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Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území obvodního oddělení Policie České republiky Lutín
za rok 2018

1) Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2018
ve srovnání s rokem 2017
-

celkový počet spáchaných trestných činů
celková objasněnost
podíl trestné činnosti

2017

2018

nápad/pachatel

objasněnost v
%

nápad/pachatel

objasněnost v
%

Celková TČ

151/76

50,33

153/102

66,67

Obecná TČ

101/37

36,63

80/39

48,75

HospodářskáTČ

10/7

70,00

24/19

79,17

Zbývající TČ

40/32

80,00

49/44

89,80

obecná trestná činnost
hospodářská trestná činnost
zbývající trestná činnost

Olomoucká č. 138
783 49 Lutín

Tel.: +420 974 766 771
Fax: +420 974 766 778
Email: olooplutin@mvcr.cz

V roce 2018 konalo obvodní oddělení Lutín prošetřování v celkem 153 spisech v trestním
řízení, kdy oproti roku 2017 došlo k nepatrnému navýšení celkového nápadu o + 2 skutky.
Z dlouhodobého hlediska se počet nápadu trestné činnosti v jednotlivých letech lišil pouze
nepatrně, kdy k výraznému poklesu dochází od roku 2014 a od roku 2016 se opět
pohybuje v téměř obdobných číslech.
Nápad trestných činů a objasněnost za období let 2011 – 2018

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nápad TČ celkem

242

234

243

217

174

133

151

153

Objasněnost v %

37,19

44,44

45,68

55,76

54,60

57,89

50,33

66,67

Dlouhodobým rozborem nápadu trestné činnosti na teritoriu obvodního oddělení lze učinit
závěr, že k nárůstu, či poklesu trestné činnosti v jednotlivých letech dochází především
vlivem vytlačení zejména majetkové kriminality z centra města Olomouce do jeho
okrajových částí a přilehlých obcí a dále migrací pachatelů jak z přilehlého okresu
Prostějov, tak z Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě i z okolních států, především
z Polska. Dalším prvkem ovlivnění výše nápadu trestné činnosti, především majetkové, je
eliminace pachatelů, kteří byli za své předchozí skutky potrestáni odnětím svobody.
Majetková kriminalita představuje 36% (v roce 2017 - 42%, v roce 2016 - 38%, v roce 2015
- 41%, v roce 2014 téměř 50%) všech spáchaných trestných činů.
Objasněnost trestných činů, v porovnání s rokem 2017, narostla na 66,67%. Vysoké
procento objasňování vykazujeme především u násilných trestných činů, u ostatních a
zbývajících trestných činů a hospodářských trestných činů.
V roce 2018 bylo vedeno obvodním oddělením zkrácené přípravné řízení ve 30-ti
případech, 20 případů bylo po provedeném šetření odloženo, neboť nebyly zjištěny
skutečnosti, že se trestný čin stal (ustanovení § 159a/1 trestního řádu) a 11 případů bylo
oznámeno do přestupkové komise. Po prošetření na obvodním oddělení bylo postoupeno
na Službu kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Olomouc celkem 24 spisů
(převážně s ustanoveným pachatelem), kdy tento útvar dále prováděl ve věcech šetření a
spisy průběžně ukončoval.

2) Rizikové a kriminogenní faktory
-

vývoj a složení trestné činnosti

Trestná činnost je pachateli páchána průběžně po celý kalendářní rok. Průměrně bylo
nahlášeno měsíčně 12,75 trestných činů, nejvíce jich bylo přijato v měsíci červnu, nejméně
v měsíci srpnu.
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2017

2018

nápad/objasněn

objasněnost
v%

nápad/objasněno

objasněnost
v%

Celková TČ

151/76

50,33

153/102

66,67

Obecná TČ

101/37

36,63

80/39

48,75



16/10

62,50

12/9

75,00

0/0

0,00

0/0

0,00

2/1

50,00

0/0

0,00

64/16

25,00

56/19

33,93

27/8

29,63

17/1

5,88

23/4

17,39

24/11

45,83

10/7

70,00

24/19

79,17

19/10

52,63

12/11

91,67

40/32

80,00

49/44

89,80

násilná

- vraždy


mravnostní



majetková

- vloupání
- krádeže
prosté
Hospodářská
TČ
Ostatní TČ
Zbývající TČ

Složení obecné trestné činnosti:

násilná

mravnostní

majetková

ostatní

- základní problematika
Trestná činnost evidovaná v roce 2018 je z více jak jedné třetiny tvořena majetkovou
trestnou činností, která je páchána po celém teritoriu obvodního oddělení. Proti minulému
roku jsme zaznamenali snížení počtu evidovaných majetkových trestných činů o 8 skutků.
Největší počet skutků je zaznamenán u vloupání do objektů a to bytů, rodinných domů,
staveb, do objektů zemědělských družstev, rekreačních objektů, restauračních zařízení
apod. Evidujeme řadu vloupání do rozestavěných rodinných domků a v nich krádeže jak
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stavebního nářadí a materiálu, tak i zabudovaných spotřebičů. Také v průběhu roku se
opět vyskytla skupina pachatelů, kteří pod různými záminkami požadovali od seniorů
vydání finančních hotovostí. V neposlední řadě evidujeme pravidelně krádeže věcí ze
zaparkovaných automobilů, kdy řidiči si vozidlo buď řádně nezabezpečí, nebo
v uzamčených vozidlech „vystavují“ odložené věci, někdy nemalých finančních hodnot.
Kriminogenní faktory jsou v rámci služebního obvodu dlouhodobě stabilizovány a prakticky
se neliší od stavu z předchozích let. Služební obvod OOP ČR Lutín je situován mezi
velkými městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Svým charakterem, situováním jednotlivých
obcí s návazností na středisková centra, je venkovského typu. Zahrnuje celkem 33 obcí. Je
nutné konstatovat stále se zvyšující anonymitu jak původních obyvatel, tak především
občanů nově migrujících z města do přilehlých obcí (nová významná výstavba rodinných
domů téměř ve všech obcích). Dobré sousedské vztahy, tolik typické pro obyvatele vesnic,
se pomalu, ale nenávratně vytrácejí a každý se takzvaně stará jen sám o sebe a k majetku
souseda, natož k majetku obecnímu, projevuje značnou lhostejnost.
-

riziková místa územního obvodu

Riziková místa v územním obvodu Lutín, s ohledem na možné zvýšené páchání trestné
činnosti, nebyla v minulosti, ani v současné době vytipována. Nápad trestné činnosti je
plošně rozložen na celé teritorium obvodního oddělení. Jako oblasti s možností zvýšeného
nápadu majetkové trestné činnosti byly v uplynulém roce, stejně jako v předchozích letech,
vytipovány především výstavby nových rodinných domů v okrajových částech
střediskových obcí, odloučené chatové oblasti a zahrádkářské kolonie. V rámci dohledu na
BESIP nebylo na teritoriu vyhodnoceno žádné místo se zvýšeným počtem dopravních
nehod.
3) Pachatelé trestné činnosti
- profil pachatelů
- počty pachatelů
- občané ČR, cizinci
2018

Stíháno osob

Stíháno osob

Nezletilých
1-14 let

Mladistvých
15-17 let

Ženy

1

7

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

11

0

1

0

25

10

0

0

4

11

9

0

0

1

12

5

1

0

1

32

7

0

0

7

46

10

0

0

11

9

4

0

0

1

6

1

0

0

2

Recidivistů

0

celkem

Mladistvých
15-17 let

0

Ženy

Nezletilých
1-14 let

4

recidivistů

12

celkem

Násilné
Činy
Mravnostní
Činy
Majetkové
činy
Ostatní
Činy
Zbývající
Činy
Hospodářské
činy

2017
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V roce 2018 bylo objasněno 102 skutků s celkovým počtem 90 stíhaných osob.. Počet
recidivistů představuje 20,7%. Mezi pachateli byli i cizí státní příslušníci.
4) Oběti trestné činnosti
-

složení, počty obětí
muži

muži

ženy

ženy

Věková
kategorie

TČ

PŘ

TČ

PŘ

0 – 15 let

4

6

2

4

15 – 18 let

2

6

0

1

18 – a více

41

105

32

96

Struktura obětí trestné činnosti je různorodá, převážně jde o náhodné oběti trestné
činnosti. Náhodnými jsou zejména oběti majetkové trestné činnosti, nejvíce v případech
krádeží vloupání do zaparkovaných vozidel, rodinných domů a chat.
U osob nezletilých a mladistvých se jedná především o oběti fyzického násilí, krádeží věcí
neznámým pachatelem a přestupky proti občanskému soužití, především mezi vrstevníky.
Dále bylo u trestných činů poškozeno 41 právnických osob a u přestupků 17 právnických
osob.
-

