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Policie ČR slaví čtvrt století od svého založení

V letošním roce slaví Policie České republiky 25. let od svého založení. Historie
bezpečnostních sborů sahá až do 19. století, kdy bylo prvním bezpečnostním sborem na
našem území četnictvo. Na působení četnictva navázal po roce 1945 Sbor národní
bezpečnosti, který se o bezpečnost na území tehdejšího Československa staral až do roku
1991, kdy jeho roli převzala Policie ČR.
V průběhu vývoje se měnila její struktura, úkoly i personální zabezpečení. Měnilo se také
technické vybavení a výstroj. Vždy však zůstal hlavní úkol, tedy dohlížení nad dodržováním
zákonů a vytváření vysokého bezpečnostního standardu pro všechny občany.
Nejvýznamnější strukturální změnou pro veřejnost byl vznik krajských ředitelství, který
kopíroval samosprávní rozdělení celé České republiky.
Výraznou proměnou, prošla Policie ČR ještě před dosažením 25. výročí vzniku. Jedná se
o změnu viditelnou, která spočívá ve změně policejních uniforem i změně hodnostního
označení, které se vrátilo k historicky používanému modelu z dob četnictva. Tedy rozdělení
důstojnických a poddůstojnických hodností podle zlaté a stříbrné barvy.
Velmi výrazně se za pětadvacet let změnil také vozový park. V době vzniku Policie ČR
používali policisté vozidla Lada, či Škoda Favorit a po pětadvaceti letech používají policisté
v boji se zločinem moderní vozidla, např. Škoda, Hyundai a Volkswagen. Veškeré změny ve
vybavení a výstroji policistů směřují celou dobu k jedinému cíli, tím je poskytování co
nejkvalitnější a nejrychlejší pomoci všem občanům ČR a snaha o zachování a zvyšování pocitu
bezpečí.
Policie ČR se za 25 let své existence stala moderním, sebevědomím a nezávislým
bezpečnostním sborem, který je zárukou bezpečnosti na území celého státu i v zahraničí.
Svou profesionalitu a připravenost k prosazování práva ukazují čeští policisté nejen doma, ale
také v mnoha zahraničních misích, kterých se účastní.
Za 25 let fungování Policie ČR se v jejím čele vystřídalo 19 osobností.
K 25. výročí Policie ČR vydala Česká pošta arch osmi známek, které zobrazují znak Policejního
prezidia ČR a sedm rozlišovacích odznaků služeb Policie ČR.
Různé prezentační akce ke čtvrtstoletí policie pořádají v tomto období také krajská ředitelství
i některé celorepublikové útvary.
(Zdroj: www.policie.cz)

Statistické ukazatele za první pololetí roku 2016
K nahlédnutí předkládáme statistické ukazatele trestné činnosti na okrese Přerov za rok 2015
ve srovnání se stejným obdobím roku 2014.

Trestná činnost

½ 2016

½ 2015

zjištěno/ objasněno

zjištěno/ objasněno

116/73

134/73

mravnostní

8/3

16/9

majetkové

463/169

533/135

hospodářské

149/124

317/283

ostatní a zbývající

317/229

328/225

1053/598 (56,8 %)

1328/680 (51,2 %)

