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Rozčlenění města Litovel na okrsky:
pprap. Bittner Ivo

A1 STŘED

LITOVEL

Boskovicova, 1. Máje, Boženy Němcové, Čihadlo, Havlíčkova, Husova, Jungmannova,
Karlovská, Pavlínka, Revůcká, Kollárova, Komárov, Komenského, Kostelní, Masarykova,
Mlýnská, Opletalova, U Stadionu, Sadová, nám. Přemysla Otakara, nám. Svobody,
Poděbradova, Revoluční, Smyčkova, Švédská, Wolkerova, Šafaříkova, Šerhovní,
Vlašímova, Třebízského, Studentů, Šargounská, Družstevní, Kosmonautů, Šemberova,
Jiráskova, Sochova, Šmakalova, Čs. Armády, Bezručova, Lesní Zátiší, Nová, Lužní,
Švermova.

pprap. Bábek Jindřich

A2

LITOVEL

Dukelská, Frištenského, Cholinská, Nádražní, Nasobůrská, Olomoucká, Palackého,
Příčná, Svatoplukova, Vodní, Komárov, Nasobůrky, Víska, Chořelice.

pprap. Reichel Pavel

A3

LITOVEL

Hrnčířská, Javoříčská, Kysucká, Lidická, Vítězná, Rybníček, Severní, Zahradní,
Staroměstské nám., Červenská, Gemerská, Karla Sedláka, Králová, Loštická,
Novosady, Žerotínova, Polní, Uničovská, Červenka, Nový Dvůr.

Rozčlenění obcí územního obvodu OO P ČR Litovel:
pprap. Bc. Chmelina Prokop

OKRSEK B.

Haňovice, Savín, Měrotín, Mladeč, Sobáčov, Nové Zámky, Myslechovice, Nová Ves,
Chudobín, Bílá Lhota, Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Pateřín, Měník, Řimice, Nové
Mlýny

pprap. Hejtman Pavel

OKRSEK C.

Náklo, Rozvadovice, Lhota nad Moravou, Příkazy, Hynkov, Unčovice, Březové, Tři
Dvory, Pňovice, Papůvka, Střeň, Mezice, Senice na Hané

pprap. Skoupil Pavel

OKRSEK D.

Cakov, Odrlice, Senička, Cholina, Dubčany, Bílsko, Loučka, Vilémov

pprap. Skoupil Pavel

OKRSEK E.

Luká, Ješov, Březina, Javoříčko, Střemeníčko, Veselíčko, Slavětín, Hvozdečko, Jeřmaň,
Obectov, Olešnice, Podolí, Bouzov, Kadeřín, Blážov, Svojanov, Kozov, Bezděkov, Doly,
Kovářov.

