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Statistické ukazatele za rok 2015
K nahlédnutí předkládáme statistické ukazatele trestné činnosti na okrese Přerov za rok 2015
ve srovnání se stejným obdobím roku 2014.

Trestná činnost

2015
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hospodářské
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ostatní a zbývající
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2469/1517

Trestné činy
násilné

celkem

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 2015 k nápadu 1034 případů, z toho bylo 330 objasněno, což činí
31,91 %. Z tohoto počtu bylo 277 případů krádeží vloupáním a 579 případů krádeží prostých.

V roce 2015 došlo k celkovému nápadu 276 skutků násilné trestné činnosti. Objasněno bylo
194, což představuje 70,29 %. V roce 2015 vyjížděli k případům se znaky domácího násilí,
kdy ve 25 případech policisté využili dle zákona institut vykázání, a agresor byl z místa
bydliště vykázán na dobu 10 dnů. Počet vykázaných se ve srovnání s loňským rokem zvýšil
o 8 osob. Ve všech případech se jednalo o muže. Oběti domácího násilí obdrželi od policistů
seznam intervenčních center, kde se mohou obrátit s žádostí o pomoc při řešení jejich tíživé
životní situace.
K nejzávažnější násilné trestné činnosti se řadí vraždy a loupeže. Za sledované období roku
2015 jsme na Přerovsku řešili 3 případy trestných činů vraždy, které byly objasněny.
Objasněno bylo 7 případů loupežného přepadení z celkového počtu 19 skutků, kdy 6 případů
je ve fázi prověřování.

Svůj podíl na páchání trestné činnosti mají také děti a mládež do 18 let. V roce 2014 jsme
zaznamenali 21 skutků, kterých se dopustili nezletilí (do 15 let), což je o 7 skutků méně než
v roce předcházejícím. Mladiství ve věku mezi 15 – 18 rokem se dopustili 27 provinění.
V roce předchozím se dopustili celkem 34 protiprávních jednání trestního charakteru.
Nejčastěji se dopouštějí majetkové trestné činnosti a hned následuje násilná trestná činnost.
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.

Do činnosti policistů patří také pátrání po osobách. V loňském roce bylo vyhlášeno pátrání
po 374 osobách, celkově vypátraných bylo 397 (i z předchozích let). Do této skupiny patří
osoby pohřešované, osoby, na které byl vydán příkaz k zatčení, podezřelé z trestné činnosti,
osoby s neznámým místem pobytu, odsouzení pachatelé, kteří nenastoupili do výkonu trestu
odnětí svobody, svěřenci ústavů a další. Při této činnosti policie využívá média, a za pomoci
veřejnosti se podařilo vypátrat 1 osobu a k další osobě byl zjištěn významný poznatek.

Procentuální podíl kriminality v okrese Přerov dle jednotlivých OOP v roce 2015
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Dopravní nehodovost
Opět ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
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Dopravní inspektorát řešil od ledna do prosince roku 2015 celkem 6 626 přestupků
v dopravě, které byly řešeny v blokovém řízení částkou 1 942 400 Kč. U 129 řidičů bylo
zjištěno požití alkoholu před jízdou a 28 bylo pod vlivem návykových látek. Dalších 52 řidičů
způsobilo nehodu pod vlivem alkoholu.
Dopravní policisté řešili také problematiku užitkových vozidel nad 3,5 t, u kterých bylo
provedeno 1 412 kontrol. Ve 120 případech byla správcům komunikací nahlášena závada.

Olomoucký kraj má nového ředitele

Od 1. prosince 2015 má Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje nového ředitele
plk. Mgr. Tomáš LANDSFELDA. K uvedenému datu jej do funkce ustanovil policejní prezident
brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš TUHÝ.

Profesní životopis plk. Mgr. Tomáše LANDSFELDA:
 narodil se 11. listopadu 1966
 vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity
 v roce 1986 nastoupil do řad Sboru národní
bezpečnosti, následně Policie České republiky, kdy od
roku 1995 do roku 2001 pracoval jako kriminalista
ostravského městského ředitelství (odbor hospodářské
kriminality) i Správy Severomoravského kraje (oddělení
specializující se na prověřování násilné trestné činnosti)
 od roku 2001 do 2008 pracoval nejen na různých
úrovních uniformované policie, ale i na úseku služby
kriminální policie a vyšetřování
 od roku 2008 až 2012 působil jako ředitel Městského ředitelství policie Ostrava
 od 1. června 2012 do současné doby zastával funkci ředitele Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje

 Do funkce náměstka pro ekonomiku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje byl
policejním prezidentem od 1. 12. 2015 ustanoven plk. Ing. Libor KREJČIŘÍK.
 Řízením úseku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro službu kriminální
policie a vyšetřování byl policejním prezidentem od 1. 12. 2015 pověřen plk. Mgr. Dalimil
SYPTÁK.

