KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Územní odbor Přerov
Obvodní oddělení Hranice

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce
2019 ve srovnání s rokem 2018 za OOP ČR Hranice.

1. Úvodní přehled o zjištěné tr. činnosti za rok 2019 ve srovnání s rokem
2018
Druh tr.
činnosti

Spácháno
2019

Objasněno
2019

v%

Spácháno
2018

Objasněno
2018

Celkem

373

205

54,96

410

257

62,68

Obecná

246

120

48,78

260

136

52,31

Násilná

50

30

60,00

51

39

76,47

Mravnostní

8

4

50,00

3

1

33,33

Majetková

148

58

39,19

136

51

37,50

Kr. vloupáním

26

7

26,92

24

5

20,83

Kr. prosté

87

37

42,53

76

30

39,47

Majetková ost.

35

14

40,00

36

16

44,44

Ostatní

40

28

70,00

70

45

64,29

Hospodářská

47

28

59,57

68

54

79,41

Zbývající

80

57

71,25

82

67

81,71

v%

Z uvedeného přeledu vyplývá, že došlo ke snížení nápadu počtu trestných činů oproti
loňskému roku o 37 případů. Na jiných obvodních odděleních, Územního odboru Přerov
se nápad trestné činosti oproti roku 2018 zvýžil. Z celkového počtu 373 skutků bylo
objasněno 205 skutků, což znamená 54,96 procent objasňovanosti. V roce 2018 to bylo z
celkem 410 skutků objasněno 257, což se rovnalo 62,68 procent objasňovanosti.
Pokud se týká objasňovanosti, tak jsme oproti loňskému roku u celkové objasňovanosti
zaznamenali snížení o 7,72%. Největší díl spáchané trestné činnosti z celkového počtu,
tvoří jako každý rok obecná a majetková trestná činnost (ve všech svých formách =
majetková, krádeže vloupáním, krádeže prosté).
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2. Vývoj trestné činnosti podle počtu spáchaných trestných činů v letech
2009 – 2019 ve sl. obvodě OOP ČR Hranice
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Z uvedeného grafu je zřejmé, že v posledním desetiletí nápad trestné činnosti kulminoval
v roce 2009, kdy bylo zaznamenáno 783 trestních spisů za rok. Od té doby téměř
pravidelně klesal, kdy v roce 2019 dosáhl minima za uplynulou dekádu, tj. 373
trestních spisů za rok.
Objasňovanost OOP Hranice, jak vyplývá z výše uvedeného grafu, je dlouhodobě na
velmi dobré úrovni. Obecně vzato, objasňovanost přesahující přes 50% je považována za
velmi dobrou a objasňovanost atakující, nebo převyšující hranici 60 % je možno považovat
za vysoce nadstandardní. Přestože oproti roku 2018 došlo k poklesu objasňovanosti téměř
o 8%, nelze to považovat za špatný výsledek, neboť rok 2018 byl z hlediska
objasňovanosti, kdy jsme se blížili hranici 63%, zcela mimořádný. Je nutno konstatovat,
že na dobrých výsledcích našeho útvaru se podílí i spolupráce se Službou kriminální
policie a vyšetřování 2. Oddělení obecné kriminality Přerov, Oddělením hospodářské
kriminality, Dopravním inspektorátem Přerov i Městskou policií Hranice. Ve zkráceném
trestním řízení bylo vyřízeno celkem 78 trestních spisů.
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3. Územní rozložení kriminality
Hranice
počet trestných činů

179

Objasněno
TČ podle charakteristiky a počtu

108
Poškození cizí věci 4 x, Krádeže 53 x, Krádeže
vloupáním 13 x, Ublížení na zdraví 23 x, Podvod 10 x,
Loupež 4 x, Zatajení nálezu 4 x, Sprejerství 3 x, Náhlé
úmrtí 5 x, Zanedbání povinné výživy 10 x, Porušování
domovní svobody 6 x, Výtržnictví 18 x, Maření úředního
rozhodnutí 3 x, Sebevražda 2 x, Týrání 2 x, Nebezpečné
pronásledování, vyhrožování 6 x

