Policejní zpravodaj pro občany
Přerovska

1 / 2014

Obsah zpravodaje:

- statistické ukazatele
- trestná činnost
- dopravní nehodovost
- ocenění nejlepších policistů a občanských zaměstnanců
- internetové podvody – jak se chránit
- nebezpečný věk – nestaňte se obětí podvodníků a zlodějů
- případ přepadeného seniora se podařilo objasnit po dvou letech
- exkurze dětí na územním odboru v Přerově
- olomoucký policejní historik vydal knihu o dějinách četnictva
- otevření stálé expozice historie četnictva v Lipníku nad Bečvou
- případy z poslední doby

Statistické ukazatele za rok 2013

K nahlédnutí předkládáme statistické ukazatele trestné činnosti na okrese Přerov za
rok 2013 ve srovnání se stejným obdobím roku 2012.
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V rámci vývoje kriminality v našem okrese je věnována zvýšená pozornost ze strany
policie přetrvávající trestné činnosti, mezi kterou se řadí zejména majetková trestná činnost.
V rámci ní došlo v roce 2013 k nápadu 1431 případů, z toho bylo 409 objasněno, což činí
28,58 %. Z tohoto počtu bylo 597 případů krádeží vloupáním a 647 případů krádeží prostých.

Svůj podíl na páchání trestné činnosti mají také děti a mládež do 18 let. V roce 2013
jsme zaznamenali 22 skutků, kterých se dopustili nezletilí, což je o 12 skutků méně než v roce
předcházejícím. Mladiství ve věku mezi 15 – 18 rokem se dopustili 49 skutků. I v tomto
případě došlo ve srovnání s předchozím rokem, tedy rokem 2012, ke snížení počtu o 32
případů. Velmi úzce se na této problematice spolupracuje s pracovníky zabývající se
problémovou mládeží na Magistrátu města Přerova a městských úřadech v Lipníku nad
Bečvou a Hranicích, oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže a s pracovníky Probační
a mediační služby ČR, pobočka Přerov. Dle možností jsou realizována opatření ke zlepšení
spolupráce se školou, rodiči a dalšími subjekty podílející se na výchově mládeže.

V roce 2013 došlo k celkovému nápadu 288 skutků násilné trestné činnosti. Objasněno
bylo 227, což představuje 78,82 %. V roce 2013 bylo řešeno 62 skutků se znaky domácího
násilí, kdy v 9 případech policisté využili dle zákona institut vykázání, a agresor byl z místa
bydliště vykázán na dobu 10 dnů. Ve všech případech se jednalo o osoby mužského pohlaví.
Oběti domácího násilí obdrželi od policistů seznam intervenčních center.
K nejzávažnější násilné trestné činnosti se řadí vraždy a loupeže. Za sledované období
roku 2013 jsme na Přerovsku řešili 2 případy trestných činů vraždy, které byly obě objasněny.
Policisté se zabývali 35 loupežnými přepadeními, z nichž 20 případů bylo objasněno,
5 případů si oznamovatelé vymysleli a u 1 skutku došlo ke změně právní kvalifikace. Devět
loupežných přepadení bylo spácháno za použití zbraně.
V roce 2013 bylo na problematice nealkoholové toxikomanie okresu Přerov
realizováno 36 případů, týkajících se nedovolené výroby a držení omamných
a psychotropních látek a jedů a zahájeno bylo trestní stíhání proti 37 pachatelům. V roce
2012 bylo realizováno 34 skutků. Pracovníky TOXI týmu byly zajištěny 4 kompletní zařízení
sloužící k výrobě pervitinu, dále byly zajištěny 3 indoorové pěstírny a doposud přesně
nezjištěné množství pervitinu a marihuany.
Celkem bylo za 12 měsíců roku 2013 zpracováno 1158 případů zkráceného
přípravného řízení, které umožňuje rychlejší a jednodušší projednání méně závažné trestné
činnosti a zkrácení doby od spáchání činu po potrestání pachatele.