oběti domácího násilí

V roce 2018 byl při výjezdu na oznámení občana v 28-mi případech sepsán Úřední
záznam o výjezdu k incidentu se znaky domácího násilí. Ve všech případech byly
ohrožené osoby ženy (manželky, družky) a jejich děti žijící ve společné domácnosti.
V průběhu roku nedošlo k vykázání osoby ze společného obydlí.
-

přístup k obětem trestné činnosti

V rámci šetření policistů na místě spáchání trestných činů je obětem trestné činnosti
věnována patřičná pozornost a péče, je jim nabízena pomoc psychologických služeb,
v rámci šetření domácího násilí jsou odkazováni na pomoc státních i nestátních organizací.
Samozřejmostí je, v případě potřeby, poskytnutí a zajištění neodkladné zdravotnické
pomoci.
5) Oblast veřejného pořádku
-

závažná narušení veřejného pořádku

V průběhu uplynulého roku 2018 nebylo na teritoriu obvodního oddělení Lutín
zaregistrováno žádné závažné narušení veřejného pořádku.
-

kulturní a sportovní akce pořádané v územním obvodě

V hodnoceném období roku 2018 byly v letních měsících ve služebním obvodě uspořádány
dvě významné společensko-kulturní akce s účastí velkého počtu návštěvníků, které byly
označeny jako akce okresního významu. V měsíci červenci proběhl v amfiteátru v Náměšti
na Hané koncert kapely Kryštof. V měsíci září v Dubu nad Moravou proběhla tradiční pouť.
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Vzhledem k velkému počtu zúčastněných osob vyžadovaly uvedené akce zvýšené
nasazení policejních sil a prostředků a posílení zdejšího útvaru zejména ze strany
Pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a
Dopravního inspektorátu územního odboru Olomouc. Při těchto akcích nedošlo k narušení
veřejného pořádku.
-

participace složek

Při pořádání výše uvedených akcí byla participace složek IZS (Hasičský záchranný sbor,
Sbor dobrovolných hasičů, Rychlá záchranná služba) zajišťována pořadateli a proběhla
bez jakýchkoliv nedostatků. Při zajišťování veřejného pořádku v průběhu roku nebyly
služby těchto složek vyžadovány (mimo společné zásahy při požárech). V oblasti Dub nad
Moravou a okolních obcí je úzká a dlouhodobá spolupráce s obecním strážníkem
působícím v Dubu nad Moravou.
-

činnost policistů při plnění úkolů PČR

předvedení dle zák. o PČR

1

zajištění osoby dle zák. o PČR

30

zadržení § 76/1 TŘ

1

vypátrání osob

8

použití donucovacích prostředků

31

počet eskort

41

počet žádostí o doručení zásilek

70

-

počty přestupků, jejich složení

Celkový počet přestupků
Celkový počet osob, které se dopustily
přestupku
z toho cizinci
neznámý pachatel

574
562
10
56

Řešeno v blokovém řízení

356

z toho BESIP

356

předáno k vymáhání CÚ
Oznámeno přestupků obecním úřadům
z toho alkohol

66
152
9

veřejný pořádek, občan. soužití

90

majetek

18

Odloženo § 58/3b) zák. č. 200/90 sb. – NP

59

Oproti minulému roku je celkový nápad přestupků nepatrně nižší. Byla zvýšena kontrolní a
preventivní činnost na úseku dopravy (rychlost, porušování dopravního značení, světla,
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pásy, technická kontrola, vybavení vozidel apod.), kdy však evidujeme skutečnost, že si
řidiči oproti minulosti, ve zvýšené míře, své povinnosti plní a počet přestupků v této oblasti
se dlouhodobě snižuje. K tomu rovněž napomáhá vybavení moderních motorových vozidel
(automatické rozsvěcování světel, zvuková výstraha při nezapnutých bezpečnostních
pásech).
-

blokové pokuty

Za rok 2018 policisté obvodního oddělení uložili blokové pokuty za celkovou částku
123.900,- Kč (vše v dopravě). K vymáhání Celnímu úřadu byly zaslány podklady na částku
38.700,- Kč. Průměrná výše pokuty v rámci BESIP činila 348,- Kč (oproti částce 334,- Kč
v minulém roce).
6) Kriminalita mládeže
-