Trestné činy
násilné

celkem

Dopravní nehodovost
Opět ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

½ 2016

½ 2015

rozdíl

nedání přednosti

46

37

+9

nepřiměřená rychlost

37

33

+4

nesprávný způsob jízdy

253

239

+14

Celkem dopravních
nehod

440

409

+31

½ 2016

½ 2015

rozdíl

úmrtí

5

5

0

těžká zranění

20

21

-1

lehká zranění

123

91

+32

alkohol u viníka nehod

31

21

+10

Hlavní příčiny nehod

Následky

Dojeďte v pořádku do cíle
spěch za volantem = pokuta, body, nehoda, smrt…
Pokud jste se dívali na předchozí tabulku, sami jste si vyhodnotili, že došlo ke zvýšení počtu
dopravních nehod v přerovském okrese a také ke zvýšení počtu řidičů pod vlivem alkoholu, kteří
nehodu zavinili. Co se tragických následků nehod týká, je statistika stejná za první pololetí roku 2015
i 2016. Nicméně od začátku prázdnin do poloviny srpna letošního roku došlo na silnicích našeho
regionu k šesti vážným nehodám, při kterých zbytečně vyhasl život 9 lidí. V jednom případě byl
19letý řidič pod vlivem alkoholu a zraněním na místě nehody podlehl jeho 20letý spolujezdec.
Nejtragičtější byla nehoda u obce Horní Moštěnice, kde po čelním střetu vozidel zemřeli dva dospělí
a jedno 10leté dítě.
„Mladí řidiči by měli jezdit opatrně, naučit se předvídat. To, že získá řidič řidičský průkaz, neznamená,
že má zkušenosti. Zvlášť, když dostanou silná, rychlá vozidla. Mnohdy se mladí lidé ve voze vzájemně
hecují. A pokud odjíždí například z diskotéky a skupinka nabádá opilého řidiče, aby řídil, může být
takový případ kvalifikován jako návod k trestnému činu“: sdělil novinářům na jejich dotazy týkající se
nehodovosti mladých řidičů vedoucí odboru dopravní policie Olomouckého kraje Dušan Věženský.
Většina řidičů tvrdí, že musí pospíchat. Profesionální řidiči kamionů z důvodu nakládky a vykládky
oken, řidiči autobusů musí stíhat jízdní řád, ostatní řidiči pospíchají na důležité jednání. Všichni
pospíchají, aniž by si uvědomovali rizikovost svého jednání a jeho možné důsledky. Nehoda není
náhoda. Obecně stačí jediná vteřina nepozornosti a váš spěch se změní v tom nejlepším případě
v pokutu a trestné body – v tom horším případě v celoživotní výčitky a utrpení.
To, že spěch se nevyplácí, není výmyslem současné doby zejména ve vztahu k silničnímu provozu.
Spěch se nevyplácí obecně, což velmi dobře věděli už naši prarodiče. Lidová moudrost totiž celkem
jednoznačně říká „Pospíchej pomalu“. A na silnici to platí několikanásobně. Ono totiž platí, že jezdit
rychle umí kde kdo, ale s bezpečným zastavením v každé situaci už to tak horké není. Stačí si jen
uvědomit, kolik prostoru budete k zastavení skutečně potřebovat.
V letních měsících jsme na našem okrese vzhledem k vývoji nehodovosti zvýšili počet dopravně
bezpečnostních akcích zaměřených na dodržování ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích a budeme v nich ve zvýšené míře pokračovat i v dalším období. Při kontrolách se
policisté zaměřují i na kontrolu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, které mají
značný vliv na vznik dopravních nehod.
Nicméně vše závisí na nás, řidičích, abychom dojeli do cíle bezpečně. Nepřeceňujte své dovednosti
a schopnosti s podvědomím, že mně se nemůže nic stát a mám vše pevně v rukou a pod kontrolou.
(zdroj:www.ibesip.cz)

19letý řidič nehodu přežil, jeho 20letý spolujezdec ne

nehoda na Hranicku, při níž zemřel řidič i jeho spolujezdkyně na motorce

zbytky vozidla, které řídil 19letý řidič, byl velmi těžce zraněn

Občan a bezpečnost
V souvislosti s oslavami 25. výročí založení Policie ČR proběhl také v Přerově XII. ročník
tradiční preventivně bezpečnostní akce „Občan a bezpečnost“, na který zavítalo cca 3 000
dětí a občanů z našeho regionu. Prezentovali se zde složky integrovaného záchranného
systému a další organizace, které s námi úzce spolupracují. Pro diváky byly připraveny ukázky
z činností jednotlivých složek a mohli také zavítat v rámci otevřených dveří do budovy
územního odboru, kde si mohli prohlédnout podzemní střelnici a vyzkoušet si střelbu
z laserové zbraně. Letošní novinkou byla také možnost plavit se na plavidlech Integrovaného
záchranného systému a Státní plavební správy po řece Bečvě. Nikdo návštěvníků neodcházel
z prázdnou, protože pro ně byli přichystány drobné dárky od jednotlivých složek.
Spokojenost byla vidět na tvářích především u dětí a my jsme rádi, že vše proběhlo, jak bylo
naplánováno. Budeme se těšit na Vás zase za dva roky při XIII. ročníku „Občan a bezpečnost“.