Ocenění nejlepších policistů a zaměstnanců roku 2015
V pátek 8. ledna proběhlo na Územním odboru Policie v Přerově tradiční oceňování
nejlepších policistů roku 2015 za náš okres. Oceňovaní s vedoucími pracovníky se sešli
v poklidné atmosféře v zasedací místnosti územního odboru, kde si vyslechli z úst vedoucího
plk. JUDr. Martina Ledbušky slova chvály a poděkování za jejich pracovní úsilí, nasazení
a kvalitní práci v uplynulém roce.
Ocenění v kategoriích policista roku,
velitel roku, tým roku a občanský
zaměstnanec roku předával vedoucí
územního odboru plk. Lebduška se
svým zástupcem plk. Kalinou. Všichni
ocenění

získali

pamětní

list,

keramickou hvězdu, kterou pro tuto
příležitost vytvořily děti z hranického
domu dětí a mládeže a finanční odměnu.

Oceněno bylo celkem 7 policistů, dva byli z Obvodního oddělení Hranice po jednom z obvodu
Přerov 1 a Přerov 2, dále byl oceněn kriminalistický technik, policista z oddělení obecné
kriminality 2 a svého zástupce zde mělo i oddělení hospodářské kriminality.
Velitelé roku byli oceněni dva a to zástupce vedoucího obvodního oddělení Přerov 1
a zástupce vedoucího dopravního inspektorátu.
Týmy roku byly oceněny celkem tři a to policisté zabývající se problematikou pátrání, dále
policisté, kteří se věnují složitým hospodářským kauzám a policisté ze skupiny operativy
z obvodního oddělení z Lipníku nad Bečvou.
Jedinou oceněnou ženou byla občanská pracovnice, která má na starosti agendu spojenou
s podatelnou na dopravním inspektorátu.
V rámci oceňování byla kolegovi z dopravního inspektorátu dodatečně, z důvodu
dlouhodobé nemoci, předána medaile policejního prezidenta Za věrnost III. stupně, kterou si
zasloužil za více než desetiletou službu v řadách Policie ČR.

Mše svatá za Policii ČR v Olomouci

Dne 1. října 2015 byla v kostele svatého Michala v Olomouci sloužena poutní mše svatá za
příslušníky Policie ČR., kterou celebroval arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
Mons. Jan Graubner. Dle slov člena organizačního týmu plk. JUDr. Martina Lebdušky se
policisté společně s přítomnými věřícími modlili za pokoj a bezpečí v naší zemi, za ty, kdo tyto
hodnoty každodenně střeží, za padlé policisty a také za oběti trestných činů a mimořádných
událostí. Mše svatá proběhla pod záštitou Křesťanské policejní asociace, která sdružuje
křesťany v Policii ČR a dalších bezpečnostních sborech. Setkání věřících podpořily svojí účastí
významné osobnosti i policejní funkcionáři. Součástí byla také výstava fotografií z první
poutní mše za Policii ČR, která se i v loňském roce konala v kostele svatého Michala. Přede
mší, která začínala v 16:00 hodin, bylo možné vyslechnout si odborný výklad a prohlédnout
prostory Arcibiskupského paláce a Arcidiecézního muzea. Předpokládáme, že i příští rok se
při této příležitosti opět setkáme a stejně tak i v letech následujících.

Policisté uctili památku „Dne válečných veteránů“

Dne 11. listopadu 2015 se na mnoha místech v České republice připomínala památka „Dne
válečných veteránů“ a jedním z těchto vzpomínkových míst bylo i náměstí Františka Rasche
v Přerově. Záštitu nad důstojným připomenutím svátečního dne s vlčími máky, které jsou
symbolem krve padlých vojáků, převzalo Statutární město Přerov, Muzeum Komenského
v Přerově, Jednota Československé obce legionářské v Přerově, Armáda ČR a letos poprvé
i Policie České republiky Územní odbor Přerov.
Oficiální část, která byla zpestřená přítomností čestné jednotky PČR Olomouckého kraje,
zahájilo vyzvánění zvonů přerovských kostelů. Po minutě ticha za padlé bojovníky, byly
u památníku Františka Rasche položeny květiny a věnce zúčastněnými institucemi
a ozbrojenými složkami. Za Policii ČR položil věnec a slavnostní proslov pronesl vedoucí
územního odboru Přerov plk. JUDr. Martin Lebduška. Vzpomínkový akt byl ukončen čestnou
salvou a státní hymnou.