srovnání kriminality mládeže, evidované případy trestné činnosti mládeže

Podíl nezletilých a mladistvých, jak v oblasti trestné činnosti, tak v přestupkové oblasti, je
z celkových počtů spáchaných skutků zanedbatelný.
- věkové složení
nezletilci 0 – 15 let
mladiství 15 – 18 let
-

druh páchané trestné činnosti
trestné činy mládeže, přestupky, způsoby ukončení

Za uplynulé období roku 2018 byl policisty OOP šetřen 1 trestný čin spáchaný osobou
nezletilou (poškození cizí věci – sprejerství) a 1 trestný čin spáchaný osobou mladistvou
(poškození cizí věci – vandalismus).
V přestupkové oblasti byly v průběhu roku šetřeny celkem 2 přestupky nezletilých
pachatelů (oba přestupky na úseku požární ochrany) a dále 3 přestupky spáchané
mladistvými pachateli (vše proti občanskému soužití).
Přestupky nezletilců a mladistvých byly řešeny se zákonnými zástupci, následně
oznámením do přestupkových komisí příslušných obcí, Hasičskému záchrannému sboru
Olomouckého kraje, školám a sociálním pracovníkům.
7) Migrace
-

rozloha teritoria obvodu, počet obyvatel

Obvodní oddělení se rozléhá na ploše 193 km 2. Sahá od obce Věrovany, kde sousedí
s OOP Prostějov a OOP Kojetín až po obec Olbramice, kde sousedí s OOP Konice a OOP
Litovel. Po celé své východní délce sousedí s obvodními odděleními Přerov, Olomouc 3,
Olomouc 2, Olomouc 4, po své západní délce s obvodním oddělením Prostějov a Konice.
Na teritoriu obvodního oddělení je, dle údajů z posledního sčítání lidu, hlášeno k trvalému
pobytu 19.454 obyvatel ve 33 obcích (z toho 16 obcí s obecním úřadem).
-

migrace obyvatelstva

V současnosti, ani v minulých letech, nebyla zaznamenána na území obvodního oddělení
žádná nelegální migrace obyvatelstva. Nová výstavba rodinných domů je zaznamenávána
téměř ve všech obcích, dochází ke stěhování obyvatel z města na venkov. Je třeba
zohlednit pravidelný pohyb obyvatel do přilehlých měst, kam dojíždějí za zaměstnáním,
vzděláváním, nákupy, sportem a kulturou. Tyto pravidelné přesuny jsou konány jak
autobusovou dopravou, tak převážně osobní automobilovou přepravou. V letním období
místní zemědělská družstva nabízejí pracovní místa, která naplňují sezónními pracovníky,
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kdy tito se převážně skládají z občanů Slovenské republiky. Výrobní podniky v bývalém
areálu firmy Sigma Lutína firma Wanzl Hněvotín zaměstnávají brigádníky z Ukrajiny a
Rumunska.
-

ubytovny v územním obvodu, problematická místa

Jsou evidovány ubytovny v Hněvotíně, Lutíně a Těšeticích. Zde jsou ubytováni sezónní
zaměstnanci, pracovníci firem v areálu Sigmy Lutín a Wanzl Hněvotín a sociálně slabí
spoluobčané. Tyto lokality nebyly označeny za rizikové. Není zde evidován zvýšený nápad
jak trestné, tak i přestupkové činnosti, či narušení veřejného pořádku.
8) Oblast drogové problematiky
-

poznatky k uvedené trestné činnosti

Odhalováním, dokumentováním a dokazováním trestné činnosti na úseku drog, která
vyžaduje specializaci a operativní prostředky, se zabývají vyčleněné útvary policie.
Pořádková služba s těmito útvary úzce spolupracuje, veškeré poznatky získané při výkonu
služby neprodleně předává na určená pracoviště. Je nutno podotknout, že tato
problematika začíná dlouhodobě pronikat i do mimoměstských aglomerací. V průběhu roku
2018 byly evidovány na teritoriu obvodního oddělení 3 trestné činy v souvislosti s drogovou
problematikou.
-

ohrožené osoby

Nejvíce ohroženou skupinou v této problematice jsou osoby mladistvé a osoby blízké věku
mladistvých.
-

informovanost ohrožených osob

V průběhu roku proběhly k dané problematice přednášky pracovníky Oddělení tisku a
prevence a policistů obvodního oddělení na základních školách v Lutíně, Slatinicích a
Dubu nad Moravou.
9) Extremismus – kriminalita s rasovým podtextem
V uplynulém roce nebyly ve služebním obvodě Lutín zaznamenány trestné činy založené
na hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, případně podněcování nenávisti
vůči skupině osob.

