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Územní odbor Olomouc
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Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území obvodu OO PČR Velká Bystřice za rok 2017
ve srovnání s rokem 2016
1) Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2017 ve srovnání s rokem 2016
V roce 2017 byl u našeho územního obvodu zaznamenán pokles nápadu trestné činnosti
ve srovnání s rokem 2016, který činil 52 trestných činů (266/2016, 214/2017). Z celkového počtu
spáchaných 214 trestných činů bylo objasněno 115 trestných činů, což činí objasněnost 53,74 %.
V roce 2016 byla objasněnost našeho útvaru 50,38 %, došlo tedy k procentuálnímu zvýšení
objasněnosti o 3,36 %. Z celkového počtu všech spáchaných trestných činů má největší podíl
majetková trestná činnost – 85 skutků.
STRUKTURA TRESTNÝCH ČINŮ SPÁCHANÝCH V OBVODU OO PČR VELKÁ BYSTŘICE
- srovnání roku 2014, 2015 a 2016

Rok
Druh trestné
činnosti
Celková TČ
Obecná TČ
násilná
mravnostní
majetková
- vloupání
- krádeže prosté
Hospodářská TČ
Ostatní TČ
Zbývající TČ

2015
nápad /
objasněnost

292 / 146
185 / 55
16 / 8
1/0
148 / 32
41 / 21
87 / 9
17 / 11
20 / 15
89 / 79

2016

objasněnost
v%

50,00
29,73
50,00
0
21,62
51,22
10,34
64,71
75,00
88,76

nápad /
objasněnost

266 / 134
171 / 60
10 / 9
5/3
123 / 26
38 / 11
71 / 11
20 / 9
33 / 22
75 / 65

2017

objasněnost
v%

50,38
35,09
90,00
60,00
21,14
28,95
15,49
45,00
66,67
86,67

nápad /
objasněnost

214 / 115
138 / 56
13 / 9
3/2
85 / 12
20 / 5
49 / 4
19 / 10
37 / 33
57 / 49

objasněnost
v%

53,74
40,58
69,23
66,67
14,12
25,00
8,16
52,63
89,19
85,96
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2) Rizikové a kriminogenní faktory
Kriminogenní faktory jsou v posledních letech stabilizovány a v porovnání s rokem 2016 došlo
pouze k minimálním odchylkám. Vzhledem ke struktuře a rozloze obvodu OO PČR Velká Bystřice
bylo v roce 2016 nejrozšířenější kriminalitou vloupání do zaparkovaných motorových vozidel,
rodinných domů, bytů a vloupání do rekreačních chat. K těmto docházelo na různých místech
celého teritoria OO PČR Velká Bystřice. Další rozšířenou kriminální činností v roce 2017 bylo
vloupání do ostatních objektů.
Ačkoliv je všem výše uvedeným problematikám ve značné míře věnována zvýšená pozornost
a jsou prováděny časté preventivně bezpečnostní akce, nedaří se tuto trestnou činnost zcela
eliminovat.
V roce 2017 lze pozitivně hodnotit eliminaci nápadu krádeží věcí z nezajištěných motorových
vozidel na parkovišti před obchodním domem Makro ve Velké Bystřici a vloupání
do zaparkovaných motorových vozidel v oblasti Kozlova (v době tzv. „houbařské sezóny“). Tato
trestná činnost byla v uvedených oblastech minimální, a to díky častým bezpečnostním akcím
a pravidelné obchůzkové preventivní činnosti.
3) Pachatelé trestné činnosti
Struktura pachatelů trestných činů je oproti minulým letům téměř neměnná. Z celkového počtu 214
spáchaných trestných činů bylo realizováno (trestně stíháno) celkem 123 pachatelů. Převážná část
pachatelů pochází z asociálních skupin obyvatelstva a stejně jako v loňském roce mají největší
podíl na evidované trestné činnosti osoby bez zaměstnání a recidivisté. Recidivisté se podíleli
z celkového počtu zjištěných pachatelů na spáchání 31 trestných činů (69/2016).
V kategorii nezletilých a mladistvých osob bylo evidováno 9 případů činu jinak trestného nebo
provinění, což značí nárůst oproti roku 2016 o 6 případy (3/2016).
Na veškeré trestné činnosti páchané v územním obvodě OO PČR Velká Bystřice se podílejí pouze
občané České republiky.
4) Oběti trestné činnosti
Struktura obětí trestné činnosti je různorodá, převážně jde o náhodné oběti. Náhodnými jsou
zejména oběti majetkové trestné činnosti, nejvíce v případech krádeží vloupání do zaparkovaných
motorových vozidel, kdy pachatelé využívají dlouhodobé nepřítomnosti jejich majitelů. Tito si často
nechávají v odstavených vozidlech volně odložené věci (tašky, batohy, GPS navigace, notebooky,
mobilní telefony, peněženky) na viditelných místech, a tím „nabízejí a nabádají“ potencionální
pachatele k vloupání. Věci v zaparkovaných vozidlech působí na zloděje jako magnet. K jejich
krádežím došlo celkem ve 24 případech (34/2016).
