KRAJSKÉ ŘEDITELTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Územní odbor Přerov
Obvodní oddělení Lipník nad Bečvou

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce
2017 ve srovnání s rokem 2016 za OOP ČR Lipník nad Bečvou.

1. Úvodní přehled o zjištěné tr. činnosti za rok 2017 ve srovnání s rokem 2016
Druhy tr. činů
dle typu
Zjištěno 2017
Obecná
Násilná
Mravnostní
Majetková
Kr. vloupáním
Kr. prosté
Majetková ost.
Ostatní
Hospodářská
Zbývající

Spácháno
2017
241
152
33
2
78
22
42
14
39
34
55

Objasněno
2017
155
81
23
1
26
3
15
8
31
29
45

v%
64,32
53,29
69,70
50,00
33,33
13,64
35,71
57,14
79,49
85,29
81,82

Spácháno
2016
253
170
38
1
104
34
51
19
27
35
48

Objasněno
2016
158
89
32
0
36
7
17
12
21
29
40

v%
62,45
52,35
84,21
0
34,62
20,59
33,33
63,16
77,78
82,86
83,33

Úvodem je možno konstatovat, že počet zjištěných trestných činů v roce 2017 je téměř
stejný jako v roce 2016, kdy došlo k mírnému snížení počtu zjištěných trestných činů o 12
skutků. Z celkového počtu 241 skutků, bylo objasněno 155 věcí = 64,32% objasňovanosti.
Zvýšení počtu trestných činů evidujeme u ostatní trestné činnosti a zbývající trestné
činnosti, na ostatních problematikách pak došlo k mírnému snížení nápadu trestné
činnosti, nejvíce u majetkové trestné činnosti o 27 případů, obecné trestné činnosti o 18
případů a krádeží vloupáním o 12 případů.

PODÍL ZJIŠTĚNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE
JEDNOTLIVÝCH PROBLEMATIK
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že největší podíl zjištěných trestných činů činí stejně
jako v minulých letech majetková trestná činnost ve všech svých formách (majetková,
majetková ostatní, krádeže vloupáním, krádeže prosté) podílem 34%, dále obecná trestná
činnost (32%), do které se počítají skutky, které nespadají do speciálních problematik a
zbývající trestná činnost (12%), do které spadají trestné činy související s dopravními
nehodami, zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí a další.

2. Vývoj trestné činnosti podle počtu spáchaných trestných činů v letech 2007 –
2017 ve sl. obvodě OOP Lipník n. B.
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Z uvedeného grafu je zřejmé, že došlo k potvrzení trendu mírného postupného
snižování nápadu trestného činnosti, který evidujeme od roku 2012. Pokles trestné
činnosti evidují i ostatní útvary Územního odboru Přerov, celkově i Krajské ředitelství
policie Olomouckého kraje. V loňském roce jsme dosáhli minimální hranice počtu
zjištěných trestných činů ve sl. obvodě OOP Lipník n. B. za posledních 15 let.

3. Vývoj objasňovanosti trestné činnosti OOP Lipník n. B. v letech 2007-2017
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Objasňovanost OOP Lipník n. B., jak vyplývá z výše uvedeného grafu, je dlouhodobě
na velmi dobré úrovni. Výsledky z posledních šesti let, které převyšují hranici
objasňovanosti 60%, je možno považovat za vysoce nadstandardní. Zde je nutno
konstatovat, že na dobrých výsledcích našeho útvaru se podílí i spolupráce se Službou
kriminální policie a vyšetřování 1. OOK a 2. OOK, SKPV Oddělením hospodářské
kriminality, Dopravním inspektorátem Přerov i Městskou policií Lipník n. B.
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4. Územní rozložení kriminality

Lipník nad Bečvou
počet trestných činů
objasněno
TČ podle charakteristiky a počtu

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

120
60
Krádeže prosté 42, krádeže vloupáním 16,
ohrožení pod vlivem návykové látky 11,
ublížení na zdraví 10, maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání 9, podvody 8,
zanedbání povinné výživy 7, poškození cizí
věci 6 a další.
478
majetek 132, obč. soužití 173, BESIP 168 a
další