Podíl kriminality v okrese Přerov dle jednotlivých OOP v roce 2013
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Dopravní nehodovost
Opět ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
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V rámci okresu Přerov bylo v průběhu roku 2013 zjištěno celkem 16 183 přestupků,
z toho 8 351 na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Dopravní inspektorát řešil od ledna do prosince roku 2013 celkem 5 190 přestupků
v dopravě, z toho 5 060 bylo řešeno v blokovém řízení částkou 2 231 000 Kč a 130 přestupků
bylo oznámeno správnímu orgánu Magistrátu města Přerova k vyřešení. Dopravní policisté
řešili také problematiku užitkových vozidel nad 3,5 t, u kterých bylo provedeno 1 900
kontrol, z nichž ve 105 případech bylo zjištěno porušení zákonů a daných nařízení, které
následně řešil odbor dopravy Krajského úřadu Olomouc. Z tohoto počtu bylo 6 cizích státních
příslušníků, kterým byla uložena kauce v celkové částce 75 000 Kč.

Ocenění nejlepších policistů a občanských zaměstnanců
V pátek 17. ledna 2014 v dopoledních hodinách proběhlo slavnostní vyhlášení
a oceňování nejlepších policistů a občanských pracovníků Územního odboru Přerov za rok
2013. Na tento slavnostní akt přijal pozvání ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje plukovník RNDr. Jaroslav Skříčil.
V úvodním slovu vedoucí Územního odboru Přerov plk. JUDr. Martin Lebduška
poděkoval všem přítomným za dlouhodobé příkladné plnění služebních a pracovních úkolů
a za jejich obětavost i nad rámec jejich povinností v roce 2013. Pak následovalo samotné
oceňování v kategoriích policista roku, velitel roku a občanský zaměstnanec roku.
Policistou roku se stala tentokrát žena por. JUDr. Jitka Jarolímková z oddělené
hospodářské kriminality územního odboru Přerov, na druhém místě skončila také policistka
nprap. Ivana Zůvalová z obvodního oddělení Přerov 1 a posledním oceněným v této kategorii
byl prap. Luděk Ondrušek z obvodního oddělení Kojetín.
Velitelem roku 2013 se stal vedoucí
obvodního oddělení Lipník nad Bečvou
npor. Marek Pecha DiS., těsně za ním se
umístil npor. Mgr. Josef Gybas, vedoucí
obvodního oddělené Přerov 2 a na třetím
místě skončil nprap. Mgr. Jiří Skřička
vedoucí oddělení kriminalistické techniky
územního odboru Přerov.
Nejlepší občanskou zaměstnankyní za rok 2013 je Miroslava Šarajová, která má na
starosti administrativu územního odboru Přerov a která se stala rovněž nejlepší pracovnicí za
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje.
Všichni oceňovaní obdrželi pamětní listy a keramický dárek, který pro všechny oceněné
policisty vytvořila výtvarnice ze Střediska volnočasových aktivit ATLAS a BIOS Přerov, který
jim bude tento slavnostní den připomínat.

Internetové podvody – jak se chránit
Dnešní společnost každodenně využívá k různým činnostem moderní technologie,
které nám nejen usnadňují život, ale také přináší různé nástrahy a mohou se stát nástrojem
k páchání kriminální činnosti. Policie ČR se neustále zabývá podvodným jednáním
spáchaných prostřednictvím internetových obchodů a bazarů. Dle policejních statistik
nejčastěji řešíme právě případy internetových podvodů, hned za nimi se umístily mravnostní
trestné činy, poškozování a zneužívání záznamu na nosiči a porušování autorských práv. Rok
od roku dochází ke zvyšování počtu těchto případů.
Při nákupu přes internetový obchod dodržujte následující bezpečnostní pravidla:
-

Vždy pečlivě vybírejte obchod, kde chcete zboží objednat, nízká cena se nerovná
výhodný nákup

-

Pokud objednáváte z vámi vybraného obchodu poprvé, zjistěte si o něm co nejvíce
informací – internetové kladné reference, logo certifikace

-

Obchod by měl mít na stránkách uvedeny všechny své identifikační údaje, nákupní
řád, obchodní a reklamační podmínky

-

V případě, že se jedná o první nákup, zvolte si jako způsob platby dobírku, kdy si
můžete obsah zásilky zkontrolovat, než ji zaplatíte. Zkontrolujte také neporušenost
zásilky

-

Pokud nakupujete opakovaně, využívejte obchody, se kterými jste byli v minulosti
spokojeni

-

Při nákupu přes internet máte ze zákona právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů
a vrátit zboží.