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

488
Obč. soužití 182 x, Majetek 212 x, BESIP 94 x

Drahotuše – Velká - Lhotka
počet trestných činů

21

Objasněno
TČ podle počtu případů

12
Krádež vloupáním 3 x, Krádež 5 x, Úmrtí 4 x, Ublížení na
zdraví 2 x, Podvod 2 x, Neoprávněné užívání cizí věci 1 x,
Poškození cizí věci 1 x, Týrání svěřené osoby 2 x,
Zanedbání povinné výživy 1 x

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

48
Obč. soužití 12 x, Majetek 10 x, BESIP 25 x,
Neuposlechnutí výzvy 1 x

Slavíč - Rybáře
počet trestných činů

5

Objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

5
Krádež vloupáním 3 x, Zanedbání povinné výživy 2 x
9
Majetek 2 x, BESIP 5 x, Občanské soužití 2 x

Milenov – Klokočí
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

2
1
Usmrcení z nedbalosti 1 x, Krádež vloupáním 1 x

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

22
BESIP 12 x, Obč. soužití 5 x,
Nez. Skládka 2 x, Majetek 2 x, Intoxikace léky 1 x
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Hrabůvka – Radíkov – Uhřínov – Středolesí - Kouty
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

1
1
Podvod 1 x
4
Obč. soužití 4 x

Potštát – Kovářov – Boškov – Lipná – Kyžlířov – Luboměř pod Strážnou
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

12
12
BESIP (alkohol za volantem) 3 x, Krádež vloupání 1 x,
Porušování dom. svobody 1 x, Týrání zv. 1 x, Loupežné
přepadení 1 x, Zanedbání povinné výživy 1 x, Pohlavní
Zneužití 1 x, Úmrtí 2 x, Poškození cizí věci 1 x

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

35
Majetek 11 x, Obč. soužití 12 x, BESIP 12 x,

Jindříchov – Partutovice
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

6
2
BESIP (alkohol za volantem) 1 x, Nebezpečné
vyhrožování 1 x, Neoprávněný odběr 1 x, Krádež
vloupáním 2 x, Podvod 1 x

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

17
Majetek 1 x, BESIP 5 x, Občanské soužití 11 x

Olšovec – Boňkov – Střítež nad Ludinou
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

5
2
Krádež vloupáním 3 x, Maření úř. Rozhodnutí 1 x, BESIP
(alkohol za volantem ) 1 x
33
BESIP 21 x, Majetek 6 x, Občanské soužití 6 x
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Bělotín – Nejdek – Polom – Lučice – Kunčice
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

13
8
Krádež vloupáním 3x, Krádež 2 x, BESIP (alkohol za
volantem) 1 x, ublížení na zdraví 2 x, podvod 1 x,
Neoprávněný odběr 1 x
59
Majetek 10 x, BESIP 36 x, Občanské soužití 11 x,
Zatajení nálezu 1 x, Intoxikace léky 1 x

Černotín – Hlúzov - Špičky
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

5
2
Zanedbání povinné výživy 1x, Krádež vloupáním 1 x,
Krádež věcí 2 x, BESIP (alkohol za volantem) 1 x

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

40
BESIP 31 x, Očanské soužití 3x, Majetek 6 x

Milotice – Hranické Loučky
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

2
0
Krádež vloupáním 2 x,
5
BESIP 2 x, Majetek 3 x

Ústí – Skalička – Kamenec
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

5
3
Krádež vloupáním 1x, Krádež věcí 3 x, porušování
domovní svobody 1 x

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

16
Majetek 6 x, Občanské soužití 2 x, BESIP 8 x

5

Horní Těšice – Malhotice - Zámrsky
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

