
 

Městská policie v Přerově 
nám. T. G.  Masaryka  č. 1 
750 02   P ř e r o v 

         

    

 

VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTI 

 

 

Na základě žádosti pozůstalé  o finanční sociální výpomoc navrhuji 

postupovat dle čl. II, 1.bodu 1, 2. věty vnitřního předpisu č. 19/2015 „Pravidla pro čerpání 

prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování 

příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění vnitřního předpisu č. 

28/2017, vnitřního předpisu č. 10/2018 a vnitřního předpisu č. 3/2019“. 

 

Výtažek z hodnocení zesnulého velitelem směny: 

 

Spisová služba:  

Ve spisové oblasti se jedná o nadprůměrného strážníka, který má schopnost vytvořit 

kvalitní potřebné dokumenty pro potřeby MP.       

 

Právní znalosti:  

Znalosti strážníka jsou nadprůměrné.    

 

Plnění úkolů:  

V této oblasti bez připomínek, zadané úkoly plní zodpovědně a spolehlivě.   

 

Aktivita nad rámec povinného:  

Jedná se o strážníka se zájmem o práci a problematiku MP. Navíc plní funkci zástupce  

velitele, což provádí zodpovědně a se zájmem. Výcviku i ostatních aktivit se zúčastňuje  

pravidelně – bez výhrad.    

 

Zákroky (úkony):  

Jedná se o strážníka, který se nevyhýbá konfrontaci s lidmi, stejně tak dokáže i  

důrazně zakročovat v případě protiprávního jednání. Většinu zákroků řeší  

diplomaticky s potřebnou dávkou asertivity. Nemám připomínek.     

 

Vystupování na veřejnosti: 

Strážník, komunikující s lidmi bez emocí. Během komunikace je vždy nad věcí a  

nenechá se do problematiky osobně vtáhnout. Vysoká asertivita.  K vystupování  

nemám připomínky.   

 

Výcviky: Výcviků se zúčastňuje pravidelně a zodpovědně.     

 



Návrh na hodnostní zařazení:  

Nedávno byl hodnostně povýšen pro kvalitní výkon na pozici zástupce.    

 

Jiné:  

Strážník je svým způsobem absolutně nekonfliktní typ, který si vybudoval respekt svým  

všeobecným přehledem a znalostmi. V kolektivu je velmi oblíbený. Osobně ho považuji  

za výborného strážníka s velkým potenciálem. Dobře si vede i jako zástupce velitele.      

 

K výše uvedenému hodnocení se připojuji beze zbytku i já. patřil mezi profesní 

špičku Městské policie Přerov. 

 

Vzhledem k tomu, že pozůstalá se úmrtím stala matkou 

samoživitelkou s omezenou zdravotní způsobilosti, která ji znevýhodňuje při možnosti výběru 

zaměstnání a stará se o dvě nezletilé děti, tak navrhuji poskytnou žadatelce nevratnou finanční 

půjčku ve výši minimálně 3 průměrných platů  Platový průměr by se vypočítal 

za rok 2021.  

 

 

 

V Přerově dne 24.3. 2022 

 

         Mgr. Omar TERIAKI 

                  ředitel MP 




