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Statistické ukazatele za období leden - srpen roku 2013
K nahlédnutí předkládáme statistické ukazatele trestné činnosti na Přerovsku za období leden - srpen
roku 2013 ve srovnání se stejným obdobím v roce 2012.

Trestná činnost

Trestné činy

2012

zjištěno

2013

zjištěno

násilné

228

223

mravnostní

36

13

majetkové

1010

1033

hospodářské

152

171

ostatní a zbývající

477

459

1903

1899

celkem

Dopravní nehodovost
Opět ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

2012

2013

nedání přednosti

58

52

nepřiměřená rychlost

70

71

nesprávný způsob jízdy

299

323

Celkem dopravních nehod

570

586

Následky

2012

2013

úmrtí

8

3

těžká zranění

65

41

lehká zranění

140

159

řidičů pod vlivem alkoholu

38

39

Hlavní příčiny nehod

Řidičů s alkoholem přibývá zejména v letních měsících

Zejména v letních měsících dochází k nárůstu počtu řidičů, kteří sednou za volant auta nebo
na kolo pod vlivem alkoholu. Ne vždy jejich jízda dopadne dobře a ve zdraví se vrátí domů.
K nehodám na nichž se podstatnou měrou podílí alkohol, dochází nejčastěji o víkendech. Od začátku
letošního roku jsme zaznamenali celkem 39 řidičů s alkoholem v krvi, kteří zavinili dopravní nehodu,
a z tohoto počtu bylo 15 cyklistů. Cyklisté společně s chodci patří mezi ohroženou skupinu, co se týče
následků zranění, protože nemají ochranné prvky. Z 38 nehod, které způsobili cyklisté a chodci
utrpělo 8 těžké zranění a 28 z nich pak zranění lehké.
Jaký vliv na soustředěnost a rychlost reakcí má alkohol uvádíme na konkrétních případech, ke
kterým došlo v letních měsících.

Za volant svého vozidla se nebála pod vlivem alkoholu usednout 47letá žena v Hranicích.
Řízení pro ni nebylo jednoduchou záležitostí a s osobním autem narazila do jeden metr vysokého
ozdobného sloupku. To ji ovšem nezastavilo a ve své jízdě pokračovala, aniž by na chvíli zaváhala, zda
je jízda za těchto podmínek bezpečná a vjela do zákazu vjezdu. Zde již byla kontrolovaná policejní
hlídkou, která u řidičky naměřila hodnotu 2,34 promile alkoholu v dechu. Žena přišla nejen o řidičský
průkaz, ale také jí hrozí trest za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.
Hazardovat se zdravím se v červenci nevyplatilo 50letému muži, který skončil s těžkými
zraněními ve fakultní nemocnici v Olomouci. Jel na jízdním kole, na kterém nebyly funkční brzdy,
a také technický stav kola byl žalostný. Při sjíždění kopce v Lipníku nad Bečvou od křižovatky „Na
Horecku“ nezvládl řízení a spadl na silnici. Při provedené zkoušce, jestli není cyklista pod vlivem
alkoholu, se jeho přítomnost potvrdila a vykázala hodnotu 2,73 promile.
S těžkým zraněním skončila v přerovské nemocnici také cyklistka, která havarovala v Brodku u
Přerova. 51letá žena posilněná alkoholem sedla na své jízdní kolo, ale nedojela daleko. Díky své
podnapilosti přehlédla díru na silnici, najela do ní a i s kolem upadla na vozidlo ford, které bylo
odstavené při okraji vozovky. Také u této cyklistky bylo zjištěno, že před jízdou pila a nadýchala 2,60
promile alkoholu v dechu. Nezpůsobila si škodu jen na svém kole a zdraví, ale také tisícovou škodu na
stojícím vozidle.

Jak zabezpečit chaty na zimní období
Nastává období, kdy mnozí z vás opouští svoje rekreační objekty, ve kterých trávili svůj volný
čas a dovolenou. Majitelé chat, chalup a zahradních domků připravují svůj majetek na zimní období.
Právě tato doba je příležitostí pro pachatele majetkové trestné činnosti. Pachatelé se dají rozdělit do
dvou skupin. Jednu skupinu tvoří ti, co vniknou násilím do objektu a přenocují zde. Druhou skupinu
tvoří pachatelé, kteří vniknou do chaty s cílem odcizit zde cenné věci. Nejčastěji to bývá elektronika,
starožitnosti, nádobí a různé pracovní nářadí.
Policie České republiky se snaží prostřednictvím přímého výkonu služby bojovat s majetkovou
trestnou činností a objasňovat ji. Policejní hlídka však nemůže být u každého objektu. Minimalizovat
riziko vloupání je možné tam, kde majitelé nemovitostí kladou důraz na zabezpečení svého majetku
a mají mezi sebou dobré vztahy. To znamená, že všímavost a včasné upozornění na linku 158 nebo
nejbližšího policejního útvaru, může sehrát důležitou roli při ochraně Vašeho majetku.
A několik preventivních rad:
-

u chaty či chalupy nenechávejte volně odložené nářadí, které by pachatel mohl použít
k útoku na váš víkendový objekt

-

základní podmínkou zabezpečení rekreačních objektů je řádné zajištění vchodových dveří,
garážových vrat a oken. V současné době existuje celá řada vysoce kvalitních zámkových
systémů a dalších zajišťovacích mechanismů. Majitel objektu by měl zvolit takové kvalitní
systémy, které odolají mechanickému poškození.