0
0
7
Majetek 4 x, Občanské soužití 2 x, Vyhrožování 1 x

Hustopeče nad Bečvou – Poruba – Vysoká
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

10
7
Krádež vloupáním 1 x, Krádež 1 x, Zanedbání
povinné výživy 1 x, Zatajení nálezu 1 x, Maření
úředního rozhodnutí 1 x, BESIP (alkohol za
volantem ) 3 x, Ublížení na zdraví 1 x, Podvod 1 x

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

34
BESIP 13 x, O bčanské soužití 9 x, Majetek 10 x,
pokousání psem 1 x, na ochranu proti týrání zvířat 1 x

Všechovice – Byškovice - Provodovice
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

5
4
Podvod 1x, BESIP (alkohol za volantem ) 1 x, Poškození
cizí věci 1 x, Nebezpečné vyhrožování 1 x, Ublížení na
zdraví 1 x.
52
Majetek 4 x, BESIP 26 x, Občanské soužití 19 x,
Zatajení nálezu 1 x, Zneužití tel. inky 1 x, na úseku proti
ochraně zvířat 1 x

Opatovice – Paršovice – Rakov - Valšovice – Teplice nad Bečvou
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

9
6
Maření úředního rozhodnutí 1 x, Poškození cizí věci 2 x,
BESIP (alkohol za volantem) 2 x, Krádež 1x, Krádež
vloupáním 1 x, Ublížení na zdraví 1 x, Usmrcení z
nedbalosti 1 x
35
Majetek 12 x, BESIP 13 x, Občanské soužití 9 x,
O návykových látkách 1 x.

6

4. Kriminogenní faktory
Na kriminalitu v teritoriu má také vliv mj. 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.
5. Pachatelé tr. činnosti
pachatelé tr. činnosti
mladší 15 let
starší 15 let do 17ti let
cizinci
muži
ženy

2018
4
16
13
187
22

2019
3
4
12
200
39

6. Oběti tr. činnosti
V průběhu roku 2019 jsme neevidovali žádný případ trestného činu týrání svěřené
osoby, či týrání osoby žijící ve společném obydlí. Oběti TČ jsou v rámci šetření informovány
formou pomoci - např. existenci Bílého kruhu bezpečí, intervenčních center nebo
působnosti OSPOD či Probační a mediační služby. Institutu vykázání osoby ze společně
obývaného obydlí bylo v roce 2019 využito ve třech případech. Incidentů se znaky
domácího násilí bylo celkem 46.

7. Pátrání po osobách a věcech
Za rok 2019 bylo vypátráno celkem 21 osob v celostátním pátrání.
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8. Přestupky
V rámci OOP ČR Hranice je za rok 2019 evidováno celkem 1385 přestupků (za rok
2018 to bylo 1 5 8 0 přestupků). Z toho přestupků proti BESIP je 6 0 9 , proti obč. soužití a
veřejnému pořádku 2 5 5 , proti majetku 9 2 , na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi 34, zbytek jsou ostatní přestupky. Přestupků se zde dopouštějí i
cizinci, v roce 2019 evidujeme celkem těchto přestupků 54, z toho 34 přestupků cizinci EU
a 20 přestupků cizinci mimo EU.

9. Majetková kriminalita
V oblasti majetkové kriminality bylo v roce 2019 evidováno na OOP Hranice 148
trestných činů (objasněno 5 8 = 39,19 ), z toho krádeží vloupáním 2 6 (objasněny 7
), krádeží prostých 8 7 (objasněno 3 7 ) a ostatní majetková tr. činnost 4 0 (objasněno
28). V roce 2018 bylo v oblasti majetkové kriminality 136 trestných činů (objasněno 51 =
37,50%). S výsledky na této problematice nemůžeme být spokojeni a je pro nás úkolem
v letošním roce 2020 udělat maximum pro zlepšení, neboť majetková trestná činnost a
násilná trestná činnost doléhá na běžného občana nejvíce.

