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

nak
útvaru

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 za OOP ČR Lipník nad Bečvou.

1. Úvodní přehled o zjištěné tr. činnosti za rok 2016 ve srovnání s rokem 2015
Druh tr.
činnosti
Celkem
Obecná
Násilná
Mravnostní
Majetková
Kr. vloupáním
Kr. prosté
Majetková ost.
Ostatní
Hospodářská
Zbývající

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

Spácháno
2015
290
195
29
4
126
37
76
13
36
43
52

Objasněno
2015
176
97
24
3
39
9
23
7
31
37
42

v%
60,69
49,74
82,76
75
30,95
24,32
30,26
53,85
86,11
86,05
80,77

Úvodem je možno konstatovat, že došlo ke snížení počtu spáchaných trestných činů
oproti loňskému roku o 37 případů. Z celkového počtu 253 skutků, bylo objasněno 158
věcí = 62,45% objasňovanosti. Zvýšení počtu trestných činů evidujeme u násilné trestné
činnosti 38/29 a ostatní majetkové trestné činnosti 19/13. U všech ostatních problematik
evidujeme menší nápad spáchaných trestných činů.
Pokud se týká objasňovanosti, tak propad jsme zaznamenali u mravnostní tr. činnosti
0% / 75%, krádeží vloupáním 20,59% / 24,32%, ostatní 77,78% /86,11% a hospodářské
82,86% / 86,05% . Na všech ostatních problematikách došlo ke zvýšení % objasňovanosti.
Největší díl spáchané trestné činnosti z celkového počtu tvoří jako každý rok majetková
trestná činnost (ve všech svých formách = majetková, krádeže vloupáním, krádeže
prosté).
K Nadsklepí 1402
751 31 Lipník nad Bečvou

Tel.: +420 581 773 010
Fax: +420 581 773 260
Email: pr.oo.lipnik.podatelna@pcr.cz

2. Vývoj trestné činnosti podle počtu spáchaných trestných činů v letech 2004 –
2016 ve sl. obvodě OOP Lipník n. B.
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Z uvedeného grafu je zřejmé, že došlo k potvrzení trendu snižování nápadu trestného
činnosti, který evidujeme od roku 2012, meziročně průběrně zhruba o 33 trestných činů.
Pokles trestné činnosti evidují i ostatní útvary Územního odboru Přerov, celkově i Krajské
ředitelství policie Olomouckého kraje. V loňském roce jsme se přiblížili k nejnižší dosažené
hranici trestných činů za posledních 14 let, která byla v roce 2008, kdy bylo evidováno 246
trestných činů. Celkový počet spáchaných trestných činů za rok 2016 byl 253.

2

3. Vývoj objasňovanosti trestné činnosti OOP Lipník n. B. v letech 2004-2016

Vývoj objasňovanosti v letech 2004-2016
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Objasňovanost OOP Lipník n. B., jak vyplývá z výše uvedeného grafu, je dlouhodobě
na velmi dobré úrovni. Výsledky z posledních pěti let, které atakují, nebo 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, Oddělením hospodářské kriminality,
Dopravním inspektorátem Přerov i Městskou policií Lipník n. B.

4. Územní rozložení kriminality
Lipník nad Bečvou
V Lipníku n. B. a jeho městských částech došlo v roce 2016 ke spáchání celkem 111
trestných činů, z toho 45x krádež, 3 podvod, 10x ublížení na zdraví, 10x porušování
domovní svobody, 7x poškození cizí věci , 5x nebezpečné vyhrožování, 10x výtržnictví a
další.
103x přestupek obč. soužití, 15x veřejný pořádek, 123x majetek, 5x na úseku alkoholu a
jiných toxikomanií a další