Systém hodnocení nakupujících je také důležité sledovat při pořizování si zboží z aukčních
portálů a bazarů, protože vás může informovat o důvěryhodnosti prodávajícího. Pokud
kupujete zboží na těchto portálech, nemáte většinou právo odstoupit od smlouvy bez udání
důvodu a na zboží se nevztahuje ani zákonná záruka. Je důležité zjistit o prodávaném zboží
co nejvíce informací a korespondenci, kterou vedete s prodávajícím, pečlivě ukládejte. Také
nízká cena za nabízené zboží by mohla vodítkem k opatrnosti, stejně jako zasílání finanční
hotovosti na účty v cizině.

Případy internetových podvodů
V lednu letošního roku v internetovém bazaru nabízel prodávající vozidlo Š Octavia
v hodnotě 40 000 Kč. Na tuto nabídku zareagoval 22letý muž, který s prodávajícím
komunikoval prostřednictvím emailové pošty a domluvil se s prodávajícím, že mu zašle
peníze na účet v Londýně v eurech. Vozidlo mu mělo být dodáno přepravní společností, což
se ale nestalo. Prodávající pak následně přestal se zájemcem o koupi komunikovat.
Na neopatrné jednání doplatil také 24letý muž, který pro změnu prodal na
internetovém portále notebook za 12 100 Kč, který zaslal dle pokynu kupujícího do Velké
Británie. Nicméně ani v tomto případě se peníze na účtu neobjevily a komunikace byla opět
přerušena.
O mnohem větší částku přišel zájemce, který chtěl koupit přes internetový bazar
traktor s čelním nakladačem. S prodávajícím se domluvili na uhrazení částky 5 000 euro ve
dvou splátkách a následném převozu traktoru do ČR do 6 dnů. V daném termínu zboží
nebylo dodáno a přerušena byla také komunikace ze strany prodávajícího. V tomto případě
vznikla škoda něco málo přes 135 000 Kč.

Nebezpečný věk – nestaňte se obětí podvodníků a zlodějů

Z důvodu zvýšení počtu případů okradených seniorů opět uvádíme základní
informace k tomuto problému.
Obecně lze říci, že senioři vyššího věku 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.
Dovolujeme si Vám proto napsat několik doporučení a rad, jak se nestát obětí podvodníka
nebo zloděje.
POZOR mohou vás připravit o všechny peníze a cenný majetek!!!
-

Nezvěte k sobě domů neznámé osoby, ani je nepouštějte do bytu nebo domu
Neotevírejte automaticky dveře, používejte bezpečnostní řetízek
Nevěřte neznámým lidem, kteří vás požádají o pomoc nebo vám pomoc nabízí
Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte
Nedůvěřujte neznámým lidem v telefonu a na ulici, buďte obezřetní
Nepůjčujte, a ani nedávejte do ruky vaše peníze neznámým lidem
Neberte od nikoho zástavy jako záruku vrácení peněz, určitě je nevrátí
Neukazujte a nikomu nesdělujte vaše majetkové poměry
Nenechávejte si doma větší finanční částky
Nenoste s sebou zbytečně moc peněz, pokud je nepotřebujete

Pokud se již stanete oběťmi podvodníků a zlodějů, nikdy neváhejte a neprodleně
zavolejte na bezplatnou linku Policie ČR 158 nebo kontaktujte rodinu, příp. starostu obce
a o celé události je informujte. Čím dřív zavoláte, tím se zvýší pravděpodobnost odhalení
pachatele. Před příjezdem policie nikdy neuklízejte, abyste nezničily stopy, které tam
nezvaný host zanechal.
Téměř ve všech obcích je zakázán podomní prodej, pokud vás někdo tímto způsobem
obtěžuje, ihned volejte na Policii ČR, která osoby prověří a zjistí jejich totožnost.