10. Hospodářská kriminalita
U hospodářské trestné činnosti jsme evidovali v roce 2019 celkem 4 7 případů,
objasněno bylo celkem 2 8 = objasňovanost 59,57%. Další případy, kde byl zjištěn
pachatel, jsou dosud rozpracovány. V roce 2018 bylo evidováno případů 68/54. = 79,41 %
objasněno. Na této problematice se nám v posledních letech daří vykazovat pěkné
výsledky i díky spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování.
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11. 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 BAZOS, AUKRO, SLEVOMAT atd a
momentálně se i využívají sociální sítě např. Facebook, Messenger, Viber, Whats App atd.
12. Korupce
U roce 2019 nebyl prověřován žádný případ, týkající se korupčního jednání.

13. Násilná kriminalita
Na úseku násilné trestné činnosti bylo v roce 2019 evidováno 50 případů, z nichž bylo
objasněno 30 = 60,00%. V roce 2018 bylo spácháno 5 1 případů, z nichž bylo objasněno
39 = 76,37% objasňovanost. Této problematice věnujeme maximální pozornost, kdy
kolikrát je prověřování zdlouhavé a to v důsledku složitosti dokazování, dalších
vypracovávání znaleckých posudků z oboru zdravotnictví apod.

14. Mravnostní kriminalita
V oblasti mravnostní trestné činnosti jsme v roce 2019 evidovali celkem 8 případů, z
toho 4 byly objasněny a zbylé 4 jsou dosud v šetření kriminální policie s předpokladem
zahájení trestního stíhání proti určité osobě v letošním roce. V roce 2018 byly případy
z oblasti mravnostní kriminality 3, objasněn 1.
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15 . BESIP

10

11

12

13

V rámci trestné činnosti na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo zdejším
útvarem v roce 2019 zjištěno a realizováno celkem 34 přečinů ohrožení pod vlivem
návykové látky dle § 274 tr. zákoníku. Případů řízení motorových vozidel pod vlivem
alkoholu (pod hranicí 1‰ alkoholu), řešených jako přestupek, bylo 30, případů řízení
motorových vozidel pod vlivem omamných a psychotropních látek bylo 5.
16. Oblast veřejného pořádku
V roce 2019 nebyl zaznamenán na území našeho sl. obvodu žádný pochod či
shromáždění z oblasti pravicově či levicově zaměřeného extremismu. Policisté ve službě
celkem v 28 případech použili donucovací prostředky, kdy ve čtyřech případech došlo
k následku se zraněním osoby, z toho v jednom případě u policisty. Předvedeno bylo
celkem 13 osob, zajištěno bylo 57 osob. Zatčeny v souladu s trestním řádem bylo 5 osob,
zadrženo 21 osob a umístěno v policejní cele bylo celkem 36 osob. Do protialkoholní
záchytné stanice bylo eskortováno 8 osob.
Celkový počet spáchaných přestupků bylo 1385. V rámci přestupkového řízení bylo
uloženo celkem 623 pokut v příkazním řízení v částce 229.300,-Kč. Nejvíce přestupků
řešených blokově bylo na úseku BESIP 609/218.500,-Kč, veř. pořádku a obč. soužití
1/1.000,-Kč, proti majetku 12/8.800,-Kč, ostatní přestupky 1/1.000,-Kč. 488 přestupků
bylo oznámeno příslušným správním úřadům. U 213 přestupků nebyl zjištěn pachatel. 69
přestupků bylo ukončeno jiným způsobem, nebo jsou dosud v šetření.