V roce 2017 došlo dále ve 20 případech k vloupání do různých objektů – nejvíce do rodinných
domů a bytů (6 případů), rekreačních chat (4 případy), obchodů (1 případ) a dále pak k vloupání do
ostatních objektů (9 případů).
Obecně jsou oběti převážně z majetkové trestné činnosti. Tato tvoří převážnou část trestné činnosti
OO PČR Velká Bystřice, z 214 zjištěných trestných činů je to 85 případů.
Při šetření mravnostní či násilné trestné činnosti spolupracuje obvodní oddělení v případech, kde
jsou oběťmi, pachateli nebo svědky této činnosti děti, se Službou kriminální policie a vyšetřování
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Územního odboru Policie České republiky Olomouc a dále také s Odborem sociální péče o dítě při
Magistrátu města Olomouce.
V případech domácího násilí obvodní oddělení úzce spolupracuje s Intervenčním centrem
v Olomouci. V roce 2017 bylo ve dvou případech realizováno vykázání osoby ze společného
obydlí. V obou případech byl vykázán muž.
5) Oblast veřejného pořádku a přestupků
V roce 2017 bylo evidováno celkem 294 přestupkových jednání. Nejvíce jich bylo v roce 2017
evidováno v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití a přestupků proti majetku – celkem 160
přestupkových spisů, což činí nárůst oproti roku 2016 o 78 skutků (v roce 2016 bylo evidováno 216
spisů). Z uvedeného počtu bylo správnímu orgánu předáno celkem 95 přestupkových spisů.
V oblasti přestupkového jednání jsou převážně evidovány a dále pak řešeny zejména 3 kategorie:
1. Přestupky proti majetku – 78 přestupkových spisů, což znamená pokles oproti roku 2016
o 56 spisů. V roce 2016 bylo v této oblasti evidováno 134 přestupkových spisů.
2. Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití – 82 spisů, což činí je stejný
počet jako v roce 2016.
3. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – 55 spisů,
což činí oproti roku 2016 pokles o 23 spisů (78/2016). V této kategorii má největší
zastoupení jízda pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek – 31 přestupků. Do těchto
přestupků nejsou zahrnuty přestupky vyřešeny v blokovém řízení.
V roce 2017 nedošlo v našem služebním obvodu k žádnému případu projevu rasové
nesnášenlivosti. Rovněž nedošlo k většímu nebo hromadného narušení veřejného pořádku.
V oblasti veřejného pořádku se policisté tohoto útvaru zúčastnili četných bezpečnostních opatření
k akcím, které pořádaly obce a města v působnosti OO PČR Velká Bystřice. Mezi společensky
významnou akci je možné zahrnout otevření vojenského prostoru Libavá veřejnosti, nazvanou „Bílý
kámen“, která proběhla dne 1. května 2017. Další významnou společensko-sportovní událostí bylo
mistrovství České republiky v biketrialu, které se konalo ve Velké Bystřici.
Z významných společensko-kulturních akcí nelze opomenout různé slavnosti konané zejména
ve Velké Bystřici:
- Bystřické kulturní léto – mezi žánrové pásmo divadla a hudby,
- „Lidový rok“ – XXVII. ročník mezinárodního folklorního festivalu,
- „Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salón“ – rockový festival,
- „Bystřické Banjo“ – XIX. ročník festivalu trampské, folkové a country muziky,
- „Hanácké Nashville“ – přehlídka country, folkové a trampské muziky,
- Svatomartinské slavnosti.
V neposlední řadě je nutno zmínit i každoročně konanou Romskou pouť, která proběhla v měsíci
září v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce a také celorepublikově
významnou společenskou událost pod názvem „Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017“, které
proběhlo dne 19. 8. 2017 rovněž v uvedené bazilice na Svatém Kopečku.
6) Kriminalita mládeže
Kriminalita mládeže v roce 2017 měla vzrůstající tendenci. Ve čtyřech případech byla realizována
osoba mladší věku 15 let (2 případy v roce 2016) a v pěti případech osoba ve věku 15-17 let
(1 případ v roce 2016). V prošetřovaných událostech se ve třech případech jednalo o Maření
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výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ve dvou případech o úmyslné ublížení na zdraví, v jednom
případě o šíření poplašné zprávy, sprejerství, krádež vloupání do restaurace a dále nedovolená
výroba a distribuci psychotropních látek a jedů.