Adresa:
Telefon:
E-mail:
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územní odbor Olomouc, obvodní oddělení Litovel, Havlíčkova 818/56, 784 01
LITOVEL
974 768 701
ol.oo.litovel.stsl@pcr.cz
http://www.policie.cz
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1) Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2018 ve srovnání s rokem 2017
V roce 2018 v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Litovel bylo spácháno celkem 225
trestných činů. V porovnání s rokem 2017, kdy bylo zaevidováno celkem 263, bylo tedy
zaevidováno celkem o 38 trestných činů méně, což je pokles o 14,44% spáchaných a evidovaných
trestných činů.
Z uvedeného počtu bylo v roce 2018 objasněno 135 trestných činů. V roce 2017 bylo objasněno
celkem 167 trestných činů. Z celkového počtu objasněných věcí v roce 2018 bylo ve 45 případech
konáno zkrácené přípravné řízení.
Celková objasněnost v roce 2018 dosáhla 60,00%, kdy ve srovnání s předchozím rokem 2017
došlo k nepatrnému poklesu objasněnosti a to o 3,5 %.
Z pohledu celého Územního odboru Policie ČR Olomouc, kde bylo v roce 2018 zaevidováno
celkem 3612 trestných činů, tvořila kriminalita v teritoriu OOP ČR Litovel 6,2% (v roce 2017 činil
podíl 6,2% a v roce 2016 činil podíl na celkovém nápadu trestné činnosti podíl 6,3 %).
Vývoj trestné činnosti od roku 2009 do roku 2018 - graf č. 1.
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Objasněnost trestné činnosti od roku 2009 do roku 2018 – graf č. 2.
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Jednotlivý podíl trestné činnosti v roce 2018 - graf č. 3
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2) Rizikové a kriminogenní faktory
Na vzniku a vývoji kriminality se podílí řada okolností a příčin, které obecně označujeme
kriminogenními faktory. Mezi tyto faktory lze řadit rozlohu, zalidněnost, sociálně patologické
prostředí, recidivu pachatelů trestných činů, nezaměstnanost aj. Obvodní oddělení Policie České
republiky v Litovli je jedno z typově menších oddělení v rámci Územního odboru Olomouc, avšak
naproti tomu se pyšní velkou rozlohou. V územním obvodu se nachází chatové oblasti u obce
Bouzov, Savín a Hynkov, které rovněž bývají cílem útoků pachatelů trestné činnosti. Oblast
vodního zdroje v Nákle se stává rovněž místem častějšího místa páchání trestné činnosti.
Obvodem prochází cca 17 kilometrů silnic pro motorová vozidla (silnice R35 - Olomouc –
Mohelnice). V tomto úseku rychlostní komunikace R35 dochází, převážně v zimních měsících,
vlivem povětrnostních a klimatických podmínek, k řadě dopravních nehod. Příčinami těchto
dopravních nehod bývá zpravidla nepřizpůsobení rychlosti povaze a stavu vozovky. Územním
obvodem prochází důležitá železniční síť spojující Olomouc a Českou Třebovou. Mezi další
kriminogenní faktory lze řadit panelovou sídlištní zástavbu s vysokou hustotou obyvatel, s ní
spojenou anonymitu pachatelů trestné činnosti a dostupnost předmětů zájmů pachatelů
(parkoviště, nákupní komplexy, sídla firem, aj.) Rovněž nákupní centra, obzvláště v době
vánočních svátků, představují pro nakupující zvýšené riziko v podobě výskytu krádeží odložených
věcí z nákupních košíků či krádeží kapesních. Přilehlá parkoviště těchto supermarketů nabízejí
pachatelům další možnosti páchat trestnou činnost. Jejich protiprávní jednání směřuje na volně
odložené věci ve vozidlech.
V centru pozornosti však v roce 2018 zůstává opět město Litovel. Zde stále, tak jako
v předchozím období, evidujeme více než polovinu všech spáchaných trestných činů v místní
působnosti našeho oddělení. Podle uvedeného rozložení se pak odvíjí nápad trestné činnosti.
Jedná se zejména o majetkové trestné činy, jako jsou krádeže vloupáním do motorových vozidel,
krádeže dopravních prostředků, zvláště jízdních kol a sprejerství, tedy poškození cizí věci.
Páchání trestné činnosti ovlivňuje řada faktorů, mezi něž patří konání hromadných
společenských, kulturních a sportovních akcí, dušičkové období či vánoční shon. V tomto období
evidují policisté zvýšený nápad trestné činnosti, což není pouze záležitostí litovelského teritoria,
nýbrž se jedná o celorepublikový problém. K rizikovým místům patří místa odlehlá, jako jsou např.
hřbitovy, parkoviště u hřbitovů, místa s malým či žádným pohybem lidí. Na druhou stranu nutno
také podotknout, že k rizikovým místům patří prostory konaných hromadných společenských akcí,
kde se zvyšuje riziko páchání kapesních krádeží či riziko odcizení volně odložených věcí.
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Majetková kriminalita v roce 2018 představuje u našeho útvaru 37,77% (pokles o 5,57% ve
srovnání s rokem 2017) veškeré spáchané trestné činnosti. Přičemž 32 z 85 majetkových trestných
činů bylo spácháno ve městě Litovel a zbývající majetková kriminalita připadá na 64 obcí
v působnosti OOP ČR Litovel.
Lze konstatovat, že kriminogenní faktory jsou v posledních letech stabilizovány a
v porovnání s rokem 2017 dochází pouze k nepatrným odchylkám. Samotná koncentrace páchané
trestné činnosti je rovnoměrně rozložena po celém městě Litovel, tak i mezi samotné obce a lze
těžko typovat místa s předpokladem páchání trestné činnosti. Samozřejmě k nejvíce rizikovým
místům opětovně patří především chatové oblasti, parkoviště obchodních domů a parkoviště
v panelové zástavbě. Z daného vyplývá, že občané jsou nejvíce kriminalitou postihováni krádežemi
prostými jako krádežemi věcí z automobilů, krádežemi motorových vozidel, krádežemi jízdních kol,
krádežemi v jiných objektech a dále krádežemi vloupáním zejména do rodinných domů,
víkendových chat, objektů firem a obchodů, kdy tento trend přechází i z předchozích sledovaných
období.
3) Pachatelé trestné činnosti
Pachatelem trestného činu dle ust. § 22 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb. ) je ten, kdo
svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu
či přípravy, je-li trestná. Dále je tato osoba specifikovaná v ust. § 22 odst. 2, § 23 a § 24 tr.
zákoníku a s ohledem na analogii lze takto posuzovat i pachatele přestupkového jednání.
Srovnání pachatelů (stíhané, vyšetřované osoby) trestné činnosti v roce 2018 a 2017 v kritériích
recidivisté, nezletilí, mladiství a ženy. (tab. č. 2)

Celková kriminalita
- Obecná kriminalita
- Hospodářská
kriminalita
- Zbývající kriminalita