3

Bohuslávky
3 trestné činy, z toho 1x KV do vozidla, 1x KV do unimo buněk a 1x krádež výfuku z NA
4 přestupky, z toho 1x BESIP, 1x obč. soužití, 1x krádež, 1x veř. Zájem
Dolní Nětčice
0 trestných činů
1 přestupek BESIP
Dolní Újezd
11 trestných činů, z toho 2 zanedbání povinné výživy, 3x KV do vozidla (jeden skutek
objasněn), 1x maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, 3x ublížení na zdraví, 1x
krádež kola, 1x KV do kůlny
29 přestupků, z toho 10x BESIP, 5x majetek, 7x obč. soužití, 7x ostatní

Hlinsko
0 trestných činů
6 přestupků, z toho 3x obč. soužití, 3x majetek (u všech přestupků známý pachatel)
Horní Nětčice
2 trestné činy, z toho 1x ublížení na zdraví, 1x zpronevěra (oba objasněny)
5 přestupků, 1x obč. soužití, 2x majetek, 2x BESIP(z toho 1x alkohol)

Jezernice
2 trestné činy, 2x krádež vloupáním do objektu ( 1 skutek objasněn)
7 přestupků, z toho 1x obč. soužití, 3x BESIP, 2x veř. pořádek , 1x na úseku ČD
Kladníky
0 trestných činů
7 přestupků, z toho 5x majetek(2 objasněny), 2x BESIP
Lazníčky
3 TČ, 2x krádež věcí v RD (1x objasněno), 1x ohrožení pod vlivem náv. látky
10 přestupků, z toho 6x obč. soužití, 3x majetek, 1x veř. pořádek
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Lhota
2 trestné činy, z toho 1xKV do prodejny, 1x poškození zastávky
1 přestupek proti majetku
Osek nad Bečvou
8 trestných činů, z toho 2x ublížení na zdraví, 3x KV do objektu, 2x KV do vozidla, 1x
ohrožení pod vlivem návykové látky
24 přestupků, z toho 4x obč. soužití, 6x majetek, 12x BESIP, 1x pobíhající pes, 1x ostatní
Radotín
0 trestných činů
1 přestupek proti majetku
Soběchleby
4 trestné činy, z toho 1x podvod na internetu,1x krádež vozidla –objasněno, 1 maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, 1x KV do traktoru
8 přestupků, z toho 3x BESIP, 2x majetek, 3 obč. soužití
Týn nad Bečvou
8 trestných činů, 2x zanedbání povinné výživy, 3x KV do vozidla, 1x ublížení na zdraví, 1x
ohrožení pod vlivem návykové látky, 1x krádež z kočárku na Helfštýně
24 přestupků, 10x obč. soužití, 5x majetek, 2x volně pobíhající psi, 2x BESIP, 5x ostatní
Veselíčko
3 trestné činy, 1x KV do objektu –objasněno, 1x poškození cizí věci-objasněno, 1x
zanedbání povinné výživy
18 přestupků, z toho 7x obč. soužití, 3x BESIP, 5x majetek, 3x ostatní
Výkleky
5 trestných činů – 5x KV do vozidla. Zde vyslovuji velké poděkování vedení obce, které se
zasloužilo o realizaci námi navržených preventivních opatření ke snížení kriminality, ve
vztahu k vloupáním do motorových vozidel u kamenolomu. Zde se podařilo snížit nápad
trestné činnosti oproti předchozím letům o 75%.
14 přestupků, z toho 6x BESIP, 5x majetek, 1x pobíhající pes, 2x ostatní.
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Žákovice
1 trestný čin zanedbání povinné výživy
0 přestupků

5. Kriminogenní faktory

Mezi kriminogenní faktory v teritoriu řadíme nezaměstnanost, která za loňský rok
poklesla z 10% na zhruba 7,7%. Na kriminalitu v teritoriu má také vliv ta skutečnost, že
služebním obvodem prochází hlavní dopravní tepna – dálnice BRNO-OLOMOUCOSTRAVA, 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