Bohuslávky
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

1
1
Ohrožení pod vlivem návykové látky 1x
10
Obč. soužití 8, majetek 1, BESIP 1

Dolní Nětčice
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

1
0
Krádež vloupáním do stav. buňky 1x
3
Obč. soužití 2, majetek 1

Dolní Újezd
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

7
4
1 zatajení nálezu, 1x neoprávněný odběr el.
energie, 1x krádež vloupáním do RD, 1x
zanedbání povinné výživy, 1 podvod, 2x
ublížení na zdraví
29
BESIP 12, obč. soužití 9, majetek 6 a další

Hlinsko
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

0
0
0
1
Pokousání psem 1

Horní Nětčice
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

0
0
0
6
Obč. soužití 3, majetek 1, pobíhající pes 2
4

Jezernice
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

2
2
Ublížení na zdraví 2x
17
BESIP 6, obč. soužití 8, majetek 2, požár 1

Kladníky
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

1
1
Krádež dřeva 1x
3
Majetek 1, BESIP 1, obč. soužití 1

Lazníčky
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

1
0
Pokus krádeže vloupáním do Jednoty
1
Obč. soužití 1x

Lhota
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

0
0
0
4
BESIP 2, majetek 1, pobíhající pes 1

Osek nad Bečvou
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

5
2
Krádež vloupáním do ŠJ 1x, poškození
vozidla 1x, ohrožení pod vlivem návykové
látky 1x, krádež jízd. kola 1x, krádež věcí
z vozidla 1x
27
11 BESIP, obč. soužití 7, majetek 6 a další

Radotín
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

2
1
Krádež pneumatik 1x, ohrožení pod vlivem
návykové látky 1x
2
BESIP 2

5

Soběchleby
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

2
2
Ohrožení pod vlivem návykové látky 1x,
neoprávněné nakládání s os. údaji 1x
5
BESIP 3, majetek 1, obč. soužití 1

Týn nad Bečvou
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

14
11
Ohrožení pod vlivem návykové látky 1x,
zanedbání povinné výživy 2x, krádež
vloupáním do lanového centra 1x, krádež
vloupáním do garáže 1x, krádež věcí z domu
2x, porušování domovní svobody 2x, ublížení
na zdraví 3x, krádež dřeva 1x, podvod na
internetu 1x
20
BESIP 6, majetek 6, obč. soužití 5, pobíhající
pes 3

Veselíčko
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

3
3
Ublížení na zdraví 2x, neoprávněný odběr
plynu 1x
13
Majetek 4, obč. soužití 3, BESIP 3 a další

Výkleky
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

7
2
Krádež vloupáním do vozidla 5x, Ohrožení
pod vlivem návykové látky 2x
8
BESIP 5, majetek 1, veř. pořádek 1, pobíhající
pes 1

Žákovice
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

0
0
0
2
Majetek 1, na úseku myslivosti 1

Ke spáchání dalších zjištěných trestných činů a přestupků z celkového počtu došlo mimo
jednotlivé obce a nejsou v tabulkách zaznamenány.
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5. Kriminogenní faktory

Mezi kriminogenní faktory v teritoriu řadíme nezaměstnanost, dále závislost na alkoholu
a omamných a psychotropních látkách a recidiva pachatelů trestné činnosti. Na kriminalitu
v teritoriu má také vliv ta skutečnost, že služebním obvodem prochází hlavní dopravní
tepna – dálnice BRNO-OLOMOUC- OSTRAVA, a je tedy průjezdnou lokací, kde páchají
trestnou činnost pachatelé tzv. „na pohybu“, většinou z Ostravska. Dále se na počtu
spáchaných trestných činů projevilo i zahájení stavby dalšího úseku dálnice Lipník n. B. –
Přerov.

6. Pachatelé tr. činnosti

pachatelé tr. činnosti
recidivisté
mladší 15 let
starší 15 let do 18ti let
cizinci

2015
64
5
7
36

2016
54
3
8
10

2017*

* Statistické údaje nejsou ke dni zpracování této zprávy k dispozici, budou přístupné až po tiskové
konferenci Policejního prezídia ČR, která se bude konat dne 26. 1. 2018

7. Oběti tr. činnosti

V průběhu roku 2017 jsme neevidovali žádný případ trestného činu týrání svěřené
osoby, či týrání osoby žijící ve společném obydlí. Oběti TČ jsou v rámci šetření
informovány o formě pomoci - např. existenci Bílého kruhu bezpečí, intervenčních center
nebo působnosti OSPOD či PMS. Institutu vykázání osoby ze společně obývaného obydlí
bylo v roce 2017 využito ve 4 případech, z toho 4 muži (v roce 2016 to byly 2 případy).
Incidentů se znaky domácího násilí bylo 48 (v roce 2016 to bylo 28).