Celkem
199/157
114/61

Recidivisté
62/49
36/33

18/48

4/3

67/48

22/13

2017 / 2018
Nezletilí
1/0
1/0

Mladiství
7/4
7/4

Ženy
29/56
10/9

0/2

0/0

8/36

0/0

0/0

11/11

Z uvedeného přehledu je patrné, že oproti roku 2017 došlo k poklesu celkově zjištěných osob
pachatelů trestné činnosti, kdy se taktéž snížil i podíl recidivistů ve struktuře celkové kriminality.
V roce 2018 se osoby mladistvé, tedy osoby mladší 18 let, dopustily ve čtyřech případech
provinění, ve smyslu ustanovení trestního zákoníku, kdy se jednalo o bagatelní trestnou činnost,
zejména tzv. sprejerství a drobné krádeže. Počet mladistvých pachatelů se ve srovnání s rokem
2017 snížil o 3 případy.
4) Oběti trestné činnosti
Obětí trestného činu, neboli poškozeným dle ust. § 43 odst. 1 tr. řádu, je ten komu bylo
trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Policie České
republiky pro účely statistického vykazování rozděluje poškozené osoby na osoby právnické a dále
na osoby fyzické, kdy osoby fyzické dále rozdělujeme na osoby mladší 15 let, osoby ve věku od
15ti do 17ti let včetně a osoby starší 18 let.
Dle statistických výstupů bylo zdejším útvarem za rok 2018 evidováno celkem 190 fyzických
a právnických subjektů, jako poškozených protiprávním jednáním v rámci trestního řízení.
Protiprávním jednáním byly postiženy 4 nezletilé osoby, 4 mladistvé osoby, 116 dospělých osob a
66 právnických osob. Je dbáno na to, aby ze strany policistů bylo s oběťmi protiprávních skutků
jednáno maximálně profesionálně s důrazem na vstřícnost, diskrétnost a ochotu.
Ve vztahu k domácímu násilí policisté zdejšího oddělení v roce 2018 prověřovali 20 událostí
s incidenty mající znaky domácího násilí, což je pokles o 6 případů. V 20 případech byly
ohroženými osobami ženy a ve většině případů se prověřovalo násilí fyzické, mnohdy doplněné
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o jednání mající znaky násilí psychického. Policisté zdejšího oddělení v roce 2018 nebyli nuceni
využít svého zákonného oprávnění uvedeného v ust. § 44 a násl. zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, a násilnou osobu z bytu nebo domu vykázat na dobu 10-ti dnů. V roce 2017 bylo
tohoto oprávnění využito ve 2 případech.
K obětem trestné činnosti přistupují policisté OOP ČR Litovel profesionálně, taktně
a s porozuměním. V co největší míře se u oběti snaží eliminovat nepříjemné následky
ze spáchaného protiprávního jednání. Obětem trestné činnosti jsou policisté schopni
zprostředkovat zdravotní pomoc či pomoc po stránce psychické. Policisté mají dostatek informací,
jak těmto obětem pomoci. Těchto informací řádně využívají.
5) Oblast veřejného pořádku a přestupků
Ochrana veřejného pořádku spadá mezi hlavní úkoly Policie ČR a OOP ČR Litovel tento úkol
považuje za jednu z hlavních priorit činnosti. Úkol o ochraně veřejného pořádku je uveden v ust. §
2, věta druhá, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. V tomto ustanovení je mimo jiné
uvedeno, že úkolem Policie ČR je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek.
Město Litovel a jeho okolí žije kulturním životem. Každoročně je na území města
či v jeho okolí konáno několik kulturních akcí, kterých se účastní mnoho návštěvníků. K zajištění
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, jakož i k předcházení trestné činnosti,
vyhlašuje obvodní oddělení ve spolupráci s Městskou policií Litovel bezpečnostní akce za účelem
eliminace společensky škodlivého jednání. Tyto akce jsou vyhlašovány při příležitostech konaných
společenských, kulturních a sportovních akcí, mezi něž řadíme např. celoměstské slavnosti
Hanácké Benátky, Litovelský otvírák, Litovelské slavnosti, Bobr Cup, Moravské hrady Bouzov,
Litovelská Free jízda a další sportovní a kulturně společenské akce, které se zde pořádají
opakovaně.
Dle vlastního uvážení, a zejména v souvislosti s aktuální bezpečnostní a dopravní situací,
vyhlašovalo vedení obvodního oddělení policie České republiky Litovel minimálně jedenkrát
měsíčně preventivně bezpečnostní akce. Jednalo se o opakované akce s názvem dopravně
bezpečnostní akce “X“ či dopravně bezpečnostní akce “Y“ zaměřené zejména na užívání
alkoholických nápojů, popřípadě i jiných omamných a psychotropních látek, řidiči motorových i
nemotorových vozidel. Kontroly byly taktéž vždy zaměřené i na technický stav vozidel.
V roce 2018 uskutečnilo obvodní oddělení P ČR Litovel celkem:


10 vlastních bezpečnostních akcí zaměřených na ochranu veřejného pořádku a
bezpečnosti (Hanácké Benátky, Moravské Hrady Bouzov, Bobr Cup, Litovelské slavnosti –
Dny Evropského kulturního dědictví, Litovelský otvírák, Rocková Červenka, Techno-párty
Náklo 2018, Open Air 2018 – Náklo, Motosraz 2018, HAD 2018).