7. Oběti tr. činnosti

V průběhu roku 2016 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 2016 využito ve dvou případech, z toho 2 muži (v roce 2015 to bylo v pěti
případech). Incidentů se znaky domácího násilí bylo 28.
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8. Pátrání po osobách a věcech
Za rok 2016 bylo vypátráno celkem 32 osob v celostátním pátrání (v roce 2015 to bylo 68
osob).
9. Přestupky
V rámci OOP ČR Lipník n/Bečvou je počet přestupků téměř totožný jako v roce 2015,
došlo ke zvýšení počtu přestupků o 2, na celkových 634 skutků. Z tohoto počtu je
přestupků proti majetku 143 (v roce 2015 to bylo 193), přestupků proti občanskému soužití
a veřejnému pořádku 111 případů (v roce 2015 to bylo 149). Přestupky na úseku
alkoholismu a toxikomanie byly v roce 2016 celkem 3 (v roce 2015 jich bylo 9).
10. Majetková kriminalita
V oblasti majetkové kriminality bylo v roce 2016 evidováno OOP Lipník n. B. 104
trestných činů, což je o 22 méně jak v roce 2015. V oblasti krádeží vloupáním bylo
evidováno 34 skutků, což je o 3 méně než v roce 2015. V oblasti krádeží prostých byl
celkový počet případů 51, oproti loňským 76 případům.

11. Hospodářská kriminalita
U hospodářské trestné činnosti jsme evidovali v roce 2016 celkem 35 případů,
objasněno bylo celkem 29 = objasňovanost 82,86%. V roce 2015 bylo evidováno případů
43/37 objasněno.
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 BAZOS, AUKRO, SLEVOMAT atd.
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13. Korupce
V roce 2016 nebyl prověřován žádný případ, týkající se korupčního jednání.
14. Násilná kriminalita
Na úseku násilné trestné činnosti bylo v roce 2016 evidováno 38 případů, z nichž bylo
objasněno 32 = 84, 21% objasňovanost. V roce 2015 to bylo 29 případů, objasněno bylo
24 případů = 82,76 objasňovanost.
15. Mravnostní kriminalita
V oblasti mravnostní trestné činnosti jsme v roce 2016 evidovali 1 případ, který dosud
není objasněn. V roce 2015 byly případy 4.

16. BESIP

Obr. 1 nehodovost na Lipensku v roce 2016
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Všeobecný statistický prehled o nehodách
Počet nehod celkem: 61
Počet nehod s následky na zdraví: 20
Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.): 1
Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.): 5
Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.): 1818
Statistika nehod
V rámci trestné činnosti na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo
zdejším útvarem v roce 2016 zjištěno a realizováno celkem 8 přečinů ohrožení pod vlivem
návykové látky dle § 274 tr. zákoníku. Případy řízení motorových vozidel pod vlivem
alkoholu (pod hranicí 1‰ alkoholu), řešených jako přestupek, byly 3. V jednom případě
jsme zaznamenali případ řízení mot. vozidla pod vlivem drog.
Pozn.: statistické údaje jsou z Informačního systému Evidence trestního řízení a jsou
platné ke dni 15. 2. 2017