17. Oblast organizační, pers. práce a vzdělávání a ostatní činnost policie
Tabulkový stav policistů na OOP Hranice je 38 policistů + 3 (vedoucí, zástupce
vedoucího pro trestní řízení a zástupce vedoucího pro výkon služby). V roce 2019 došlo
k velké obměně policistů, kdy se jednalo o přeřazení na jiná služební místa, zejména v
rámci Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Uvolněné místa byly postupně
doplňované novými uchazeči, kteří byli následně vysláni k absolvování základní odborné
přípravy.
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Přeřazení na jiná služební místa

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1.2.2019 pprap. Petr Šatánek – Dálniční oddělení Kocourovec
1.3.2019 pprap. Martina Staňková – OOP Přerov 1
1.3.2019 pprap. Dominik Voldán – Dálniční oddělení Kocourovec
1.4.2019 pprap. Natálie Porčová – II. OOK SKPV Přerov
1.4.2019 pprap. Jiří Kulička – Oddělení služební kynologie Olomouc
1.5.2019 pprap. Martina Karlíková – MO Praha Zbraslav
1.9.2019 prap. Petr Stryk – Cizinecká policie Přerov
1.9.2019 – prap. Bc. Ondřej Balódy II. OOK SKPV Přerov
15.09.2019 - nprap Kateřina Klabačková DiS. – neplacená záloha
místostarostka Města Potštát

18. Prevence
Vyjma preventivních a bezpečnostních akcí organizovaných Územním odborem Přerov či
Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, byly v průběhu roku prováděny
preventivně bezpečnostní akce zaměřené na různou problematiku – BESIP, veř. pořádek,
majetek, např. Advent, Památka zesnulých, Chata, HAD - Hazard, Alkohol, Děti, Cizinec,
Řidič 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. 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 náměstích, u obchodních domů, v době konání kulturních akcí jako Vánoční
jarmark, koncerty apod.
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19. Ostatní
Na nadstandardních výsledcích útvaru se odráží i velmi dobrá spolupráce s Městskou
policií Hranice a asistenty prevence kriminality. 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. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval za velmi dobrou spolupráci
v roce 2019 všem složkám IZS, Městské policii Hranice, zaměstnancům tzv. Prevence
kriminality města Hranice a zástupcům samosprávy měst a obcí našeho sl. obvodu.
Velmi si této spolupráce vážím.

20. Závěr
Bezpečnostní situaci ve sl. obvodu OOP Hranice považuji za stabilizovanou. Výsledky
v objasňovanosti, které atakují hranici 55 %, lze považovat za nadstandardní a potvrzují
velmi dobrou kvalitu odváděné práce. Jsme si vědomi slabších výsledků na úseku
majetkové kriminality a chceme se v letošním roce na problematiku majetkové trestné
činnosti více zaměřit, věnovat maximální úsilí při prvotních úkonech na místě činu,
zajišťování stop a jejich vyhodnocování, profesně vzdělávat a zdokonalovat služebně
mladší příslušníky a celkově zvyšovat kvalitu odvedené práce. Na úseku prevence vhodně
zvolenou preventivní činností předcházet trestné činnosti majetkového charakteru tam,
kde jsme pocítili zvýšení počtu případů, jako např. CT Park Hranice u obchodních domů
apod.
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Cíle:
- navázat na dobré výsledky v objasňovanosti a pokud možno se jim přiblížit i v roce 2020
- aktivní činnost vyškolených policistů na problematice národnostních menšin v
rizikových lokalitách
- aktivně

spolupracovat

s

pracovníky

skupiny

EXTRÉM

ve

vztahu

k

národnostním menšinám, nelegální migraci a poznatkům na úseku extremismu
- aktivní činnost policistů zařazených v TOXI týmu na odhalování a potírání
drogové kriminality
- aktivní činnost policistů při plnění úkolů opatření TEROR v souvislosti se
změnou bezpečnostní situace v Evropě
- maximálně se věnovat objasňování trestné činnosti, která na běžného občana
doléhá nejvíce - tedy majetkové a násilné trestné činnosti
- pokračovat v preventivních aktivitách, které se nám v roce 2019 osvědčily.

V Hranicích dne 29.01.2020

npor. Mgr. Petr Čech
vedoucí oddělení
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