7 vlastních bezpečnostních akcí zaměřených na problematiku bezpečnosti silničního
provozu.

Mimo tyto akce se policisté zdejšího oddělení účastnili bezpečnostních akcí vyhlášených
Územním odborem Olomouc, příp. Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje celkem v 21
případech, a dalších 2 celorepublikových bezpečnostních opatření za účelem eliminace páchání
trestné činnosti v souvislosti s kolejovou dopravou.
Kulturně společenské a sportovní akce většího rozsahu a s účastí většího počtu
návštěvníků zabezpečovalo zdejší obvodní oddělení ve spolupráci s dalšími subjekty Územního
odboru Olomouc. Spolupracovalo zejména s dopravním inspektorátem Olomouc, službou
kriminální policie a vyšetřování a dále s pořádkovou jednotkou Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. Významným partnerem při zajišťování výše uvedených akcí byla opakovaně,
tak jako v předchozích letech i Městská policie Litovel.

6

Při plnění úkolů Policie České republiky byli policisté OOP ČR Litovel nuceni celkem ve 4
případech využít oprávnění k použití donucovacích prostředků, kdy donucovací prostředky využili
v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Jednalo se ve 3
případech o využití ust. § 52 odst. 1 písm. a) zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
hmaty, chvaty údery a kopy, a v jednom případě o využití ust. § 52 odst. 1 písm. p) zák. č.
273/2008 Sb., o Policii České republiky, pouta. Užití bylo řádně vyhodnoceno jako oprávněné a
přiměřené, kdy ke zranění osob nedošlo.
Při plnění svých úkolů bylo policisty dále předvedeno celkem 5 osob, zajištěno bylo 11
osob, 5 osob bylo zatčeno a zadrženo bylo celkem 10 osob.
Do výkonu trestu odnětí svobody byly dodány celkem 3 osoby. Na záchytnou stanici bylo
předáno 11 podnapilých osob. V rámci své činnosti policisté vypátrali 14 hledaných osob a 23
osob omezených na osobní svobodě bylo eskortováno.
Zdejší součást v průběhu roku 2018 přijala celkem 79 žádostí o doručení zásilek ze strany
soudů a jiných orgánů státní správy.

Činnost na úseku přestupkového řízení v roce 2018
V roce 2018 bylo zaevidováno celkem 1096 přestupků (v roce 2017 bylo zaevidováno 916
přestupků). V porovnání roku 2017 s rokem 2018 tedy bylo zaevidováno v roce 2018 o 180
přestupků více.
Přehled jednotlivých druhů přestupků a jejich ukončení v roce 2018 (tab. č.4 )

Způsob ukončení:
§ 73, 74 oznámeno, odevzdáno
§ 74/3b) odloženo NP
§ 74/3b) přestupek se nestal
Vyřízeno blokově
Neukončeno z roku 2018
CELKEM

Přestupky dle zvláštní části přestupkového
zákona,
§ 125c zákona o silničním provozu
§125c
§7
§8
Ostatní
Celkem
20
102
41
27
241
2
6
76
3
87
0
2
13
0
15
717
3
2
0
722
2
11
16
2
31
741
124
148
32
1096

V tabulce č. 4 jsou uvedeny přestupky dle vybraných ustanovení přestupkového zákona, tj.
zákona č. 250/2016 Sb., o některých přestupcích a § 125c zákona o silničním provozu,
ustanovení § 7 - § 8 cit. zákona, se věnují problematice přestupků proti veřejnému pořádku,
přestupků křivého vysvětlení a přestupků proti občanskému soužití a přestupků proti majetku.
V blokovém řízení a příkazem na místě bylo v roce 2018 řešeno celkem 722 přestupků a
uložena celková částka 260.600,-Kč.
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Porovnání nápadu přestupků v roce 2017 a 2018 a jejich ukončení. (tab. č. 5)

Blokové řízení:
počet/částka

Oznámeno:

Odloženo: §74
odst. 3 písm. b)
Celkem - NP

§
125c
7
8
ostatní
125c
7
8
Ostatní
125c
7
8
Ostatní

2017
600/271.700,-Kč
1/500,-Kč
3/2.000,-Kč
0
19
128
43
23
1
15
95
5

2018
717/256600,-Kč
3/2000,-Kč
2/2000,-Kč
0
20
102
41
20
1
6
76
3

6) Kriminalita mládeže
V roce 2018 byly vyšetřovány celkem 3 mladistvé osoby a to v souvislosti s majetkovou a
mravnostní kriminalitou. Nezletilé osoby se protiprávního jednání, respektive provinění, v roce
2018 nedopustily.
7) Migrace
Služební obvod se rozkládá na 276 km2, ve kterém má cca 24.720 obyvatel trvalé bydliště.
Územní část obvodu sousedí ze západu s Východočeským krajem, konkrétně OOP ČR Moravská
Třebová Územního odboru Svitavy. Z jihozápadu sousedí s Jihomoravským krajem, konkrétně
OOP ČR Konice Územního odboru Prostějov. Ze severní, východní a jižní strany sousedí s
obvodními odděleními Územního odboru Olomouc a to OOP ČR Uničov, OOP ČR Šternberk, OOP
ČR Olomouc IV a OOP ČR Lutín.
V územním obvodu OOP ČR Litovel se nachází ubytovny sloužící k dočasnému ubytování
pracovníků různých firem, kdy zdejší součást neevidovala ani v roce 2018 v této oblasti
problémových míst a ani nebyly zaregistrovány problémy se zahraničními obyvateli zdržujícími se
v našem služebním obvodě.
V teritoriu územního odvodu Litovel není zaznamenaná výrazná migrace obyvatel.
Statisticky nevýznamná migrace obyvatel je zapříčiněna zejména výstavbou rodinných domů či
cestováním za prací. Nelegální migrace zaznamenána v rámci služebního obvodu Litovel nebyla.
8) Oblast drogové problematiky
V roce 2018 nebyly v této oblasti trestné činnosti zjištěny žádné případy protiprávního
jednání. Ve srovnání s rokem 2017 se jedná o pokles o 3 trestné činy v dané problematice a ve
srovnání s rokem 2016 o pokles o 10 trestných činů. Při šetření uvedené problematiky zdejší
obvodní oddělení úzce, stejně jako v předchozím sledovaném období, spolupracovalo se
specialisty ze Služby kriminální policie a vyšetřování ÚO Olomouc. Nejvíce ohroženou skupinou v
této problematice jsou osoby mladistvé a osoby blízké věku mladistvých.

8

9) Extremismus – kriminalita s rasovým podtextem
V roce 2018 nebyly zahájeny úkony trestního řízení v dané oblasti, kdy se tedy jedná o
totožný stav jako v roce 2017 a roce 2016.

10) Majetková kriminalita
U majetkové trestné činnosti bylo zaevidováno celkem 85 spáchaných skutků (oproti roku
2017 pokles o 29 skutků). Objasněno bylo 24 případů, což činí celkovou objasněnost na tomto
úseku trestné činnosti 28,24%. Celkem bylo stíháno či vyšetřováno 43 osob, z toho 8 recidivistů, 2
ženy, 2 osoby mladistvé, 2 cizinci a 29 mužů.
Případů krádeže vloupáním bylo v roce 2018 celkem 13, objasněno 3 (23,08%).
V porovnání s rokem 2017 evidujeme v této oblasti pokles o 18 trestných činů, přičemž
objasněnost v roce 2017 činila 25,81%.
Přehled vybraných druhů majetkové trestné činnosti v roce 2017 a 2018 (tab. č. 6)

Majetková kriminalita
Krádeže vloupání
- vloupání do chat
- vloupání do
rodinných domů
- vloupání do bytů
- vloupání do
obchodů
- vloupání do
restaurací
- vloupání do
ostatních objektů
- jiné (výše
neuvedené)
Krádeže prosté
- krádeže kapesní
- krádeže motorových
vozidel dvoustopých
- krádeže motorových
vozidel
jednostopých
- krádeže jízdních kol
- krádeže věcí
z vozidel
- krádeže v jiných
objektech
- krádeže ostatní
- jiné (výše
neuvedené)

2017
2018
Počet
Počet –
Objasněnost
Počet –
Objasněnost věcí
+/Objasněno
%
Objasněno
%
114/45
39,47
85/24
28,24
-29
31/8
25,81
13/3
23,08
-18
1/0
0
0/0
0
-1
6/2