8. Pátrání po osobách a věcech
Za rok 2017 bylo vypátráno celkem 33 osob v celostátním pátrání (v roce 2016 to bylo 32
osob).
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9. Přestupky
V rámci OOP ČR Lipník n/Bečvou je v roce 2017 evidováno celkem 646 přestupků,
kterých se dopustilo celkem 663 osob, z toho 480 občané ČR, 11 cizinci EU, 10 cizinci
mimo EU a 162 nespecifikováno, neznámý pachatel. V roce 2016 bylo zaevidováno 634
přestupků. V blokovém řízení bylo vyřízeno celkem 225 přestupků (BESIP 207 přestupků,
občanské soužití 9 přestupků, majetek 5 přestupků a ostatní 4 přestupky) v celkové částce
80.900,-Kč. Oznámeno správnímu orgánu bylo 192 přestupků, z toho 113 občanské
soužití, 17 majetek, 17 BESIP a 22 ostatních přestupků. Odloženo bylo 170 přestupků a
dosud neukončeno zůstává k dnešnímu dni 59 přestupků. Přestupků na úseku
alkoholismu a toxikomanie bylo v roce 2017 celkem 15 (v roce 2016 byly 3).
10. Majetková kriminalita
V oblasti majetkové kriminality bylo v roce 2017 evidováno OOP Lipník n. B. 78
trestných činů, což je o 26 méně jak v roce 2016. V oblasti krádeží vloupáním bylo
evidováno 22 skutků, což je o 12 méně než v roce 2016. V oblasti krádeží prostých byl
celkový počet případů 42, oproti loňským 51 případům. U problematiky krádeží vloupáním
se nám podařilo objasnit pouze 3 skutky z celkového počtu 22 a výsledky nás nemohou
těšit. Z uvedeného se jednalo o vloupání do dvou rodinných bytů v Lipníku n. B., kdy na
tomto případu stále pracujeme, a v současné době probíhá vyhodnocování zajištěných
stop. Dále se vesměs jednalo o krádeže vloupáním do neobydlených objektů – prodejna
Jednoty v Lazníčkách, garáž v Týně n. B., stavba rodinného domu, kůlna na dřevo,
stavební buňky na staveništi dálnice apod., kde se bohužel nepodařilo zajistit žádné
svědecké výpovědi a ani pomocí stop zajištěných na místě činu se nepodařilo vyhledat
pachatele.

11. Hospodářská kriminalita
U hospodářské trestné činnosti jsme evidovali v roce 2017 celkem 34 případů,
objasněno bylo celkem 29 = objasňovanost 85,29%. V roce 2016 bylo evidováno případů
35/29 objasněno.
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12. Informační kriminalita

Na úseku informační kriminality jsme zaznamenali několik případů podvodného jednání
za použití internetu, kdy se jednalo zejména o podvodné vylákání částek prostřednictvím
různých inzerátů na internetových portálech BAZOŠ, AUKRO, SLEVOMAT atd.

13. Korupce

V roce 2017 nebyl prověřován žádný případ, týkající se korupčního jednání.
14. Násilná kriminalita
Na úseku násilné trestné činnosti bylo v roce 2017 evidováno 33 případů, z nichž bylo
objasněno 23 = 69, 70% objasňovanost. V roce 2016 to bylo 38 případů, objasněno bylo
32 případů = 84,21 objasňovanost. V současné době nám zůstává v rozpracování 10
trestních spisů z roku 2017, kde u osmi je známý pachatel a případy nelze zatím
z objektivních důvodů uzavřít (pachatel v celostátním pátrání, u několika případů se čeká
na vyhotovení znaleckých posudků atd.)
15. Mravnostní kriminalita
V oblasti mravnostní trestné činnosti jsme v roce 2017 evidovali 2 případy, kdy se
podařilo objasnit jeden z nich. Druhý je dosud ve fázi rozpracování. Uvedené případy šetří
Služba kriminální policie a vyšetřování a nelze k nim podávat žádné informace.
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16. BESIP

