nich bez zaváhání skočil do vody za ženou a druhý
přivolal rychlou záchrannou službu. Poškozenou se jim podařilo vytáhnout na břeh. Vzhledem
k tomu, že k případu došlo v březnu, byla žena podchlazená. Po vytažení si ji převzal lékař, který
rozhodl o převezení ženy do nemocnice.

Vrtulník v akci

Taktéž v březnu se rozjela rozsáhlá pátrací akce na Hranicku, kde bylo v ranních hodinách
rodinnými příslušníky oznámeno pohřešování 64letého seniora, který se vydal předešlý den na
procházku do lesů v okolí Potštátska a nevrátil se domů. Ihned po oznámení se rozjela rozsáhlá
pátrací akce, do které se zapojilo na sto policistů včetně psovodů, příslušníci vojenské policie a také
vojáci, neboť byl předpoklad, že muž zabloudil do vojenského prostoru Libavá. Do pátrání se zapojili
i místní dobrovolníci z řad občanů. Nasazen byl také policejní vrtulník, za pomoci kterého se nakonec
seniora podařilo v odpoledních hodinách najít ve vojenském prostoru Libavá v katastrálním území
Velká Střelná. Vrtulníkem byl převezen do obce Potštát, kde si nalezeného a podchlazeného muže
převzal lékař a převezl ho do hranické nemocnice. Senior zabloudil a ztratil orientaci, ale naštěstí to
neodnesl újmou na zdraví.

Sportovní okénko
I ve svém volném čase si policisté zvyšují svoji fyzickou kondici a zúčastňují se různých
vyhlášených závodů a soutěží. Nezřídka se jim jejich píle a snaha zúročí a stanou na metě nejvyšší. To
dokazuje také jejich vítězství v 1. ročníku turnaje Mistrovství UNITOP ČR Dračích lodí, které se konalo
první červnový den v loděnici v Kojetíně. Na startovní čáru řeky Moravy se postavilo osm
přihlášených posádek z různých koutů České republiky, které se utkaly ve dvou samostatných
soutěžích a to Mistrovství UNITOP na 200 m a otevřený turnaj policejního sportovního klubu Přerov
na 1 000 m. V první jmenované soutěži si zlato odnesli přerovští policisté, ve druhé části již tolik štěstí
neměli a na medaili nedosáhli.
Celý turnaj se nesl v přátelském duchu, všichni závodníci dodržovali zásady Fair play, a proto
se pořadatelský policejní sportovní klub Přerov rozhodl udělat z této soutěže tradici a v příštím roce si
opět mezi sebou poměří síly.
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