Policisté z našeho okresu odjeli na výpomoc do Makedonie

V úterý 2. února letošního roku vyjelo sedmadvacet českých policistů a dva služební psi do
Makedonie, kde se budou podílet na ochraně schengenské hranice.
V této skupině jsou i čtyři policisté
a jejich dva služební psi z našeho
krajského

ředitelství.

Všichni

společně budou do konce března
působit v okolí města Gevgelija.
Jejich úkolem je ve společných
hlídkách s makedonskými kolegy policisty, dohlížet nad veřejným
pořádkem v dočasném tranzitním
táboře Gevgelija, střežit zelenou
hranici a provádět kontrolní činnost v hraničním pásmu. Při výkonu služby budou čeští
policisté ve služebním stejnokroji a se zbraní.
Za naše krajské ředitelství jeli dva
psovodi se psy z Přerova a Jeseníku,
další kolega je z obvodního oddělení
Přerov a jeden z odboru cizinecké policie
z oddělení pátrání a pobytových kontrol.
V úterý ráno odjeli všichni do Prahy,
odkud byl společný odjezd. Slavnostního
odjezdu z areálu Policejní akademie ČR
v Praze se zúčastnil předseda vlády ČR
Bohuslav Sobotka, policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý a velvyslanec Makedonie v ČR,
J. E. Paskal Stojcheski. Vyslání policistů umožnila Dohoda mezi vládou ČR a Republikou
Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti. „Jsem velmi rád, že díky této dohodě
vznikl prostor, jak můžeme pomáhat s migrační vlnou i v zemi, která je mimo Evropskou unii.

Věřím, že naše nasazení v Makedonii pomůže ke zvýšení bezpečnosti v Evropě,“ uvedl
policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý. „Ještě před ukončením této mise budeme
intenzivně komunikovat s partnery v Makedonii, vyhodnotíme přínos nasazení českých
policistů a na základě tohoto vyhodnocení případně provedeme opětovné vyslání
kontingentu,“ dodal policejní prezident. S další skupinou odjel koncem ledna na misi do
Slovinska jeden kolega z obvodního oddělení Olomouc 1.

Autor článku:
kpt. Mgr. Marta Vlachová
krajské koordinátorka prevence kriminality

Novela zákona - chodci a reflexní prvky

Od 20. února 2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, která mimo jiné zavádí novou povinnost pro chodce, a to, mít na sobě reflexní
prvky.

§ 53, odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky
z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích.“

Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní účastnící silničního provozu,
chodci a cyklisté. Zejména chodci by proto měli dbát na to, aby byli dobře vidět na
dostatečnou vzdálenost a řidiči motorových vozidel se jim tak mohli včas vyhnout a předešli
tak tragickým střetům.
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém
oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení
je viditelný již na 55 metrů a je-li jeho oděv doplněn reflexním označením, vidí jej řidič na 200
metrů, což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování.

Policie ČR se proto dlouhodobě zaměřuje na osvětu chodců a jejich zviditelňování v rámci
silničního provozu. Od podzimu 2015 do současnosti vydali dopravní policisté v rámci
přímého výkonu služby neoznačeným chodcům téměř 100 tisíc reflexních pásků a v této
aktivitě budou pokračovat i nadále.
„Označovat chodce reflexními materiály přímo na ulici vnímáme jako prospěšné. Vozidla
hlídek dopravní policie jsou v současné době vybavena reflexními pásky a v přímém výkonu
služby je policisté neoznačeným chodcům vydávají. Novela zákona však v tuto chvíli
neznamená to, že zítřejším dnem začnou dopravní policisté masivně pokutovat všechny
neoznačené chodce. Přestože se ze strany chodců bude jednat o přestupek, budou v těchto
případech policisté především přistupovat k domluvě, vysvětlování, preventivnímu působení
a samotnému zviditelňování chodců reflexními pásky. Do konce roku 2016 předpokládáme, že
tímto způsobem rozdáme až 250 tisíc kusů reflexních pásků,“ dodává plk. Ing. Tomáš Lerch,
ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