7) Migrace
V roce 2017 nebyla na území OO PČR Velká Bystřice zaznamenána žádná větší migrace osob.
V této oblasti je situace na našem teritoriu již dlouhodobě stabilní.
Největším podnikem v našem služebním obvodě je i v současné době firma Honeywell Aerospace
Olomouc s.r.o., se sídlem v obci Hlubočky – Mariánské Údolí, ve které pracuje okolo 1 200
zaměstnanců. Druhou největší společností je firma Mora Moravia s.r.o., rovněž se sídlem v obci
Hlubočky – Mariánské Údolí. V obou uvedených společnostech jsou však převážně zaměstnáni
občané České republiky.
Největším ubytovacím zařízením, kde jsou ubytováni zahraniční pracovníci, je ubytovna Ravela ve
Velké Bystřici. Zde bylo v průběhu celého roku 2017 průběžně ubytováno (obměňováno) celkem
45 osob cizí státní příslušnosti. Jednalo se zejména o pracovníky maďarské, rumunské
a ukrajinské národnosti, kteří jsou zaměstnáni ve Velké Bystřici ve společnosti Čerozfrucht.
V minulém roce nebyl evidován žádný trestný čin, který by byl spáchán občany cizí státní
příslušnosti. V této oblasti je situace za poslední roky stabilní a neměnná.