Obr. 1 nehodovost na Lipensku v roce 2017 (data k 2. 12. 2017)
Všeobecný statistický prehled o nehodách
Počet nehod celkem: 74
Počet nehod s následky na zdraví: 18
Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.): 1
Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.): 0
Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.): 2318
Statistika nehod
V rámci trestné činnosti na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo
zdejším útvarem v roce 2017 zjištěno a realizováno celkem 18 přečinů ohrožení pod
vlivem návykové látky dle § 274 tr. zákoníku. Případy řízení motorových vozidel pod
vlivem alkoholu (pod hranicí 1‰ alkoholu), řešených jako přestupek bylo 11 a 3 případy
přestupkového jednání řízení mot. vozidla pod vlivem OPL. Jednou z priorit Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje bylo zmírnění tragických následků dopravních
nehod. V roce 2017 jsme v rámci obchůzkové služby věnovali zvýšenou pozornost
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místům, kde docházelo k vážným dopravním a rovněž jsme se zaměřili na dodržování
kázně řidičů motorových vozidel, zejména s ohledem na dodržování zákazu požívání
alkoholu a jiných návykových látek před a během jízdy. Důslednou prevencí se bohužel
potvrdil trend zvyšujícího se počtu řidičů přistižených při řízení motorových vozidel pod
vlivem omamné či jiné návykové látky. Z 18 realizovaných trestných činů, bylo hned 9,
kteří byli pod vlivem drog, zbývajících 9 pak pod vlivem alkoholu.

Pozn.: statistické údaje jsou z Informačního systému Evidence trestního řízení a jsou
platné ke dni 17. 1. 2018
17. Oblast veřejného pořádku

V roce 2017 nebyl zaznamenán na území našeho sl. obvodu žádný pochod či
shromáždění z oblasti pravicově či levicově zaměřeného extremismu. Policisté ve službě
celkem v 7 případech použili donucovací prostředky (hmaty a chvaty), kdy ani v jednom
případě nedošlo k následku poranění u osoby, proti níž byly použity DP. Předvedeno bylo
celkem 14 osob, zajištěno bylo 47 osob. Zatčeny v souladu s trestním řádem byly 4 osoby.
V rámci OOP ČR Lipník n/Bečvou je v roce 2017 evidováno celkem 646 přestupků,
kterých se dopustilo celkem 663 osob, z toho 480 občané ČR, 11 cizinci EU, 10 cizinci
mimo EU a 162 nespecifikováno, neznámý pachatel. V roce 2016 bylo zaevidováno 634
přestupků. V blokovém řízení bylo vyřízeno celkem 225 přestupků (BESIP 207 přestupků,
občanské soužití 9 přestupků, majetek 5 přestupků a ostatní 4 přestupky) v celkové částce
80.900,-Kč. Oznámeno správnímu orgánu bylo 192 přestupků, z toho 113 občanské
soužití, 17 majetek, 17 BESIP a 22 ostatních přestupků. Odloženo bylo 170 přestupků a
dosud neukončeno zůstává k dnešnímu dni 59 přestupků.
15. Oblast organizační, pers. práce a vzdělávání a ostatní činnost policie

Tabulkový stav na OOP Lipník n. B. v roce 2017 je 21 policistů. Fyzický stav je 20
policistů, z toho je jedna policistka na 50% pracovní úvazek po návratu z rodičovské
dovolené a 1 policista je služebně odvelen k posílení Prahy. Očekáváme, že v polovině
roku 2018 by mělo dojít o doplnění našich řad o jednoho policistu z jiného útvaru.
Policisté OOP Lipník n. B. se v roce 2017 umístili na pomyslné druhé příčce všech
útvarů pořádkové policie Územního odboru Přerov v objasňovanosti trestných činů. Jejich
pracovní úsilí bylo ohodnoceno mj. také na slavnostním vyhlášení nejlepších pracovníků
ÚO Přerov, které se uskutečnilo 6. 1. 2017. Z rukou náměstka ředitele Krajského
11

ředitelství policie Olomouckého kraje a vedoucího ÚO Přerov převzali ocenění v kategorii
„TÝM ROKU“ nprap. Radovan Krůtil a prap. Martin Mořkovský a v kategorii „ POLICISTA
ROKU“ prap. Ing. Pavel Kubajura.