Případ přepadeného seniora se podařilo objasnit po dvou letech
K velmi drastickému případu došlo v lednu roku 2012. V té době neznámí pachatelé
vnikli do rodinného domu v Přerově násilným vypáčením vstupních dveří a po přestřižení
bezpečnostního řetízku. V ložnici fyzicky napadli více než devadesátiletého staříka, strhli jej
z postele, tloukli mu hlavou o podlahu, zkroutili mu ruce za záda a spoutali ho. Pak prohledali
ložnici a snažili se najít peníze. Vzhledem k tomu, že je nenašli, pokračovali dál v napadání
seniora, kterého škrtili šálou a chtěli po něm peníze. V obavě o svůj život jim řekl o místě,
kde jsou uložené peníze. Pachatelé svého jednání zanechali a finanční hotovost posléze
nalezli. Utrpení starého muže tím ovšem neskončilo, před odchodem z domu svázanému
muži strčili jako roubík do úst šálu a vypnuli elektrické jističe. Poškozený byl nalezen až
následující den a převezen do přerovské nemocnice.
Na základě operativní činnosti se podařilo jednoho z pachatelů odhalit a v prosinci
loňského roku zadržet. Bylo mu sděleno obvinění a okresní soud akceptoval návrh na jeho
vzetí do vazby. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se dopouštěl další majetkové trestné
činnosti na Přerovsku.

Hned na začátku letošního roku řešili policisté jeden z dalších případů okradení
seniorů. Neznámý muž oslovil na ulici v Kojetíně 83letého seniora pod záminkou, jak by se
dostal do nedalekého města. Pak mu nabídl k prodeji zboží a vnutil se k němu do domu i se
zbožím. Po seniorovi chtěl 2 000 Kč za zboží, které mu poškozený přinesl z pokoje domu, kde
měl uschované veškeré úspory. Muž zabavil nejen seniora, ale také jeho manželku, která
byla přítomna celé události. Oba si však všimli, že z místnosti, kde byly uložené peníze,
vyběhl neznámý muž. Prodejce se již na místě nehodlal déle zdržovat a rychle odešel. Po
jejich odchodu zjistili, že přišli o veškerou finanční hotovost ve výši 372 tisíc korun.

Nezvěte na návštěvu a nepouštějte do bytu nebo
domu cizí osoby, chráníte tím své zdraví a majetek.

Exkurze dětí na územním odboru v Přerově

Na konci ledna přijely na návštěvu a za získáním nových informací o práci policistů žáci druhé
třídy ze základní školy Osek nad Bečvou. I přes mrazivé počasí žáci strávili nějakou dobu ve
venkovních prostorách policejní budovy a určitě tohoto času nelitovali. První zastávka se konala
u našich kolegů ze skupiny speciálních kynologických činností. Děti měly možnost nahlédnout do
prostor, kde psy tráví svůj čas, pokud nejsou ve službě nebo na cvičišti. Pak mezi ně přišel osmiletý
německý ovčák, který jim předvedl, co
všechno umí a jak dokáže svého pána
ochránit, pokud by mu chtěl někdo ublížit.
Kolegové

z dopravního

inspektorátu

žákům ukázali služební vozidlo, které si
mohli prohlédnout a mohli si také
vyzkoušet, jak se v takovém vozidle sedí a
ovládá se.

Následně jsme šli všichni do budovy, kde následovala další prohlídka a návštěva některých
oddělení. Nejvíc děti zaujala kriminalistická technika, kde měly možnost vidět vybavení, se kterým
policisté na místě pracují. Každý z nich si odnesl na památku svůj otisk prstu. Zajímavá pro ně byla
i možnost nahlédnout do policejní cely. Na závěr jsme sešli do podzemní budovy, kde zhlédly střelnici
a prostory, kde se policisté připravují a zdokonalují ve svých dovednostech. Aby od nás neodcházely
s prázdnou, při odchodu obdržely jako vzpomínku na tento den malý reflexní přívěšek.