33,33

0/0

0

-6

1/1

100

0/0

0

-1

4/1

25

4/3

75

0

5/2

40

0/0

0

-5

13/1

7,69

9/2

22,22

-4

2/1

50

3/0

0

+1

50/18
1/0

36
0

52/14
4/0

26,92
0

+2
+3

5/3

60

6/4

66,67

+1

0/0

0

1/0

0

+1

7/2

28,57

12/6

50

+5

7/0

0

6/1

16,67

+1

11/10

90,91

7/2

28,57

-4

6/3

50

3/0

0

-3

13/0

0

20/7

35,00

+7
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Jak ukazuje tabulka č. 6, majetková kriminalita je nejrozšířenějším druhem kriminality
zaznamenaným na území OOP zdejší součásti. Z celkového počtu všech spáchaných trestných
činů v roce 2018 ve služebním obvodu OOP ČR Litovel, tento druh kriminality čítá 37,77%, kdy
v roce 2017 byl poměr majetkové kriminality vzhledem k celkové kriminalitě 43,47%.
11) Hospodářská kriminalita
Celkem bylo zjištěno 48 hospodářských trestných činů, z nichž bylo 43 objasněno (89,58%).
Oproti roku 2017 v této oblasti dochází k výraznému nárůstu této trestné činnosti, a to tedy o 27
trestných činů. Největší podíl na hospodářské trestné činnosti činily trestné činy úvěrový podvod
(22 případů), podvod (13 případů) a podvody v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění
(6 případů).
12) Násilná kriminalita
V porovnání s rokem 2017 došlo v roce 2018 k poklesu tohoto druhu trestné činnosti, kdy
oproti 20 trestným činům zjištěných v roce 2017 bylo v roce 2018 zaevidováno celkem 15
násilných trestných činů. Rok 2018 byl ukončen s celkovou objasněností násilné kriminality
46,67%, kdy 7 skutků bylo doposud objasněno.
Přehled vybraných druhů násilné trestné činnosti spáchaných v roce 2017 a 2018 (tab. č. 7)

Násilné činy celkem
Vraždy
Loupeže
Loupeže na finančních
institucích
Úmyslné ublížení na
zdraví
Násilí proti úřední osobě
Nebezpečné vyhrožování
Omezování a zbavení os.
svobody
Nebezpečné
pronásledování
Neoprávněný
zásah do práva domu,
bytu..
Vydírání
Porušování domovní
svobody
Týrání osoby žijící ve
společném obydlí

2017
Počet
Objasněnost
Objasněno
%
20/14
70,00
0/0
0
1/1
100

Věcí
+/-

2018

15/7
1/1
0/0

46,67
100
0

-5
+1
-1

0/0

0

0/0

0

0

10/8

80

8/4

50

-2

0/0
1/1

0
100

1/1
0/0

100
0

+1
-1

0/0

0

0/0

0

0

0/0

0

0/0

0

0

0/0

0

0/0

0

0

2/2

100

0/0

0

-2

4/2

50

3/1

33,33

-1

1/1

100

1/0

0

0

Problematika domácího násilí
Policisty zdejšího obvodního oddělení bylo prošetřováno v roce 2018 celkem 20 incidentů
se znaky domácího násilí oproti 26 případům v roce 2017, kdy nebylo nutno využít institut
Vykázání dle ust. § 47 a násl. zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, tedy vykázání ze
společně obývaného prostoru
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13) Mravnostní kriminalita
V oblasti mravnostní kriminality byly v roce 2018 zaznamenány 3 skutky. Jednalo se o
případy výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a sexuálního nátlaku. Ve srovnání s rokem
2017 zde evidujeme pokles o jeden skutek. Objasněny byly všechny tři skutky.
14) Ostatní a zbývající kriminalita
Ostatní kriminalita
V roce 2018 bylo prověřováno celkem 26 trestných činů statisticky zařazených
do kriminality ostatní. Z celkového počtu 26 skutků byl v 15 případech zjištěn pachatel,
tedy trestný čin byl objasněn. Objasněnost tohoto druhu kriminality v roce 2018 činila 57,69%.
Do tohoto druhu kriminality řadíme např. výtržnictví, požáry, maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, sprejerství aj. Nejvíce zastoupenými trestnými činy ostatní kriminality byl
v roce 2018 trestný čin Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který byl zaznamenán
v počtu 13 případů. Ve 3 případech bylo prověřováno Výtržnictví a v 8-mi případech přečin
Poškození cizí věci – sprejerství dle ust. § 228/2 tr. zákoníku.
Zbývající kriminalita
V tomto druhu obecné kriminality kategorie zbývající došlo v roce 2018 ve srovnání s rokem
2017 k jejímu poklesu o 19 skutků. V roce 2018 bylo evidováno celkem 49 trestných činů
s objasněností 89,80% což znamená, že ve 44 případech byl zjištěn pachatel. V této kategorii jsou
početně nejvíce zastoupené trestné činy Zanedbání povinné výživy 13 případů, Ohrožení pod
vlivem návykové látky 17 případů, a nedbalostní dopravní nehody v počtu 18 skutků.
Přehled všech spáchaných druhů trestné činnosti zbývající kriminality v porovnání roku 2017
s rokem 2018 (tab. č. 8)
2017
2018
Počet
Počet věcí Objasněnost Počet věcí Objasněnost věcí
+/Objasněno
%
Objasněno
%
Zbývající kriminalita
Celkem
Dopravni nehody –
nedbalostní
Nadržování
-Zanedbání povinné
výživy
Ohrožení pod vlivem
návykové látky
Ublížení na zdraví
z nedbalosti - ostatní
Ublížení na zdraví
z nedbalosti – prac.
úrazy
Týrání zvířat
Ostatní trestná činnost
Jiné (výše neuvedené)