-

v případě napadení objektu bude záležet na odolnosti dveří, zámku a dveřního rámu. Každá
překážka je překonatelná, ale může zdržet pachatele natolik, že nebude schopen překonat
v krátkém čase a při velkém hluku zabezpečovacího systému.

-

důležité je vytvořit si seznam věcí a jejich popis, který policistům usnadní pátrání po jejich
odcizení. Z objektu si odvezte všechny cenné věci.

-

v případě, že se stanete obětí uvedeného protiprávního jednání, nevstupuje na místo činu do
příjezdu policejní hlídky. Pohyb nebo úklid ve vyloupené chatě by mohl narušit stopy, které
pachatel na místě zanechal.

Na Přerovsku bylo v roce 2012 vykradeno za použití násilí 68 rekreačních objektů, zahradních domků
a kůlen. Z toho bylo objasněno 21 případů. V letošním roce do konce srpna policisté šetřili 43 krádeží
vloupáním.

Policisté dohlíželi na děti se začátkem školního roku

Také přerovští policisté se první zářijový týden zapojili do celostátní preventivně dopravní
akce, která nese název „Zebra se za tebe nerozhlédne“ a probíhá na celém území České republiky.
Projekt je realizován Policií České republiky ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva
vnitra a zástupcem BESIPU.
Policisté stáli na přechodech pro chodce a oslovovali žáky základních škol při jejich
poprázdninové cestě do školy a ptali se jich na správné chování při přecházení silnice a využívání
přechodu pro chodce. Upozorňovali na důležitost navazování očního kontaktu s řidičem
a vysvětlovali, že ne vždy při náhlém vstoupení chodce na přechod zvládne řidič vozidlo zastavit.
Zdůrazňovali, jak nebezpečné je myslet si, že chodec má na přechodu absolutní přednost
a upozorňovali na nebezpečí pro chodce, vyplývající ze situace, když vozidlo zastaví v jednom jízdním
pruhu, nemusí automaticky zastavit v dalším jízdním pruhu.
Všechny oslovené děti, dostali z rukou policistů a zástupce Besipu drobné dárky a preventivní
materiály.

ZŠ Želátovská
ZŠ Velká Dlážka

Přerovský okres posílili noví policisté

Slavnostní akt přijetí třinácti nových policistů proběhl 27. srpna 2013 na Krajském ředitelství
policie Olomouckého kraje. Řady přerovských policistů posílí čtyři nováčci, z nichž dva budou sloužit
na dopravním inspektorátu a dva na obvodním oddělení.
Po zaznění hymny a slavnostním pochodu čestné jednotky se slova ujal ředitel Krajského
ředitelství plk. RNDr. Jaroslav Skříčil, který přivítal nové policisty, včetně jejich rodinných příslušníků.
Hlavním bodem celého slavnostního aktu bylo předání certifikátů a odznaků krajského
ředitelství, které si nově nastupující policisté převzali z rukou krajského ředitele a zástupce ředitele
Vyšší policejní školy a střední policejní školy MV v Holešově. Následoval krátký program, ve kterém
se rodinní příslušníci mohli seznámit s činností policie a s tím, co v následujících měsících čeká nové
policisty. Všem přejeme, aby se jim při následujícím plnění služebních povinností co nejvíc dařilo
a práce policisty je naplňovala.

Nezapomeňte si vyměnit řidičský průkaz
Blíží se doba, kdy pozbudou platnost řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do
30. 4. 2004 a jejich držitelé jsou povinni provést výměnu nejpozději do 31. 12. 2013. Po uplynutí této
doby se stávají neplatnými.

Kde si můžete vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
V našem okrese se jedná o Magistrát města Přerova, Městský úřad Lipník nad Bečvou a Městský úřad
Hranice.

zdroj: www.mdcr.cz

Prázdninové případy

Zloděj volal linku 158 – rozepře s „kolegou“ objasnila případ

Koncem července oznámil na linku 158 dvacetiletý mladík z Olomouce, že byl přepaden
a oloupen u železniční stanice Českých drah v blízkosti bývalé pošty v Přerově. Policisté na místě
zjistili, že mladík dostal ránu pěstí od osmnáctiletého komplice z Olomouce, když se dohadovali
o rozdělení odcizeného lupu.
Dalším prověřování totiž vyšlo najevo, že se mladíci společně v nočních hodinách vloupali do
prodejny s drůbeží na ulici Tř. 17. listopadu v Přerově a do prodejny s tabákovými výrobky na ulici
Trávník v Přerově. V těchto prodejnách odcizili finanční hotovost, 10 nápojů CAPRISONE, několik
kartónů cigaret různých značek a balíčky tabáku. Svůj lup nastrkali do batohu a mířili směrem
k vlakovému nádraží. Než si stihli ukradené věci rozdělit, vyplašilo je rychle projíždějící vozidlo,
a proto obsah batohu vysypali do popelnice. Z místa se pak rozběhli směrem k vlakovému nádraží.
Mladší ze zlodějů se však po cestě stavil v herně a veškerou odcizenou finanční hotovost prohrál na
výherních automatech. Když se po nějaké době u nádraží setkali, došlo k výše uvedené potyčce.
Celková škoda odcizených věcí byla vyčíslena na více jak 50 tisíc korun.