8) Oblast drog
V oblasti drogové problematiky byly v roce 2017 zaznamenány 3 případy nedovolené výroby
a distribuce psychotropních látek a jedů. Všechny případy byly objasněny, což činí 100 %
úspěšnost při objasňování této problematiky.
Policisté zdejší součásti v oblasti drogové problematiky úzce spolupracují se specialisty Služby
kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Olomouc, kterým předávají veškeré získané
poznatky při běžném výkonu hlídkové služby. Vzhledem k současnému trendu vývoje v kategorii
drogové kriminality bude uvedené problematice i nadále věnována zvýšená pozornost.
9) Kriminalita s extremistickým podtextem
Ve služebním obvodu OO PČR Velká Bystřice nebyl ve sledovaném období zaznamenán
žádný případ kriminality s extremistickým podtextem.
Do kategorie kriminality s extremistickým podtextem je však možno dále zařadit tzv. Sprejerství.
V roce 2017 bylo v tomto směru zaznamenáno a prověřováno celkem 13 případů, což činí nárůst
o 11 skutků oproti roku 2016, kdy byly evidovány pouze 2 případy. Z celkového počtu 13 přijatých
případů v roce 2017 bylo objasněno celkem 12 skutků, což činí 92,31 % úspěšnost.
10) Majetková kriminalita
Na úseku majetkové kriminality bylo v roce 2017 spácháno celkem 85 trestných činů. Realizováno
bylo 12 skutků, objasněnost v této oblasti tedy činila 14,12 %. V oblasti majetkové trestné činnosti
byl nápad trestné činnosti nižší než v roce 2016 o 38 skutků (123/2016). Objasněnost v roce 2017
byla oproti roku 2016 nižší o 7,02 %, v roce 2016 byla objasněnost 21,14 %.
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Největší podíl zjištěných trestných činů je na úseku krádeží věcí z motorových vozidel a krádeže
vloupáním do rekreačních objektů, rodinných domů, restaurací a podniků. Při odhalování
a objasňování této trestné činnosti hraje velkou úlohu velmi dobrá spolupráce s policisty Služby
kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Olomouc. V mnoha případech jde
o organizovanou trestnou činnost, která je páchána na celém území Olomouckého kraje a mnohdy
i na území celé republiky.
V roce 2017 bylo problémovou oblastí především vloupání do zaparkovaných motorových vozidel
na různých místech našeho teritoria. Přestože byla této problematice věnována zvýšená pozornost
a byly prováděny časté preventivní akce na předem vytipovaných místech, nepodařilo se tuto
trestnou činnost zastavit.
Porovnání majetkové trestné činnosti v období roku 2015, 2016 a 2017
Rok
Druh trestné
činnosti
Majetková
trestná činnost
Krádeže vloupání
Krádeže prosté

2015

2016

2017

nápad /
objasněnost

objasněnost
v%

nápad /
objasněnost

objasněnost
v%

nápad /
objasněnost

objasněnost
v%

148 / 32

21,62

123 / 26

21,14

85 / 12

14,12

41 / 21
125 / 26

51,22
10,34

38 / 11
71 / 11

28,95
15,49

20 / 5
49 / 4

25,00
8,16

11) Hospodářská kriminalita
Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo k spáchání 19 skutků, což je o 1 skutek méně než
v roce 2016 (20/2016). Objasněnost činila 52,63 %, což je oproti roku 2016 o 7,63 % vyšší
objasněnost než v roce 2016, kdy objasněnost činila 45,00 %. Hospodářská trestná činnost
zahrnuje na OO PČR Velká Bystřice zejména trestné činy proti měně a platebním prostředkům,
a úvěrové podvody.
12) Násilná kriminalita
V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2017 spácháno 13 trestných činů, což oproti minulým
letům přestavuje nárůst o 3 skutky (viz tabulka níže). Objasněnost u násilné trestné činnosti bývá
zpravidla vyšší než u majetkové trestné činnosti. V roce 2017 došlo však oproti roku 2016
k poklesu objasněnosti o 20,77 %.
Strukturu násilné trestné činnosti tvořily trestné činy úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné
vyhrožování.

rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

zjištěno
24
20
28
11
16
10
13

objasněno
15
13
24
6
8
9
9

5

%
62,50
65,00
85,71
54,55
50,00
90,00
69,23

13) Mravnostní kriminalita
V této oblasti máme v roce 2017 evidovány 3 skutky, což je o 2 prověřované skutky méně než
v roce 2016. Z uvedeného počtu se podařilo objasnit 2 skutky, což činí objasněnost 66,67 %.
14) Ostatní a zbývající kriminalita
Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2017 evidováno 37 trestných činů, což představuje nárůst
o 4 trestné činy oproti roku 2016 (33/2016). Objasněno bylo 33 skutků a objasněnost tak v roce
2017 činila 89,19 %. V roce 2016 byla objasněnost 66,67 %. Došlo tedy k nárůstu objasněnosti
o 22,52 %. V této kategorii tvoří největší podíl trestné činy:
1.
2.
3.
4.