Na zviditelňování chodců Policie ČR dlouhodobě spolupracuje s oddělením BESIP
Ministerstva dopravy ČR v rámci kampaně „Vidíme se?“ a i s dalšími subjekty. Reflexní
materiály jsou však výhradně určeny do přímého výkonu služby, tedy aby je dopravní
policisté v terénu měli k dispozici všude tam, kde nevybaveného chodce spatří a budou ho
moci hned na místě takovým materiálem vybavit, aby přispěli k ochraně jeho zdraví a života.
Policie ČR proto nemůže vyhovět požadavkům občanů České republiky, kteří se osobně či
písemně domáhají vydání reflexních materiálů na jednotlivých služebnách policie. Reflexní
materiály jsou běžně dostupné v obchodní síti.

Autor článku:
pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
koordinátorka prevence PP ČR

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Hledáte perspektivní povolání?
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České
republiky nové policisty. Preferujeme uchazeče, kteří žijí v Olomouckém kraji a kteří vnímají práci
policisty jako své budoucí celoživotní poslání. Policistou by se měl stát takový člověk, který chce ve
svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi
a soustavně prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci.
Rádi v našich řadách přivítáme fyzicky i psychicky zdatné, odvážné a perspektivní jedince se zájmem
o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání s možností kariérního růstu.
Předpoklady k přijetí do služebního poměru:
Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který









o přijetí písemně požádá,
je starší 18 let,
je bezúhonný,
splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven (minimálně
středoškolské vzdělání s maturitou),
je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
je plně svéprávný,
není členem politické strany nebo politického hnutí,
nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo
kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru
k bezpečnostnímu sboru. Při osobním pohovoru s personalistou předkládá uchazeč občanský průkaz,
životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad
o dosavadní praxi. Nezbytný je i jeho souhlas s poskytováním a zpracováváním osobních údajů.
Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje náročné psychologické
vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku.
Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena
služební hodnost vrchní referent se zařazením na obvodní oddělení nebo dopravní inspektorát. První
rok služby se všichni noví policisté řádně připravují pro výkon svého budoucího povolání ve středních
policejních školách a absolvují praxi na mateřských odděleních.
Kontakt na pracoviště výběru nových policistů:

Adresa:
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor personální
Tř. Kosmonautů 189/10
771 36 Olomouc

Mgr. Sylva Šálková - personalistka
Tel.: 974 761 406
Mobil.: 724 895 267
e-mail: krpm.op.sekretariat@pcr.cz
Více informací na: www.policie.cz

Případy z poslední doby

Silvestrovské veselí mělo i své následky
Pár minut po půlnoci se „odvázal“ 23letý mladík na ulici Gen. Janouška v Přerově, kde
poškodil čtyři zaparkovaná osobní vozidla. Na třech z nich ulámal zpětná zrcátka
a na čtvrtém poškodil zadní dveře. Výtržník je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci
a způsobenou škodu bude muset uhradit.
K další události vyjížděli policisté v Lipníku nad Bečvou na parkoviště v ulici Losertova, kde
došlo ke zranění 33leté ženy zasažené zábavnou pyrotechnikou. Poškozená utrpěla zranění
obličeje a byla převezena do Fakultní nemocnice v Olomouci, kde byla hospitalizována.
Policisté se případem zabývají a zjišťují, co bylo jeho příčinnou a do jaké míry je za událost
zodpovědná osoba, která s pyrotechnikou manipulovala nebo zraněná žena.
Dvě hodiny po půlnoci neznámý pachatel napadl v Přerově na ulici Komenského 29letého
muže. Poškozený dostal několikrát pěstí do obličeje, což vedlo k jeho pádu na zem. I přesto
útočník ve svém jednání pokračoval a muže dál napadal kopáním nohou do oblasti hlavy.
Zbitý muž musel vyhledat ošetření v přerovské nemocnici a dle lékaře utrpěl zranění s dobou
léčení 1 měsíc.