Pozor na zloděje u marketů
Neustále dokola se opakují případy okradení zákazníků marketů a to nejen uvnitř prodejen,
ale také na parkovištích. Na své osobní věci si musíme dávat pozor a nespouštět je z očí ani na malý
okamžik. Jedná se o místa, kde se koncentruje větší množství osob, a proto jsou pachateli záměrně
vyhledávány. Jak se říká, příležitost dělá zloděje. O tom se přesvědčila také osmapadesátiletá žena
z Přerova u obchodního domu na ulici Lipnická. Ve chvíli, kdy si ukládala nákup do zavazadlového
prostoru, pachatel využil nestřeženého okamžiku a paní sebral kabelku s doklady, mobilním
telefonem, platební kartou a finanční hotovostí. Škoda v tomto případě byla necelých 12 000 Kč.

Vosa upoutala pozornost řidiče, dobře to nedopadlo

To, že vosa dokáže pěkně znepříjemnit život, se přesvědčil 43letý řidič vozidla, který koncem
prázdnin cestoval mezi obcemi Brodek u Přerova a Rokytnice. Do kabiny auta mu otevřeným oknem
vlétla vosa, kterou chtěl vyhnat ven. To znamenalo, že se nemohl plně soustředit na řízení a na
rovném úseku komunikace dostal smyk. Vyjel mimo komunikaci a narazil do směrového sloupku, pak
se vozidlo převrátilo na střechu. Při havárii byla poškozena cyklostezka a celková škoda byla vyčíslena
na 132 000 Kč včetně vozidla. Řidič naštěstí vyvázl bez zranění.

Podvod na internetu

V polovině srpna zaujal 27letého muže z Přerovska na internetovém portálu inzerát, kde byla
nabídka na prodej osobního vozidla zn. Audi A6. Cena prodávaného vozidla byla 120 000 Kč.
S prodávajícím, který vozidlo prodával, se zkontaktoval prostřednictvím emailové pošty. Ten mu
nejprve nabídl, že vozidlo sám přiveze. Pak změnil taktiku s tím, že auto po složení zálohy předá
transportní společnosti, která ho přiveze. Následně ho již oslovila firma přepravující vozidlo, aby složil
zálohu ve výši 2 300 EUR na sdělený účet, což také učinil. Následující den mu přišel od uvedené
společnosti email s tím, že děkují za převedení zálohy a dále sdělují, že následující den ráno začne
transport objednaného vozidla. Pak byl od společnosti zaslán další email, že potřebují uhradit
i zbývající částku za vozidlo tedy dalších 2 300 EUR. Ani tento požadavek kupujícího neodradil, že by
se mohlo jednat o podvod a peníze v bance převedl. Přepravní společnost i v tomto případě pěkně
poděkovala za složenou částku a přislíbila mu, že vozidlo bude doručeno o pět dní později. K tomu
však již nedošlo a na jeho pokus se zkontaktovat již nikdo nereagoval.

Zemřel mladý motocyklista

Poslední prázdninový týden vyhasl život mladého 24letého motocyklisty, který dodržel
všechny předpisy, ale nacházel se v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Se svým strojem jel za
obcí Dřevohostice směrem na Bystřici pod Hostýnem. V tu dobu jel v opačném směru 34letý řidič
s vozidlem Land Rover, který jel rychle a byl pod vlivem alkoholu. V zatáčce nezvládl řízení, dostal
smyk a najel do protisměru právě v době, kdy zde projížděl mladý motocyklista. Došlo ke střetu
a mladík utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. U řidiče vozidla byla provedena dechová zkouška
s pozitivním výsledkem 0,36 promile alkoholu v dechu. Celková škoda byla vyčíslena na 180 000 Kč.

Nález munice

Policejní služebna přijala v srpnu telefonát, ve kterém oznamovatel uváděl, že na půdě kůlny
v obci Horní Moštěnice nalezl předmět o němž si myslí, že by se mohlo jednat o granát. Hlídce na
místě řekl, že ho našel, když opravoval svody a netuší, jak se tam mohl dostat. Policejní pyrotechnici,
kteří byli přivolaní na místo konstatovali, že se jedná o ruční granát RG vzor 21 pocházející z období
kolem roku 1920 bez trhaviny a není nebezpečný nebo život ohrožující. Převzali ho a převezli do
skladu munice.
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Preventivně informační skupina
Územní odbor PČR Přerov