67/62

92,54

49/44

89,80

-19

25/21

84,00

18/14

77,78

-7

0

0

0

0

0

22/22

100

13/13

100

-9

17/16

94,12

17/17

100

0

1/1

100

0

0

-1

0

0

0

0

0

0
2/2
0/0

0
100
0

0
1/0
0

0
0
0

0
-1
0
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15) Bezpečnost silničního provozu
Policisté obvodního oddělení Litovel, zajišťují bezpečnost silničního provozu přímým
výkonem služby. Dohled a preventivní činnost jsou součástí běžného výkonu služby.
K tomuto běžnému výkonu služby se každoročně policisté zdejšího oddělení zúčastňují
mnoha dopravně bezpečnostních akcí vyhlášených v rámci Územního odboru Olomouc, Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje či v rámci celé republiky vyhlášené Policejním prezídiem.
Jednalo se o preventivní dopravně bezpečnostní akce k zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu zaměřené na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Nad rámec výše uvedených vyhlášených dopravně bezpečnostních akcí provedlo
zdejší OO P ČR Litovel dalších 8 preventivních akcí zaměřených na stejnou problematiku.
Policisté v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zjistili celkem 777
přestupků, z nichž bylo 717 vyřešeno v rámci blokového řízení a příkazu na místě a 59 přestupků
bylo oznámeno správnímu orgánu. Za 717 přestupků vyřešených v blokovém řízení a příkazem na
místě byly jejím přestupcům uloženy pokuty v celkové výši 256.600,-Kč.
Počet zjištěných přestupků v dopravě dle ust. §125c z.č. 361/2000 Sb. a způsob jejich ukončení
v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017. (tab. č. 9)

Celkem
Blokové řízení:
počet/částka
Oznámeno
správnímu orgánu:
Odloženo: §58
odst. 3 písm. b)
Celkem
Neukončeno

2017
649

2018
777

600 / 271.700,-Kč

717/256600

48

59

1

1

0

0

Dalším společensky nebezpečným jednáním ze strany účastníků silničního provozu je
řízení vozidla pod vlivem alkoholických nápojů. Tento společensky škodlivý jev je možno
kvalifikovat dvěma způsoby:
1) jako přestupek na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle ust. § 125c odst.
1, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (silniční zákon),
2) jako přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 tr. zákoníku.
Ad. 1) Policisté OOP ČR Litovel v roce 2018 zpracovávali celkem 24 případů týkajících se řízení
pod vlivem alkoholických nápojů, popřípadě jiných návykových látek. Ve všech případech se
jednalo o řidiče motorových vozidel.
Ad) 2) V územním obvodu OOP ČR Litovel bylo v roce 2018 zjištěno 17 případů jízdy řidičů
motorových vozidel pod vlivem alkoholických nápojů, kdy tito řidiči byli alkoholickými nápoji,
popřípadě jinou návykovou látkou ovlivněni natolik, že jejich jednání naplnilo znaky skutkové
podstaty přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 tr. zákoníku. Toto číslo je
zcela totožné jako v roce 2017.