10) Majetková kriminalita
-

srovnání, druhy majetkové trestné činnosti

Majetková trestná činnost patří dlouhodobě k nejčastěji prošetřovaným událostem. Na
teritoriu služebního obvodu OOP ČR Lutín bylo v roce 2018 spácháno 56 majetkových
deliktů (oproti 64 v roce 2017), z nichž bylo 19 objasněno (oproti 16). Složení majetkových
trestných činů je každý rok individuální a nelze z něj dělat možné závěry pro zaměření se
na konkrétní oblast. Došlo k navýšení objasněnosti na 33,83% (oproti 25,00%). Nutno
podotknout, že v současné době jsou realizováni pachatelé několika vloupání, kdy však
tato skutečnost se již do objasněnosti roku 2018 nepromítne.
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rok 2017

rok 2018

+
nárůst
pokles
skutků

počet/
objasněno

%

počet/
objasněno

%

vloupání do chat

2/2

100,00

0/0

0,00

-2

vloupání do domů

11/4

36,36

4/1

25,00

-7

vloupání do bytů

0/0

0

0/0

0,00

0

vloupání do obchodů

2/0

0

2/0

0,00

0

vloupání do rest., kiosků

3/1

33,33

0/0

0,00

-3

vloupání ostatní

9/1

11,11

11/0

0,00

+2

krádeže vozidel

2/0

0

3/2

66,67

+1

vloupání do vozidel

6/0

0

7/1

14,29

+1

Krádeže v bytech

3/2

66,67

1/1

100,00

-2

krádeže jízdních kol

5/1

20,00

2/1

50,00

-1

krádeže kapesní

0/0

0

1/1

100,00

+1

Krádeže v jiných obj.

4/1

25,00

6/4

66,67

+2

Krádeže ostatní

7/1

14,28

2/1

50,00

-5

24/11

45,83

Krádež prostá
Podvody, zpronevěra

4/1

25,00

8/4

50,00

+4

Poškoz. a zatajení věci

10/3

30,00

7/3

42,86

-3

- evidované případy majetkové trestné činnosti, objasněné případy majetkové
trestné činnosti
- závažná problematika na úseku majetkové trestné činnosti
Podobně jako v minulých letech se problematika majetkových trestných činů projevuje
především v oblasti krádeží vloupáním (17) a krádeží prostých (24). Oproti minulému roku
se počet krádeží vloupáním snížil (o -10 skutků), rovněž poklesl počet krádeží prostých (o 1 skutek). Nadále jsou evidovány případy vloupání do domů, novostaveb, zemědělských
družstev, obchodů a výrobních podniků. Pachatelé se dopouští krádeží motorových vozidel
jak nových, tak i staršího data výroby. Rozmnožily se krádeže pohonných hmot jak
z osobních, tak i nákladních vozidel a zemědělských strojů. Stále markantní je počet
vloupání do motorových vozidel. Jedná se o fenomén poslední doby, kdy dochází
především ke krádeži věcí, které řidiči zanechávají odložené viditelně ve vozidle.
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Preventivní činnost, která probíhá především na parkovištích u velkých obchodních center
v Olomouci, kam směřují za nákupy obyvatelé zdejších obcí, je v této oblasti téměř
bezvýsledná. Při prošetřování majetkové trestné činnosti úzce spolupracujeme
s oddělením obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování.