Olomoucký policejní historik vydal knihu o dějinách četnictva
„Ve dne v noci podle zákoníku aneb policisté a četníci v českých zemích do roku 1945“
autorem je náš kolega Miroslav Spurný
a dne 21. ledna 2014 byla ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slavnostně pokřtěna

Tohoto slavnostního ceremoniálu se neúčastnili pouze hosté, ale i lidé, kteří se zasloužili, mimo
autora, aby se kniha vydala a potěšila tak srdce mnoha milovníků historie četnictva a policie.
Záštitu nad knihou převzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, ředitel Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje plk. RNDr. Jaroslav Skříčil, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci
Ing. Břetislav Holásek, rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Miloslav Mašláň, CSc,
a ředitelka vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci RNDr. Hana Dziková.

Krátké představení knihy
Koncepce je postavena tak, že jedna kapitola,
vždy ta hlavní, je věnovaná určité éře našich
služebních dějin, tzn. Rakousko-Uhersko, první
republika a protektorát. Každá kapitola se dále
dělí na dvě části, jednu část samostatnou tvoří

policie, která je zákonitě dávaná jako - první, protože policie vznikala dřív než četnictvo. Samotný text
je v knize podbarven pro lepší orientaci čtenáře. Žlutá barva je dána k Rakousku - Uhersku, protože
to byla barva císařského domu (žlutá s černou), naší republiku, první republiku jsme podbarvili do
šedozelené a protektorát jsme nechali vyloženě šedivý. Případný čtenář se seznámí se základními
informacemi o jednotlivých složkách v jednotlivých obdobích. Samotná kniha není vyčerpávající
přehled, jsou to základní informace, které poskytnou exkurs, základní přehled. Publikace není
vyčerpávající, protože těch knih by muselo byt několik, abychom se bavili o ucelené faktografii toho
širokého záběru, který je obsažen v knize. Kniha je postavena na názornosti v podobě snímků. Důraz
je kladen na snímkovou část, na dobové snímky a na snímky pořízené v atelieru ve Vlastivědném
muzeu v Olomouci. Je tam důležitý nádech historie v podobě stejnokrojů, které byly rozdílné jak pro
četnictvo, tak pro policii státní a obecní. V knize jsou poukázány rozdíly, které byť mnohdy v drobných
nuancích rozlišovaly jednotlivé sbory od sebe. V knize je velice zajímavá kolekce zbraní, kterou se
nám podařilo dát dohromady, protože ty zbraně samotné jsou málokdy prezentovány s tím, aby zde
byly uvedeny informace, který soubor je používal a v jakém období. Dále jsou v knize zmíněny
pokrývky hlavy, které se postupně vyvíjely tak, jako se vyvíjely oba sbory a jak šel vývoj v časové ose.

Plk. Mgr. Miroslav Spurný se narodil v roce
1961

v Olomouci.

Ve

služebním

poměru

příslušníka bezpečnostních sborů je od roku
1982. V rámci kariérního postupu prošel všemi
základními i velitelskými funkcemi. Do první
velitelské funkce byl ustanoven v roce 1990.
V současné době je služebně zařazen na
Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje
jako zástupce vedoucího územního odboru v Prostějově. Historií bezpečnostních sborů působících na
našem území se zabývá od roku 1989. Je aktivním účastníkem konferencí policejních historiků, které
jsou od roku 2007 každoročně pořádány v Muzeu Policie České republiky. Jeho odborná vystoupení
byla publikována v jednotlivých ročnících Almanachu příspěvků z konferencí policejních historiků.
Knihu lze zakoupit v prodejně Univerzity Palackého v Olomouci, Biskupské nám. 1, Olomouc nebo
v e-shopu Univerzity Palackého za částku 360 Kč.