Zábava ho stála 6 000 Kč
Od 26. prosince se policisté zabývali případem rozbité výplně autobusové zastávky na
Masarykově náměstí v Kojetíně a již poslední lednový den případ vyřešili. Na základě šetření
se jako pachatele poničené zastávky podařilo ustanovit 18letého mladíka, který se rozhodl,
když procházel kolem, že zapálí v těchto místech z důvodu většího zvukového efektu
petardu. Dle jeho výpovědi neměl v úmyslu zastávku poškodit. Po jejím zažehnutí z místa
odešel pryč. Vlivem expolze, ale došlo k poškození a vysypání skleněné výplně o rozměru 130
x 210 cm. Městu jeho jednáním vznikla škoda přesahující častku 6 000 Kč a mladík slíbil, že
způsobenou škodu uhradí. Policisté případ odložili, protože nedošlo k naplnění skutkové
podstaty trestného činu poškození cizí věci.
Během pár minut přišel o 57 000 Kč
Velmi nezodpovědně si 8. února počínal 25letý mladík, který odstavil své vozidlo na krajnici
u hlavní cesty v obci Skoky a na krátkou chvíli vozidlo značky Opel opustil. Ve vozidle nechal
viditelně odloženou tašku s finanční hotovostí 57 000 Kč. Když se k autu po cca 5 minutách
vrátil, okno na straně spolujezdce bylo rozbité a diplomatka i s penězi byla pryč. Celková
škoda byla vyčíslena na 60 000 Kč.

Preventivní kontrola chatových lokalit na Přerovsku
Na kontrolu zahrádkářských kolonií a chatových lokalit na Přerovsku se v únoru
v dopoledních hodinách zaměřili policisté přerovských obvodů. Cílem celé akce bylo zjištění,
zda se v těchto oblastech nevyskytují osoby páchající majetkovou trestnou činnost, kontrola
zabezpečení či narušení objektů a případné zadržení možných pachatelů. Policisté
u zkontrolovaných objektů zanechávali informační lístek o provedené kontrole. V průběhu
opatření, do kterého se zapojilo 10 policistů včetně psovoda, nebylo zjištěno žádné narušení
či poškození rekreačního zařízení. Při opatření policisté zkontrolovali 5 vozidel, 62 osob a 170
rekreačních objektů.

Lipenští policisté odhalili pachatele krádeží
První případ policisté řešili od 5. listopadu loňského roku, kdy tehdy neznámý pachatel v obci
Kladniky vnikl oknem do místní zemědělské usedlosti, kterou prohledal a ze tří mrzících boxů
odcizil 382 kg zmraženého masa. Jednalo se o králíky, kuřata, kachny, husy, krůtí maso a také
maso hovězí a vepřové. Při této činnosti byl zloděj vyrušen, ale podařilo se mu utéct a ještě
za sebou zamknout vrata. Způsobená škoda přesáhla částku 53 000 Kč. Jako podezřelou
osobu z trestného činu krádeže a porušování domovní svobody ustanovili 55letého muže
z Přerovska, kterému za uvedené jednání hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Druhý případ se udál hned první den letošního roku v Lipníku nad Bečvou, kde neznámý
pachatel odcizil návštěvníku místního baru klíče od vozidla a místa bydliště z odložené
bundy. Z auta mu ukradl částku 1500 Kč a klíče pak vrátil na místo, odkud je vzal. Za pomoci
druhého odcizeného klíče se dostal do místa bydliště poškozeného a ukradl mu z bytu
diamant, kosmetiku, několikery hodinky, medaile, odznaky a další věci. Celková škoda byla
vyčíslena na 76 500 Kč. Ze stejných trestných činů jako v předchozím případě je podezřelý
33letý muž z Lipníku nad Bečvou a hrozí mu i stejný právní postih.

Ukradl i králíky
Začátkem února neznámý pachatel vnikl na neoplocený pozemek u domu v obci Drahotuše.
Z králikárny si odnesl 20 králíků a z uzamčeného přístavku odcizil 4 kola s pneumatikami,
úhlovou brusku, vrtačku a k tomu přibral i 82 litrů pálenky. Majitel si škodu vyčíslil na 26 400
Kč. Případem se zabývají policisté z hranického obvodu.
Nákup a prodej auta nevyšel, na řadu přišla sekera
Začátkem února došlo v obci Bezuchov mezi starším mužem a 21letým mladíkem ke
slovní rozepři, týkající se koupě vozidla Ford Escort. Hádka vygradovala a starší muž začal
vyhrožovat mladšímu újmou na zdraví, a to tím způsobem, že ho zabije a několikrát to
zopakoval. Aby své výhružky umocnil, běžel za poškozeným a v ruce držel sekeru.
Poškozeného nedohnal a se slovy, když nedostane jeho, tak rozseká aspoň auto, se otočil
a šel k vozidlu Ford. Mladému muži se nakonec podařilo úmysl protivníka zmařit a k poničení

vozidla nedošlo. Ovšem při zákroku proti agresivnímu muži si způsobil zranění prstu na ruce
s dobou léčení do 1 týdne. Policisté případ šetří pro trestný čin nebezpečné vyhrožování.