V době konání akce „Občan a bezpečnost“ proběhl v prostorách budovy slavnostní
ceremoniál, při kterém byli oceněni policisté Územního odboru Přerov za příkladné plnění
svých pracovních povinností a za dobu, po kterou setrvali ve služebním poměru. Pamětní list
byl předán i dvanácti policistům, kteří se rozhodli dobrovolně podílet na záchraně zdraví
a životů občanů naší republiky tím, že jsou dobrovolnými a dlouhodobými dárci krve a krevní
plazmy a mají za sebou více než 100 odběrů.
Slavnostního aktu se zúčastnil olomoucký krajský ředitel plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, služební
funkcionáři Krajského ředitelství policie olomouckého kraje, primátor města Přerova,
zástupci měst a obcí přerovského okresu, zástupci složek IZS a také k nám zavítala delegace
IPA Hranice se svými hosty z Polska, Slovenska, Litvy a Slovinska.
Medaili II. stupně za více než dvacetiletou službu obdrželo pět policistů a medaili III. stupně
za službu více než desetiletou obdrželo sedm policistů.

Slavnostní společný nástup vojáků a policistů

Dne 9. května 2016 proběhl na náměstí T. G. Masaryka v Lipníku nad Bečvou slavnostní
nástup jednotek Armády ČR a Policie ČR u příležitosti oslav 71. výročí ukončení 2. světové
války. Také při této příležitosti bylo zmíněno letošní čtvrt století založení policejního sboru.
Za policii se nástupu zúčastnila jednotka policistů a čestná jednotka Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. Věnce byly položeny u památníku padlých hrdinů sovětské
armády v blízkosti sokolovny a u pamětní desky padlých hrdinů na náměstí T. G. Masaryka.
Při této příležitosti byla otevřena stálá expozice historie četnictva a policejního sboru.
Výstava je umístěna v Lipníku nad Bečvou v objektu místního Obvodního oddělení Policie ČR
na ulici K Nadsklepí 1402 a přístupná je po celou turistickou sezónu.

Cvičení složek IZS
Ve čtvrtek 26. května se v dopoledních hodinách Přerovem rozezněly sirény a do ulic vyjela
hasičská a policejní vozidla a nechyběla ani sanitka. Naštěstí se ale jednalo pouze o taktické
cvičení složek Integrovaného záchranného systému, které procvičovaly společné postupy,
kdyby opravdu došlo k závažné, život a zdraví ohrožující události.
Tématem cvičení bylo úmyslné zapálení několika ohnisek požáru ve výškovém domě na ulici
Budovatelů, ve kterém se nacházely osoby. Cílem jednotlivých složek byla koordinace
záchranných prací na místě samém, evakuace většího počtu osob, poskytnutí pomoci
zraněným a další úkony s tím související. Akce byla přístupná široké veřejnosti, a kdo měl
zájem, mohl se na zásah složek přijít podívat. Procvičování takovýchto významných událostí
probíhá většinou dvakrát ročně na různá témata, abychom byli v případě nutnosti společně
připraveni na realitu.

Slavnostní slib policistů
Poprvé v novodobé historii Policie ČR se uskutečnila hromadná přísaha tří set nových policistů na
Hradčanském náměstí v Praze. Služební slib složili ve čtvrtek 16. června 2016 po desáté hodině ráno
do rukou policejního prezidenta genmjr. Tomáše Tuhého. Slavnostního aktu, který se konal v rámci
25. výročí založení Policie ČR, se zúčastnil ministr vnitra Milan Chovanec, J. Em. Dominik kardinál
Duka, Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a další vzácní hosté z řad veřejného
i policejního života. Za náš Územní odbor Přerov se slavnostního aktu zúčastnilo šest nastupujících
nováčků.
Policejní prezident během svého proslovu k policejním nováčků připomněl bohatou historii
bezpečnostního sboru a jeho význam při zajišťování bezpečnosti občanů.
„Za 25 let se pak Policie České republiky organizačně proměňovala, modernizovala se, učila se
a překonávala překážky. Hledala a nalézala cesty, jak se stát funkčním a sebevědomým
bezpečnostním sborem schopným efektivně reagovat na výzvy soudobého světa od dob četnictva,
dobu nesvobody, až po vznik samostatného českého státu měla vždy policie nezastupitelné místo ve
společnosti,“ uvedl genmjr. Tomáš Tuhý. V závěru svého projevu pak policistům popřál, aby
v policejní službě nalezli nejen povolání, ale především poslání, kterým budou naplňovat heslo
„pomáhat a chránit“. Ke složení slibu jim pogratuloval a popřál hodně štěstí také jejich rodinám.
Náročnou práci policistů ve své zdravici ocenil prezident republiky Miloš Zeman, který se samotného
aktu neúčastnil, ale zastoupil ho Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.
Důležitou složkou celého slavnostního slibu bylo také požehnání, které během svého proslovu
policistům udělil J. Em. Dominik kardinál Duka.
Během slavnostního aktu ministr vnitra spolu s policejním prezidentem dekorovali 34 praporů
krajských ředitelství, celorepublikových útvarů a dalších složek čestnou stuhou k výročí vzniku Policie
ČR.
Na závěr ceremoniálu všichni přítomní uctili minutou ticha památku 101 policistů, kteří od roku 1991
zemřeli při výkonu služby. Do posledního slova tak naplnili služební přísahu a při ochraně práv, životů
a zdraví občanů položili své životy.
(zdroj:www.policie.cz)