11) Hospodářská kriminalita
- druh hospodářské trestné činnosti
V oblasti hospodářské trestné činnosti byly v průběhu roku evidovány:
3 trestné činy podvodu
3 trestné činy úvěrového podvodu
4 trestné činy neoprávněného držení platebního prostředku
11 trestných činů porušování autorských práv k databázím
3 trestné činy poškození a zneužití záznamu na nosiči informací
- srovnání
V roce 2018 bylo ve služebním obvodu spácháno celkem 24 hospodářských trestných činů
s objasněností 79,17%. V roce 2017 bylo evidováno 9 skutků (77,78%). Počet
prověřovaných hospodářských trestných činů a rovněž jejich objasňování je téměř
neovlivnitelný, je daný kontrolní činností příslušných orgánů, vlastní iniciativou pracovníků
SKPV HK a jde zcela mimo činnost obvodního oddělení.
- způsoby páchání této trestné činnosti
Do této kategorie kriminality patří i neoprávněné opatření, padělání a pozměňování
platebního prostředku (jinými slovy krádeže platebních karet), mnohdy v souběhu s jinou
trestnou činností. Tou jsou s největší četností vloupání do vozidel, domů či bytů, krádeže
odložených věcí a také kapesní krádeže. Ostatní hospodářské trestné činy jsou páchány
pracovníky poškozených podniků, uváděním nepravdivých a zavádějících údajů, uváděním
padělaných peněz do oběhu apod.
Objasňování a zejména dokazování hospodářské trestné činnosti patří zpravidla ke
složitějším případům, vyžadujících delší čas k dokumentaci a rovněž tak i erudici
policejních orgánů, zabývajících se touto problematikou. Až na výjimky byla tato trestná
činnost dokumentována a vyšetřována oddělením hospodářské kriminality Služby
kriminální policie a vyšetřování Olomouc.

12) Násilná kriminalita
- evidované případy násilné trestné činnosti, objasněnost
V průběhu roku 2018 došlo na teritoriu obvodního oddělení k celkem 12 násilným trestným
činům s objasněností 9 skutků, tj. 75,00%. V roce 2017 bylo evidováno 16 skutků.
Procento objasněnosti násilné trestné činnosti je ovlivněno dosud neuzavřenými případy,
které jsou nadále ve vyšetřování.
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- srovnání, druhy násilné trestné činnosti

rok 2017

rok 2018

+
nárůst
pokles
skutků

počet/
objasněno

%

počet/
objasněno

%

vraždy

0/0

0

0/0

0,00

0

loupež

0/0

0

0/0

0,00

0

ublížení na zdraví

5/5

100,00

5/3

60,00

0

vydírání

0/0

0

2/1

50,00

+2

násilí proti úřední osobě

1/1

100,00

0/0

0,00

-1

3/2

66,67

1/1

100,00

-2

1/0

0

1/1

100,00

0

3/2

66,67

3/3

100,00

0

2/0

0

0/0

0,00

-2

nebezpečné vyhrožování
a pronásledování
omezování osobní
svobody
porušování dom.
svobody
týrání svěření osoby a
osoby žijící ve sp.ob.

- evidované případy násilné trestné činnosti, objasněnost
V průběhu roku 2018 došlo na teritoriu obvodního oddělení k celkem 12 násilným trestným
činům s objasněností 9 skutků, tj. 75,00%. V roce 2017 bylo evidováno 16 skutků.
Procento objasněnosti násilné trestné činnosti je ovlivněno dosud neuzavřenými případy,
které jsou nadále ve vyšetřování.
- závažnost jednání, následky
Kvalifikace skutků ublížení na zdraví je dána jednak skutečnou délkou doby léčení
poškozených osob a taktéž způsobem vedeného útoku na životně důležité orgány. Při
zranění osoby s dobou léčení kratší než 7 dní je spáchaný skutek kvalifikován jako
přestupek na úseku občanského soužití. O celé řadě útoků na zdraví však není policie
vůbec informována, neboť policejní orgán se o této skutečnosti ani nedoví, kdy k incidentu,
k němuž dochází mezi osobami, není přivolán a poškozené a zraněné osoby pak, při
následném ošetření u lékaře, neuvedou pravý důvod svého zranění.
- domácí násilí
V průběhu roku 2018 nebyl na teritoriu obvodního oddělení evidován žádný případ trestné
činnosti ve spojitosti s domácím násilím a týrání osoby žijící ve společné domácnosti. Při
výjezdech na oznámení vzájemného napadání mezi osobami blízkými, žijícími ve společné
domácnosti, byl na místě události sepsán Úřední záznam o výjezdu k incidentu se znaky
domácího násilí v 28-mi případech (v roce 2017 v 17 případech, v roce 2016 v 15
případech, v roce 2015 v 19 případech, v roce 2014 v 23 případech, v roce 2013 v 18-ti
případech, v roce 2012 ve 23 případech). V průběhu roku nebyla ve vztahu k domácímu
násilí vykázána žádná osoba z místa bydliště.
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13) Mravnostní kriminalita
- srovnání, objasněnost
V hodnoceném období nebyl na teritoriu obvodního oddělení evidován žádný skutek
mravnostní kriminality. V předchozím roce byly zaznamenány 2 případy mravnostní trestné
činnosti.
14) Ostatní a zbývající kriminalita