12

16) Oblast organizační, personální práce, vzdělávání a ostatní činnost policie
Obvodní oddělení Policie České republiky v Litovli je přímo podřízeno vedení Územního
odboru Olomouc. Spolupráce s vedením Územního odboru Olomouc a dále se Službou kriminální
policie a vyšetřování Územního odboru Olomouc se vyznačuje dlouhodobě velmi dobrou úrovní.
Na obvodním oddělení v Litovli je systematizováno celkem 21 tabulkových míst, kdy
v současné době je jedna tabulka personálně neobsazena. Z celkového počtu policistů služebně
zařazených na OO PČR Litovel jsou 2 služební funkcionáři, vedoucí oddělení npor. Ing. Benešl
Martin a dále zástupce vedoucího oddělení npor. Bc. Jaromír Novák, dále 10 policistů je určeno k
plnění úkolů v rámci trestního řízení, kdy z tohoto počtu je 1 policista členem pracovního týmu
Služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Olomouc, dále 6 policistů plní úkoly
obchůzkové služby v jim přidělených okrscích.
Ekonomickou činnost chodu OOP ČR Litovel zajišťuje Ekonomické oddělení Územního
odboru Olomouc a Ekonomický odbor Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje tak, aby
OOP ČR Litovel mělo potřebné prostředky a vybavení potřebné pro svou policejní činnost.
Většina policistů zdejšího obvodního oddělení pravidelně přispívá do Nadačního fondu
policistů a hasičů ČR. Šest policistů zdejšího oddělení jsou dobrovolnými dárci krve a krevní
plazmy.
Vysokoškolského vzdělání, z celkového počtu 20 policistů sloužících na OOP ČR Litovel,
dosahuje 6 policistů.
17) Prevence
Významnou prioritou obvodního oddělení policie ČR Litovel, stejně jako v roce 2018,
bezesporu zůstává preventivní činnost spočívající v předcházení trestné činnosti. Bezpečností
situace zdejšího teritoria je každodenně vyhodnocována a jsou ihned přijímána opatření vedoucí
k předcházení škodlivých protiprávních jednání. Policisté jsou veleni do míst s největším nápadem
trestné činnosti a do míst, kde v minulosti docházelo k narušování veřejného pořádku.
K předcházení protiprávních jednání vyhlašuje zdejší součást policie preventivní
bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení páchání přestupků i trestných činů v dopravě,
akce se zaměřením na kontrolu dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a dále akce se zaměřením na předcházení páchání
majetkové kriminality. Tyto akce mají dlouhodobý charakter a jejich cílem je zmírnění problémů
v uvedených oblastech.
Společně s preventivně informačním oddělením je veřejnosti prezentována práce a
výsledky OOP ČR Litovel a jsou pořádány akce zaměřené na eliminaci páchání protiprávních
jednání. Policisté se pravidelně účastní Dnů integrovaného záchranného systému (IZS), dne dětí,
ale i dalších akcí se zapojením široké veřejnosti, na kterých prezentují činnost Policie České
republiky.
Místně příslušní policisté se dle možností účastní veřejných zasedání zastupitelstev obcí.
Jak k prevenci, tak k odhalování trestné činnosti a jiné protiprávní činnosti, je zdejší součástí
využíván monitorovací kamerový systém Městské policie Litovel. Tento kamerový systém je zdejší
policií často využíván a stále tak podporujeme jeho další možné rozšiřování a to zejména na hlavní
příjezdové komunikace do města, což by nám v budoucnu mohlo výrazně napomoci
s objasňováním trestné činnosti na úseku krádeží a neoprávněného užívání motorových vozidel.
18) Závěr
Rok 2018 lze charakterizovat jako rok, který se opětovně vyznačoval zejména pokračujícím
poklesem nápadu trestné činnosti, kdy došlo ke spáchání o 38 trestných činů méně, a to zejména
trestných činů na úseku majetkové trestné činnosti, zanedbání povinné výživy a nedbalostních
dopravních nehod. Dalším velice pozitivním ukazatelem roku 2018 se jeví celková objasněnost
trestné činnosti, která činí celkem 60,00%, čímž se úspěšně navázalo na předchozí období let
2017 a 2016, a opětovně je takto pozitivně prezentována kvalitní a časově náročná činnost
zdejšího policejního orgánu.
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Zdejší obvodní oddělení je personálně stabilizováno, kdy v současné době je obsazeno 20
tabulkových míst a jedna tabulka ve čtvrté tarifní třídě je neobsazena, a to od měsíce října 2018,
kdy došlo k převelení jednoho policistu na jeho vlastní žádost do Prahy. Podstatná je zejména ta
skutečnost, že policisté umístěni na těchto systematizovaných místech, jsou již zařazeni v přímém
výkonu služby a mohou tak plnit úkoly dle potřeby aktuální bezpečnostní situace v rámci
služebního teritoria obvodního oddělení Litovel. V současné době nemá vedení OOP Litovel
informace o plánovaných odchodech policistů mimo služební poměr, popřípadě na jinou součást
Policie České republiky a je tak tedy dán předpoklad, že zdejší obvodní oddělení bude
v následujícím období stále disponovat služebně zkušenými policisty a moci tak plnit úkoly Policie
České republiky minimálně v takové kvalitě jako v roce 2018.

19) Priority pro rok 2019
K hlavním prioritám pro rok 2019 bude patřit zejména:











kontroly na alkohol a návykové látky u řidičů motorových i nemotorových vozidel
náborové aktivity, stabilizace početních stavů policistů na obvodním oddělení
eliminace dopravní nehodovosti a aktivita na úseku BESIP
práce na místě činu, efektivní zajišťování relevantních stop pro objasnění trestných činů
pokračovat v nastavené vzájemné spolupráci Policie ČR s orgány místní samosprávy, občany
a právnickými osobami
kyberkriminalita a pouliční kriminalita
preventivní činnost zejména v oblastech častého páchání krádeží vloupáním
drogová trestná činnost, problematika domácího násilí a trestná činnost páchaná na seniorech
aktivní přístup při šetření přijatých oznámení a podnětů občanů s efektivním odhalováním
pachatelů trestné a jiné protiprávní činnosti
efektivní zajišťování výnosů z trestné činnosti

npor. Ing. Benešl Martin, v. r.
vedoucí oddělení
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