17. Oblast veřejného pořádku
V roce 2016 nebyl zaznamenán na území našeho sl. obvodu žádný pochod či
shromáždění z oblasti pravicově či levicově zaměřeného extremismu. Policisté ve službě
celkem ve 13ti případech použili donucovací prostředky, kdy v jednom případě došlo
k následku poranění u osoby, proti níž byly použity DP. Předvedeno bylo celkem 10 osob,
zajištěno bylo 50 osob. Zatčena v souladu s trestním řádem byla 1 osoba, zadrženy 4
osoby a umístěny v policejní cele 4 osoby.
Celkový počet spáchaných přestupků byl 634. V rámci přestupkového řízení bylo
uloženo celkem 257 pokut v částce 100.700,-Kč. Nejvíce přestupků řešených blokově bylo
na úseku BESIP 231/91.700,-Kč a majetku 13/6000,-Kč. 160 přestupků bylo oznámeno
příslušným správním úřadům. U 135 přestupků nebyl zjištěn pachatel. 108 přestupků bylo
ukončeno jiným způsobem, nebo jsou dosud v šetření.
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15. Oblast organizační, pers. práce a vzdělávání a ostatní činnost policie
Na OOP Lipník n. B. v roce 2016 došlo k navýšení početních stavů o 2 policisty. Přišli
dva noví policisté, z nichž jeden se připravuje na výkon služby ve střední policejní škole a
druhý již základní odbornou přípravu absolvoval. Jeden policista trvale odešel na SKPV 1.
OOK a na jeho místo nastoupil policista z DI Přerov. Tabulkový stav je tedy 19+2 policisté.
V současné době je jedna policistka zaměstnána na poloviční úvazek po návratu z
rodičovské dovolené a jeden policista na studijním pobytu na SKPV 1. OOK.
Policisté OOP Lipník n. B. získali také individuální ocenění za záchranu života tonoucí
ženy, která se dne 1. listopadu 2016 topila v Hranicích v řece Bečvě. Naše hlídka ve
složení prap. Roman Špunar, DiS. a stržm. Martin Holan, se právě vracela z Hranic, kde
vypomáhala kolegům při zákroku proti nebezpečnému pachateli, když cestou přijala
oznámení o tonoucí ženě v Bečvě. Po příjezdu na místo se stržm. Martin Holan
neohroženě vrhnul do ledové vody a z koryta řeky za pomoci strážníka Městské policie
Hranice Ondřeje Kuldy (shodou okolností také našeho spoluobčana z Lipníka n. B.), ženu
vytáhli na břeh. Následně společně zahájili její resuscitaci až do příjezdu lékařské pomoci,
kdy základní životní funkce poškozené se podařilo obnovit. Tato byla následně v kritickém
stavu převezena do nemocnice. Všichni tři zachránci převzali ocenění za záchranu života
z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáše
Landsfelda a starosty města Hranice.
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V průběhu roku 2017 by se měla uskutečnit dlouho připravovaná celková rekonstrukce
budovy OOP Lipník n. B. Z tohoto důvodu bude služebna na přechodnou dobu
přestěhována do náhradních prostor. Předpokládám, že po dobu několika měsíců budeme
improvizovat ve ztížených podmínkách, ale výkon služby bude zajištěn ve 100% rozsahu.
Před začátkem rekonstrukce budeme obce a občany s dostatečným předstihem
informovat a zveřejníme všechny potřebné informace.

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, ŠELA AUTHOR 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.

17. Ostatní
Na nadstandardních výsledcích útvaru se odráží i velmi dobrá spolupráce s Městskou
policií Lipník n. B. 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.
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18. Závěr
Bezpečnostní situaci ve sl. obvodu OOP Lipník n. B. považuji za stabilizovanou.
Výsledky v objasňovanosti, které převyšují hranici 60 %, lze považovat za nadstandardní
a potvrzují velmi dobrou kvalitu odváděné práce. Struktura nápadu trestné činnosti je
obdobná jako v předchozích třech letech.

Cíle:
- navázat na mimořádně dobré výsledky v objasňovanosti a pokud možno se jim přiblížit i
v roce 2017
- 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 PEX a LEX
- aktivní činnost policistů zařazených v TOXI týmu na odhalování a potírání drogové
kriminality
- pokračovat v dobře nastaveném trendu objasňování trestné činnosti, která na běžného
občana doléhá nejvíce – tedy v majetkové a násilné trestné činnosti
- pokračovat v preventivních aktivitách, které se nám v roce 2016 osvědčily.

Lipník n. B. 15. 2. 2017

npor. Bc. Marek Pecha, DiS.
vedoucí oddělení
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