rok 2017

rok 2018

+
nárůst
pokles
skutků

počet/
objasněno

%

počet/
objasněno

%

10/10

100,00

16/16

100,00

+6

5/5

100,00

3/3

100,00

-2

3/3

100,00

3/3

100,00

0

15/11

73,33

8/8

100,00

-7

požáry

5/0

0,00

1/1

100,00

-4

Sprejerství

2/0

0,00

1/0

0,00

-1

Dopravní nehody

13/9

69,23

19/16

84,21

+6

zanedbání povinné
výživy
maření výkonu
úřed.rozh.
Výtržnictví
ohrožení pod vlivem
náv.l.

V uplynulých dvou letech jsme zaznamenali snížení počtů šetřených oznámení skutků
zanedbání povinné výživy, kdy toto lze přičíst zlepšením platební morálky povinných vůči
oprávněným matkám. V roce letošním se podařilo v této problematice dosáhnout navýšení
počtu přijatých oznámení především formou vyhledávání a kontaktování oprávněných
osob. V rámci kontroly bezpečnosti silničního provozu a činnosti na úseku dopravy bylo
evidováno snížení počtu řidičů, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu či návykových látek.
Zde je patrná zvýšená aktivita a preventivní činnosti na úseku BESIP.

15) Bezpečnost silničního provozu
-

způsob dohledu nad silničním provozem

Policisté obvodního oddělení provádí pravidelný dohled nad silničním provozem při výkonu
své každodenní činnosti a to jak preventivně, tak i represivně.
-

bezpečnostní akce, zaměření

V uplynulém roce byly realizovány dopravně bezpečnostní akce jednak se zaměřením na
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zjištění řidičů řídících vozidlo pod vlivem alkoholu, tak i se všeobecným zaměřením. Cílem
těchto akcí vyhlašovaných jak Policejním prezídiem, Krajským ředitelstvím policie
Olomouckého kraje, územním odborem Olomouc, či uskutečňovaných zdejším obvodním
oddělením, bylo především preventivní působení na všechny účastníky silničního provozu,
se snahou o snížení počtu dopravních nehod. Při této činnosti probíhala úzká spolupráce
s DI Olomouc.
- počty zjištěných přestupků v dopravě