Pozor na ně!!!
Něco málo z prevence
V loňském roce policisté na přerovském okrese řešili 65 případů kapesních krádeží a krádeží na osobách,
v letošním roce jsme k poslednímu červenci zaznamenali již 34 případů okradených občanů kapsáři. Osob,
které takto přišli o své věci, je ale s největší pravděpodobností vyšší, protože ne každý poškozený oznámí na
policii, že přišel díky své nepozornosti o věci.
Zatím co u jiných druhů kriminality se pachatelé stále zdokonalují a hledají nové triky a finty, u kapesních
krádeží pachatelé většinou nic nového nehledají a zůstávají dlouhodobě u ověřených postupů.
Nová preventivně informační kampaň chce proto upozornit na některé negativní stereotypy v chování,
které jsou výrazným kriminogenním faktorem, který ovlivňuje rozhodování a směřování pachatele ke
konkrétní oběti krádeže.
Buďte opatrní a pozorní ke svým věcem, jen tak se Vám podaří ochránit svůj majetek. Pokud se ocitne
v cizích rukou, většinou se zpátky k jeho majiteli nevrátí. Stačí opravdu chvilka nepozornosti.

Střípky z policejní práce

Zneužil tísňovou linku, hrozí mu vysoká pokuta
Začátkem srpna volal na tísňovou linku 158 neznámý muž a oznámil, že v Tovačově na Masarykově
ulici je ve sklepě domu umístěna v plynovém potrubí bomba, kterou tam, dle jeho tvrzení, měli dát
příznivci hnutí skinhead. Policisté začali případ ihned prověřovat a přitom zjistili, že uvedená adresa
neexistuje. Krátce na to odhalili i 24letého mladíka z malé obce na Kojetínsku, který na linku volal.
Policistům se přiznal s tím, že nebylo jeho cílem šířit poplašnou zprávu, ale jako důvod uvedl, odvoz
policejním vozidlem do výkonu trestu odnětí svobody, protože očekává nástup do vězení a myslel si,
že je v pátrání. Provedenou dechovou zkouškou mu byla naměřena hodnota 1,26 promile v dechu.
Muž byl zadržen a byl převezen na záchytku do Kroměříže k vystřízlivění, protože měl v úmyslu ve
svém jednání pokračovat. Událost je šetřena jako přestupek podle zákona o elektronických
komunikacích, za který může být potrestán až dvousettisícovou pokutou. O trestu rozhodne správní
orgán.

Ježek přežil, auto nikoliv
Koncem června v dopoledních hodinách jela 40letá řidička s autem značky Opel Corsa ve směru od
Kyselovic na obec Vlkoš. Na přímém úseku silnice před autem zpozorovala ježka, kterému se chtěla
vyhnout. Na mokrém povrchu silnice ale dostala smyk a vyjela do pravé silniční příkopy a narazila do
stromu. Zraněná řidička byla záchrannou službou převezena do Fakultní nemocnice v Olomouci.
Alkohol v krvi byl u ní vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Celková škoda byla vyčíslena na
115 000 Kč. Ježek, na rozdíl od ženy, nehodu přežil bez újmy na zdraví.