Autor článku: por. Bc. Josef Bednařík
por. Bc. Petr Čundrle,DiS

Zdroj:www.policie.cz

Otevření stálé expozice historie četnictva v Lipníku nad Bečvou
Také náš územní odbor se může pyšnit kolegou npor. Markem Pechou DiS., jehož velkým
koníčkem je historie našeho policejního sboru. Již v loňském roce se zasloužil za pomoci svých kolegů
o tříměsíční výstavu pod názvem „Lipnická pátračka aneb Co v televizních humoreskách nebylo“,
která mapovala historii četnictva a policejního sboru v Lipníku n. B., od jejího založení do současnosti.
Byla by velká škoda, pokud by nashromážděný materiál nebyl využitý a zůstal by ležet někde
v „šuplíku“, proto se kolegové rozhodli, že bude i nadále přístupný široké veřejnosti.
První květnový týden se současně se
zahájením turistické sezóny v Lipníku nad
Bečvou uskuteční také slavnostní otevření stálé
expozice

věnované

historii

četnictva

a policejního sboru v Lipníku n. B. Síň tradic se
nachází v objektu Obvodního oddělení Policie
ČR v Lipníku nad Bečvou, ul. K Nadsklepí
č.p. 1402 (samostatný vchod vedle květinářství).
Na deseti informačních panelech mají návštěvníci možnost shlédnout nejen dobové
fotografie četníků, velitelů četnické stanice, umístění četnické stanice, dobové dokumenty, ale
i příběhy skutečných četníků Arazima, Jarého, Šiktance a dalších, kteří byli předlohou postav
populárního televizního seriálu.
Hlavní osu výstavy tvoří podrobně zpracované osudy tří hrdinů Lipnické četnické stanice vrchního strážmistra Františka Vlkovského, vrchního strážmistra Jana Vávry a štábního strážmistra
Richarda Krabičky, kteří za službu státu a za naši svobodu položili vlastní životy. Ve vitrínách mohou
návštěvníci výstavy vidět ukázky chladných zbraní, sbírku četnických přileb a brigadýrek, dobových
předpisů, písemností, fotografií, částí výstroje a dalších předmětů.
Expozice bude přístupná i veřejnosti v průběhu turistické sezóny (od května do září), vždy
o víkendech v časech pravidelných komentovaných prohlídek městem po památkách, organizovaných
Turistickým informačním centrem Lipník n. B., případně po dohodě na základě objednávky i v jiném
čase.
Autor článku: npor. Marek Pecha DiS.
vedoucí OOP Lipník n. B.

Případy z poslední doby

Okamžik překvapení pachateli vyšel
Začátkem února po deváté hodině večerní byla v prostoru křižovatky ulic Dvořákova a Slaměníkova
v Přerově okradena 57letá žena. V době, kdy přejížděla na jízdním kole přes cyklostezku, využil
moment překvapení neznámý pachatel, který chtěl poškozené odcizit kabelku z košíku umístěného
nad zadním kolem. Vzhledem k tomu, že paní neměla kabelku jen tak volně odloženou v košíku, ale
zajistila si ji přetažením uší kabelky pod sedátkem, tak pachatel zatáháním za ni strhl poškozenou
i s kolem na zem. I přesto, že byla zabezpečena, ji neznámý lapka vyhákl a než se žena vzpamatovala,
byl i s kabelkou pryč. Poškozená přišla o mobilní telefon, dioptrické brýle, peněženku s finanční
hotovostí, osobními doklady a čipovou kartu v hodnotě 4 300 korun. Při pádu z kola si napadená žena
odřela koleno a utrpěla zranění hlavy bez doby léčení. Podle zjištěného popisu se mělo jednat
o muže ve věku kolem 18 let, drobné postavy, vysokého cca 175 cm, s čepicí na hlavě. Bližší popis
nebyl zjištěn. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu
krádež, za který prozatím pachateli hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
Preventivní rada: nevozte cenné věci v kabelce či tašce umístěné v přední či zadní části košíku na
jízdním kole. V tomto případě je vhodné používat batoh na záda, který případný pachatel jen tak
jednoduše neodcizí jako volně odloženou tašku či kabelku.