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 18 trestných činů,
Sprejerství – 13 trestných činů,
Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů – 3 trestné činy
Nedovolené ozbrojování – 3 trestné činy.

Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2017 evidováno celkem 57 trestných činů, ze kterých
bylo objasněno 49 skutků, a objasněnost tak byla na 85,96 %, což představuje mírný pokles
objasněnosti o 0,71 % oproti roku 2016 (byla 86,67 %). V této skupině se vyskytují největším
podílem trestné činy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dopravní nehody silniční (nedbalostní) – 19 trestných činů,
Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství – 19 trestných činů,
Zanedbání povinné výživy – 11 trestných činů,
Ublížení na zdraví z nedbalosti – 4 trestné činy,
Šíření poplašné zprávy – 1 trestný čin,
Ostatní trestná činnost – 3 trestné činy.

15) Bezpečnost silničního provozu
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se policisté účastnili akcí vyhlášených
Územním odborem Olomouc a dále pak krajských a celorepublikových bezpečnostních akcí.
Dohled nad bezpečností silničního provozu byl rovněž realizován při vlastních plánovaných akcích
a dále také při běžném výkonu služby.
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2017 řešeno v blokovém řízení
celkem 765 řidičů, což představuje oproti roku 2016 pokles o 129 skutků (894/2016). Finanční
částka vybraná na pokutách za dopravní přestupky činila 331 100 Kč, což je o 52 700 Kč méně než
v roce 2016 (383 800 Kč/2016).
Při dopravně bezpečnostních akcích byla činnost hlídek zaměřena zejména na dodržování obecně
platných ustanovení zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu).
V oblasti dopravy bylo dále na našem útvaru řešeno celkem 45 řidičů, kteří před nebo během jízdy
požili alkoholické nápoje či jiné návykové látky. Z uvedeného počtu bylo realizováno
31 přestupkových jednání a 14 trestných činů. Oproti roku 2016 došlo k poklesu zjištěných
protiprávních jednání v uvedené oblasti o 35 řidičů (v roce 2016 bylo realizováno 80 řidičů pod
vlivem alkoholu či jiné návykové látky). Dále bylo v dopravě zjištěno 10 řidičů, kteří se dopustili
přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle ust. § 337 trestního zákoníku.
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16) Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie
Plánovaný personální (tabulkový) stav obvodního oddělení je v současné době celkem 18 policistů
+ 2 (vedoucí oddělení + zástupce vedoucího oddělení) + administrativní pracovnice, celkem tedy
20 policistů + 1 občanský zaměstnanec. Tyto uvedené tabulkové stavy máme v současné době
naplněny díky náborům, ke kterým docházelo v průběhu celého roku 2017 a tím došlo k naplnění
dlouhodobých podstavů. V průběhu roku 2017 došlo v personální oblasti pouze k nepatrným
změnám, které se týkaly zejména převelení policistů na jiné útvary v rámci Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. Jednalo se vždy o velmi zkušené policisty s dlouholetou praxí.
Co se týká pracovního zázemí policistů, tak to je v současné době na velmi dobré úrovni.
V průběhu roku došlo na oddělení pouze k drobným obměnám zastaralé výpočetní techniky
a monitorů.
V oblasti vzdělávání se policisté zdejší součásti pravidelně účastní služební přípravy spočívající
ve střelecké, taktické přípravě a způsobu používání donucovacích prostředků. V roce 2017 byla
služební příprava, stejně jak v roce 2016, ve značné míře zaměřena zejména na taktiku služebního
zákroku proti tzv. „Aktivnímu střelci“. Dále se policisté v průběhu roku zúčastnili různých
kvalifikačních kurzů a seminářů, které jsou zaměřeny především na vzdělávání a běžnou policejní
práci. Veškeré semináře jsou vždy cíleny na zvyšování profesionality policistů pro každodenní
výkon služby.