V průběhu roku 2017 začala dlouho připravovaná celková rekonstrukce budovy OOP
Lipník n. B. Z tohoto důvodu byla služebna na přechodnou dobu přestěhována do
náhradních prostor v Lipníku n. B., ul. Losertova čp. 624. Veškerá kontaktní čísla i
poštovní adresa zůstávají nezměněny. Ukončení rekonstrukce je plánováno do konce
měsíce květen 2018.
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16. Prevence
Vyjma preventivních a bezpečnostních akcí organizovaných Územním odborem Přerov
či krajským ředitelstvím, byly v průběhu roku prováděny preventivně bezpečnostní akce
zaměřené na různou problematiku – BESIP, veř. pořádek, majetek, např. ADVENT,
PAMÁTKA ZESNULÝCH, CHATA, ŘIDIČ, AUTHOR ŠELA MARATHON, VOLBY,
SOKOLOVNA, MLÁDEŽ apod. Policisté jsou v rámci prevence instruování k dohledu na
veřejný pořádek, ochranu majetku a BESIP do problémových oblastí dle aktuální situace.
Poznatky k negativním jevům bývají průběžně vyhodnocovány a je na ně reagováno
pravidelně realizací tzv. miniakcí, které probíhají často i v součinnosti s Městskou policií
Lipník n. B. V souvislosti se změnou bezpečnostní situace a hrozbou teroristických útoků v
Evropě byly ze strany policistů plněny úkoly vyplývající z opatření TEROR, BRUSEL a
dalších, spočívající v posílení hlídkové služby v místech se zvýšenou koncentrací
obyvatel, na náměstí, u supermarketů, v době konání kulturních akcí jako Vánoční
jarmark, Živý betlém apod. V regionu Lipensko a Hranicko je nasazována do služby tzv.
PRVOSLEDOVÁ HLÍDKA, kdy jde o speciálně vycvičené a vybavené policisty, kteří ve
dvoučlenné motorizované hlídce plní jen takové služební úkoly, které jim umožňují
prakticky okamžitě reagovat na krizovou situaci označovanou kódem FHQ. Stejná hlídka
je souběžně nasazována do služeb v regionu Přerovsko a Kojetínsko.

17. Ostatní

Na nadstandardních výsledcích útvaru se odráží i velmi dobrá spolupráce s Městskou
policií Lipník n. B. Bezpečnostní situaci v regionu kladně ovlivňuje rovněž velmi dobrá
spolupráce jednotlivých složek Integrovaného záchranného systém. Nastavená forma
spolupráce s místní samosprávou a obcemi, zejména vzájemná informovanost a ochota
společně aktivně ovlivňovat bezpečnostní situaci v regionu se jeví jako účinná a je třeba v
ní pokračovat a dále ji rozvíjet. Velké poděkování náleží vedení Města Lipník n. B. za
významnou pomoc při řešení dočasné redislokace našeho útvaru z důvodu rekonstrukce
objektu.
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18. Závěr

Bezpečnostní situaci ve sl. obvodu OOP Lipník n. B. mohu označit za stabilizovanou.
V roce 2017 nebyl ve zdejším služebním obvodě zjištěn žádný zvlášť závažný zločin proti
životu a zdraví. Struktura nápadu trestné činnosti je obdobná jako v předchozích třech
letech. Oproti předchozím letům jsme zaznamenali stoupající počet případů u řidičů
motorových vozidel, kteří byli přistiženi při řízení motorového vozidla pod vlivem
omamných a psychotropních látek. Výsledky v objasňovanosti trestné činnosti, které
převyšují hranici 60 %, lze považovat za nadstandardní a potvrzují velmi dobrou kvalitu
odváděné práce.

Cíle:

- navázat na mimořádně dobré výsledky v objasňovanosti a pokud možno se jim přiblížit i
v roce 2018,
- aktivní činnost vyškolených policistů na problematice národnostních menšin v rizikových
lokalitách,
- preventivně aktivně působit v oblasti BESIP se zaměřením na dodržování zákazu řízení
motorových vozidel pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek s cílem
snížení tragických následků dopravních nehod,
- aktivní činnost policistů zařazených v TOXI týmu na odhalování a potírání drogové
kriminality,
- výchova a vzdělávání služebně mladších policistů ke zkvalitnění práce na místě činu,
zajišťování stop atd., s cílem zlepšení výsledků objasňovanosti trestné činnosti, která na
běžného občana doléhá nejvíce – tedy v majetkové trestné činnosti,
- pokračovat v preventivních aktivitách, které se nám v roce 2017 osvědčily,
- logistické zvládnutí a plynulé přestěhování útvaru zpět do nově zrekonstruované budovy
OOP Lipník n. B.
Lipník n. B. 17. 1. 2018
npor. Bc. Marek Pecha, DiS.
vedoucí oddělení
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