Poslech hudby ho stál málem život
O štěstí v neštěstí může hovořit mladý muž, který po srážce s vlakem odešel po svých. K nešťastné
události došlo začátkem února krátce po poledni na železničním přejezdu u obce Dluhonice. Mladík
se v této oblasti se sekerou na rameně pohyboval v kolejišti, kde ho zahlédl i strojvedoucí
rychlostního vlaku, který okamžitě zapnul výstražné houkání a zahájil brzdění, ale vzhledem ke krátké
vzdálenosti a vysoké rychlosti střetu nezabránil. Náraz naštěstí neměl tragické následky, tak jak to
bývá v ostatních případech. Dalším šetřením bylo zjištěno, že mladík zde chodí pravidelně na dřevo
a dnes tomu nebylo jinak. Vlak přijíždějící k němu ze zadu neviděl, ani neslyšel a to z jednoho
prostého důvodu, protože měl na uších sluchátka. Po nárazu byl mladík schopen dojít do sanitky po
svých a byl převezen do nemocnice na vyšetření. Ze zranění se bude zotavovat 6 týdnů. Alkohol byl
vyloučen jak u sraženého, tak i u strojvedoucího.
Preventivní rada: poslech hudby či mluveného slova za použití moderních technologií a sluchátek
v silničním provozu je v dnešní době velmi rozšířeným fenoménem. Mnozí z nás si však neuvědomují,

že tento jev je velmi nebezpečný, protože hlasitý poslech odvádí pozornost, soustředění a člověk
nevnímá okolní prostředí a jeho případné nástrahy. Stejně jako v tomto případě, pak může dojít
k vážnému zranění nebo újmě na životě.

Venčení psa nedopadlo dobře
Na lednovou procházku se svým psem, jen tak nezapomene jeden z přerovských občanů, který ho šel
vyvenčit. Patnáctiletého psa rasy pudl, vedl na vodítku na ulici Tyršova, kde ho začal napadat pes
neznámé rasy, který zde volně pobíhal. Majitel na to reagoval tak, že útočícího psa odstrkoval nohou
a snažil se zabránit útoku na jeho psa. Majitel volně pobíhajícího psa zareagoval poněkud
neadekvátně a razantně, když odkopl pudla a následně zaútočil také na jeho majitele. Uchopil ho pod
krkem a druhou rukou sevřenou v pěst mu směřoval k obličeji. Nakonec si ránu rozmyslel, ale
vodítkem na psa poškozeného několikrát uhodil přes záda. Z místa incidentu pak odešel. Při útoku
došlo ke zranění pudla, který byl ošetřen na veterinární klinice. Dle lékařské zprávy utrpěl napadený
pes zhmoždění končetiny, jejíž léčení si vyžádá delší dobu. Útočící muž a majitel volně pobíhajícího
psa je podezřelý z trestného činu výtržnictví.
Preventivní doporučení: z vyhlášky města vyplývá majitelům psů povinnost mít ho na vodítku nebo
použít náhubek. V případě, že tato povinnost nebude splněna, hrozí majiteli psa pokuta až do výše
1 000 Kč.

Úspěch přerovských policistů
Koncem ledna policisté zadrželi a umístili do cely, pro ně již známého 39letého muže z Přerova, který
se dopustil trestných činů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Pachateli
nezabránilo v jeho jednání ani to, že byl již v minulosti pro trestnou činnost odsouzen.
Od konce dubna loňského roku až do jeho zadržení v Přerově a Hranicích vnikal do různých objektů –
prodejny, sklepy, restaurační zařízení atd., ze kterých si odnášel věci, které se daly použít k vlastním
potřebám nebo zpeněžení. Zajímali ho hlavně peníze, cigarety, jízdní kola, kosmetické přípravky,
alkohol, vlastně vše co mělo nějakou hodnotu. Celková škoda po něm zůstala ve výši 147 000 Kč. Za
uvedené jednání mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

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