17) Prevence
V oblasti prevence trestné činnosti byl i v roce 2017 nadále kladen velký důraz na přímý výkon
služby v přidělených okrscích tak, aby policisté „byli vidět“. Jedině tímto způsobem můžeme působit
preventivně na potencionální pachatele. Nedílnou součástí je i komunikace s místními občany
a představiteli jednotlivých obcí o aktuálních problémech v dané oblasti, a tím získávání důležitých
poznatků k trestné činnosti a k jiným protiprávním útokům na majetek fyzických (právnických) osob
a firem.
V průběhu roku proběhlo i několik bezpečnostních akcí, které byly zaměřeny na oblast bezpečnost
a plynulost silničního provozu. Tyto bezpečnostní akce byly zaměřeny na dodržování obecně
platných ustanovení zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), zejména na zlepšení dopravní kázně řidičů
a snížení počtu dopravních nehod v důsledku požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek
před jízdou. Dále byly realizovány bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku při konání
různých společenských a sportovních událostí.
Ze strany obvodního oddělení se v oblasti prevence kriminality nadále spolupracovalo s Oddělením
tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Byly prováděny cílené přednášky
a besedy na základních a mateřských školách, kontroly chatových oblastí, preventivní činnost
na parkovišti před OD Makro ve Velké Bystřici a v oblasti Kozlova s cílem upozorňovat majitele
zaparkovaných vozidel na ochranu svého majetku v duchu hesla „Auto není výloha“.
Ve vtahu k preventivní osvětě v souvislosti s bezpečností silničního provozu, byly ve spolupráci
s krajským koordinátorem BESIP pro Olomoucký kraj, prováděny četné bezpečnostní akce, které
byly zaměřeny na všechny účastníky silničního provozu – řidiče, cyklisty i chodce.
18) Závěr
V závěru lze konstatovat, že stav vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu Obvodního
oddělení Policie ČR Velká Bystřice je stabilizován a dlouhodobě nedochází k žádným významným
výkyvům. Priority a úkoly stanovené pro rok 2017 byly splněny.
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Jedním z hledisek vyhodnocení kvality práce policistů je bezesporu možno považovat procento
objasnění veškerého nápadu trestné činnosti. Z celkového nápadu 214 trestných činů bylo v roce
2017 objasněno 115 trestných činů, což činí procentuální objasněnost 53,74 %. Tento výsledek
je nejlepší za posledních 14 let. Mezi další významné pozitivní ukazatele je možné uvést oblast
BESIP a to jak oblast blokového řízení, tak oblast zjišťování řidičů jedoucích pod vlivem alkoholu
či jiných návykových látek, kde bylo dosaženo rovněž velmi dobrých výsledků.

19) Priority pro rok 2018
Stejně tak jako v minulých letech bude prioritou i nadále snaha zintenzivnit preventivní činnosti
v jednotlivých okrscích a rozvíjet komunikaci s představiteli jednotlivých obcí a občany v rámci
projektu „Community Policing“. V průběhu roku 2018 bude dále rozvíjen i navazující projekt „Každý
zná svého policistu“, jehož cílem bude začlenit širokou veřejnost do bezpečnostní situace
v jednotlivých obcích a do prevence kriminality jako takové.
V oblasti prevence bude snaha nadále spolupracovat s Oddělením tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje, Městskou policií Olomouc a s Obecní policií Hlubočky s cílem
oslovovat a zejména informovat širokou veřejnost o preventivních opatřeních k zajištění svého
majetku.
V oblasti trestné činnosti bude preventivní činnost zaměřena zejména na krádeže vloupání do
motorových vozidel, rodinných domů, bytů, rekreačních chat a restaurací v předem vytipovaných
lokalitách územního obvodu.
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude prevence zaměřena zejména na řidiče
jedoucí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, cyklisty, chodce a na dodržování obecných
ustanovení zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu).
V návaznosti na současnou bezpečnostní situaci budeme provádět veškerá nezbytná bezpečnostní
opatření, která povedou k eliminaci možných bezpečnostních hrozeb a k zachování bezpečnosti
obyvatel a majetku.

npor. Mgr. Pavel Chrudina, v.r.
vedoucí oddělení
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