Viděl krádež a neváhal zasáhnout
Koncem května v odpoledních hodinách nastupovala do autobusu na Tř. 1. máje v Hranicích 60letá
žena. V její blízkosti se pohybovala 37letá žena, která poškozené z kabelky vytáhla peněženku s devíti
stovkami. Celou událost viděl svědek, který seděl v autobuse, bez rozmýšlení vyběhl za zlodějkou
a zadržel ji do doby, než se na místo dostavila hlídka městské policie, které pachatelku předal.
Podezřelá byla převezena na místní policejní služebnu. Policisté zjistili, že je pod vlivem alkoholu
a provedenou zkouškou jí bylo naměřeno přes jedno a půl promile. Zlodějka (cizí státní příslušnice)
skončila v policejní cele a za krádež jí hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Pozor při koupi ojetého vozidla
Na nedobrý kup bude dlouho vzpomínat mladý muž, který byl v dubnu přihlásit ojeté vozidlo do
registru silničních vozidel. Dle jeho výpovědi zakoupil automobil zn. BMW v druhé polovině března
v bazaru v Rakousku za 300 000 Kč. Při přihlašování na našem území ovšem vyšlo najevo, že byl vůz
odcizen koncem ledna letošního roku v zemi, kde byl i zakoupen. Policie ČR vůz zajistila k dalšímu
opatření a pravděpodobnému vrácení původnímu majiteli.
Preventivní rada: Zájemci o koupi ojetého vozidla by si vždy měli ověřit zejména jeho původ, zda
neprochází databází odcizených vozidel na stránkách Ministerstva vnitra, ale pozor jedná se
o databázi ukradených vozidel pouze na našem území. Potřebné informace na těchto stránkách
získáte po uvedení požadovaných kritérií zdarma.
Při nákupu v zahraničí je možné si za prověření identifikačních znaků a prověření o zemi původu tuto
službu zaplatit u společností, které se touto činností zabývají. Tyto společnosti nabízejí své služby
on-line na internetových stránkách a cena za službu je zanedbatelná vzhledem k případné škodě,
která by mohla kupci vzniknout.

I děti umí zaměstnat policisty
S policisty si zahrála tříčlenná skupinka dětí na kočku a na myš. Vystrašená žena volala na linku 158,
že se jí ztratila desetiletá vnučka i se svými dvěma kamarády ve věku šest a devět let. Dle jejího
sdělení se děti pohybovaly v blízkosti školky v obci Přestavlky, pak za ni zaběhly a od té doby nebyly
k nalezení. Babička se snažila děti hledat, ale když byla po hodině a půl neúspěšná, zavolala na policii.
Policisté ihned rozjeli pátrací akci v okolních lesích, po celé obci a blízkém okolí. Do pátrání se zapojily
i obce vyhlášením informace v místním rozhlase. Na základě získaných informací se děti měly vydat
směrem k obcím Dobrčice a Horní Moštěnice. Naštěstí byly všichni nalezeni dvě hodiny po oznámení
události matkou dvou sourozenců v obci Horní Moštěnici zdraví a v pořádku. Dle výpovědi dětí celou
situaci pojaly jako hru a před hlídkami policistů, které je hledaly se schovávaly.

I úsměvné případy se řeší, některé i zbytečně zaměstnávají
S žádostí o pomoc se na linku 158 kolem půl páté ráno obrátila žena, že hledá svého syna a podezírá
manžela, že ho někam odvezl, protože má nastoupit následující den do výkonu trestu odnětí
svobody. Již z hlasu oznamovatelky a její artikulace bylo patrné, že je opilá. I přesto musí policisté
takové oznámení prověřit. O pár minut později policisté ženu zkontaktovali a zjistili, že večer doma
dělala „pořádky“, proto se její manžel i se synem odebrali spát ke známému. Žena doma usnula a po
probuzení zjistila, že nejsou doma a proto si vymyslela příběh a zavolal na policii.

Začátkem srpna volala na tísňovou linku policie s žádostí o pomoc žena z Předmostí. Celá vyděšená
popsala celou situaci tak, že jí po zahradě domu pobíhá nebezpečné divoké prase. Prý jich bylo pět,
ale čtyři již odběhly, jedno zůstalo uvězněné na zahradě a nemůže ven. Z operačního střediska byla
tato informace předána na policejní služebnu, odkud hlídka vyjela k oznámené události. Na místo ale
nedojela, protože po třech minutách opětovně volala oznamovatelka, že zmíněné prase uteklo dírou
v plotě a proto nebezpečí nehrozí. Poděkovala za spolupráci s tím, že naši pomoc již nepotřebuje.
V letních měsících jsme také na linku 158 přijali oznámení, že se na jednom z přerovských náměstí
bije skupinka asi 10 žen a je slyšet strašný řev. Po příjezdu na místo, někdy kolem půl desáté večer,
policisté zjistili, že je zde skupinka dětí ve věku kolem 12 a 13 let a tímto způsobem si hraje. Po
zjednání pořádku a rozpuštění skupinky policisté mohli dál pokračovat ve své činnosti.

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