Taška neunesla množství kradeného zboží
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Tohle přísloví se určitě hodí
k případu, který šetřili přerovští policisté začátkem února. Tehdy si 25letý muž, cizí státní
příslušnosti, nandal do tašky v marketu na ulici Denisova v Přerově tři láhve alkoholu zn. Jim
Beam a čtyři láhve Jacka Danielse v celkové hodnotě 5 073 Kč. Pak se měl k odchodu, ale ne
jak bývá zvykem přes pokladny, ale odešel přes vstupní turniket. Za ním se mu ale
„naneštěstí“ utrhly uši od tašky a celý obsah upadl na podlahu, čímž došlo k rozbití jedné
láhve a poškození dalších dvou. Mladý zlodějíček z prodejny odešel a byl policejní hlídkou
dostižen a zajištěn až na ulici Čechova a převezen na policejní služebnu

Muž bez domova se naštval
Začátkem února řešili policisté případ okradeného 68letého muže, který se nacházel kolem
třetí hodiny odpoledne v boxu u popelnic v Hranicích na ulici Galašova. Poškozený si na
uvedeném místě kousek od kontejnerů odložil igelitovou tašku, ve které měl příruční taštičku
s osobními doklady, klíčem od vozidla a různými písemnostmi a přehraboval se v popelnici.
V té době tam ovšem přišel 37letý muž, který se rozčílil, neboť se jednalo „ o jeho rajón
a místo“, na které si vyhrazoval právo. Aby muže potrestal, odcizil mu tašku i s věcmi, jejichž
cena nepřesáhla částku 5 000 Kč a odešel pryč. Poškozený neváhal a celou událost oznámil
na policii. Policistům se podařilo pachatele vypátrat a přitom zjistili, že byl již v minulosti za
majetkový trestný čin potrestán a soudem odsouzen.

Žena okradla svého druha o téměř půl milionu
Z trestného činu krádež je podezřelá 39letá žena z Přerova, která v době od začátku října do
konce loňského roku převedla z účtu svého druha v několika platbách celkovou částku
402 000 Kč na svůj účet. Převést peníze nebylo pro ni obtížné, protože měla přístup
k elektronickému bankovnictví svého 52letého přítele.

Pachatel si místo činu označkoval
Ne zcela běžný případ poničených autobusů a vozidel šetřili v lednu policisté z Kojetína.
Neznámý pachatel vlezl do oploceného areálu v Kojetíně, kde neměl co dělat a na odstavné
ploše poškodil celkem 6 dopravních prostředků. Vnikl do autobusu zn. Karosa, který
nastartoval za pomoci klíče ve spínací skříňce a nechal ho běžet. Pak se dostal do dalšího
autobusu zn. Renault, kde po sobě zanechal na dvou místech lidské exkrementy. Na dvou
vozidlech propíchal ostrým předmětem všechny pneumatiky a na dalších dvou autobusech
poškodil stejným způsobem pravou přední pneumatiku, do jednoho z nich vnikl a odcizil
z něho DVD přehrávač a televizor. Majiteli byla způsobena celková škoda 30 000 Kč.

Pozor na to, komu pomáháte
Počátkem dubna loňského roku požádala 27letá žena svoji kolegyni z práce, aby si na sebe
sjednala úvěr u bankovního ústavu s tím, že si půjčené peníze po provedené transakci
převede na svůj účet a podezřelé ho bude splácet. Po vzájemné domluvě šly obě ženy
společně na pobočku v Hranicích, kde vše proběhlo a poškozené byl úvěr, ve výši téměř
355 000 Kč, poskytnut. Mladá žena splatila ovšem pouze několik splátek v celkové výši
39 948 Kč a další finanční částky přestala hradit. Poškozená žena je nyní urgována finanční
společností, aby si plnila své závazky, které ale není schopná splácet. Policisté případ šetří
pro trestný čin podvod, za který podezřelé hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
Preventivní rada: Vždy byste si měli vždy řádně zvážit, zda poskytnete své údaje při
uzavírání jakýchkoli smluv, pokud se někdo druhý – rodinný příslušník, přítel, známý nebo
kolega, zaváže, že bude závazky hradit za vás. Společnosti vždy budou vymáhat peníze
od osoby, která s nimi úvěr sjednala a uzavřela, nikoliv od toho, kterému půjčené peníze či
věci zakoupené na úvěr předali.

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