zjištěno celkem

vyřízeno blokově
částkou

Oznámeno správnímu
orgánu

2015

517 přestupků

148 500 Kč

25

2016

439 přestupků

134 350 Kč

29

2017

388 přestupků

128 600 Kč

30

2018

356 přestupků

123 900 Kč

27

- srovnání s předchozím obdobím
Ve srovnání s minulým rokem je počet uložených pokut v dopravě nižší, kdy vybraná
částka za uložené pokuty je téměř shodná. Průměrná pokuta činí 348 Kč (v roce 2017 to
bylo 334 Kč, v roce 2016 to bylo 306 Kč, v roce 2015 to bylo 287 Kč). Počty přestupků
v dopravě jsou značně ovlivňovány případnými uzavírkami komunikací v době jejich oprav
a neukázněností řidičů, kteří nerespektují dopravní značení.
Přestože v dnešní době řidiči jezdí kvalitními dopravními prostředky, kdy četnost přestupků
jako např. svícení, pásy, technické kontroly, povinná výbava apod. klesá, tak nadále jsou
nepozorní a vědomě, či nevědomě porušují pravidla silničního provozu. Rapidně se zvýšil
počet řidičů, kteří nezaplatí uloženou pokutu na místě.
Ve služebním obvodu bylo v průběhu roku 2018 zaznamenáno 121 dopravních nehod
(v předchozím roce to bylo 103 nehod), které byly řešeny za přítomnosti dopravní policie
(další nehody, které jsou vyřešeny na místě mezi řidiči bez přivolání policie, nejsou
v policejních statistikách zaznamenány). V trestním řízení bylo řešeno 19 pachatelů
dopravních nehod (z toho 5x pod vlivem alkoholu).
- způsoby ukončení
Za přestupky v dopravě za rok 2018 bylo uloženo 290 blokových pokut v hodnotě 85.200,Kč a 66 pokut na místě nezaplacených v hodnotě 38.700,- Kč. Správnímu orgánu bylo
zasláno celkem 27 přestupků na úseku BESIP, z toho 9 týkajících se řízení vozidla pod
vlivem alkoholu, či jiných návykových látek a 18 za porušení jednak pravidel silničního
provozu, či v souvislosti s užíváním motorového vozidla v rozporu s platnými předpisy.
- jízda pod vlivem alkoholu
Při dopravních kontrolách bylo zjištěno 22 řidičů, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu.
V 8-mi případech bylo jednání řidičů kvalifikováno jak trestný čin „Ohrožení pod vlivem
návykové látky“ podle ustanovení § 274 trestního zákoníku, když naměřená hladina
alkoholu v krvi přesahovala 1,00‰. V 11-ti případech, kdy hladiny alkoholu v krvi řidiče
nedosáhla hranice 1,00‰ a ve 3 případech kdy řidič řídil pod vlivem jiné návykové látky
(znaleckým posudkem nebyla vyloučena způsobilost pro řízení motorového vozidla), byli
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řidiči oznámeni správnímu orgánu s návrhem na projednání přestupku proti bezpečnosti
silničního provozu. Nově jsme evidovali případy, kdy řidiči raději vědomě odmítnou
dechovou zkoušku i odběr krve a následně jsou řešeni v přestupkové komisi pro přestupek
odmítnutí dechové zkoušky s daleko vyšší sazbou potrestání (není však záznam v rejstříku
trestů).
-

zjištěná problematika na vytipovaných částech územního obvodu

V průběhu roku vznikly dopravní komplikace při rekonstrukci vozovky mezi obcemi
Slatinice a Drahanovice a při rekonstrukci mostu v obci Olšany u Prostějova. Dlouhodobě
je nekvalitní železniční přejezd v Blatci a technicky složitý železniční přejezd u Drahanovic.
Na podkladě vlastních zjištění i na podkladě žádostí obecních úřadů je snaha zaměřit
činnost hlídek při dohledu na BESIP na kontrolu rychlosti jízdy řidičů v obcích. Některé
obce zakoupily a nainstalovaly informační tabule ukazující aktuální rychlost projíždějícího
vozidla. I když jde pouze o optickou informaci pro řidiče, jakou aktuální rychlostí jede a
nelze ji dále využít (záznamová zařízení, vyhodnocovací funkce apod.), lze konstatovat, že
na projíždějící řidiče to má preventivní dopad.

16) Oblast organizační, personální práce, vzdělávání a ostatní činnosti policie
-

spolupráce, komunikace s KŘP Olomouckého kraje

V průběhu roku byla spolupráce s nadřízenými složkami územním odborem Olomouc,
Službou kriminální policie a vyšetřování, Pohotovostním a eskortním oddílem Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje, obvodními odděleními, odbory Krajského ředitelství
Olomouckého kraje a ostatními územními odbory na tradičně velmi dobré úrovni.
-

personální stav
Služební
hodnost

Hodnostní
označení

Počet policistů

Plnění úkolů
Vedoucí oddělení
Zástupce
vedoucího
oddělení
v trestním řízení
v trestním a přestupkovém řízení
v okrsku,
a přestupkovém
řízení

Komisař

npor.

2

Vrchní inspektor

nprap.

2

Inspektor

prap.

7

Vrchní asistent

pprap.

4

Vrchní referent

stžm.

1

ZOP

Administr. prac.

o.z.

1

podatelna

Celkem

16+1

V průběhu roku 2018 došlo k doplnění početních stavů na obvodním oddělení nástupem
nového policisty (v současné době vykonává Základní odbornou přípravu).
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- ekonomická oblast
V průběhu roku došlo k obměně starší výpočetní techniky a drobných elektrických
spotřebičů, postupně jsou opravovány rozvody elektrické energie. Byla schválena
projektová dokumentace na realizaci nového vstupu do budovy pro imobilní spoluobčany a
výměny stávajících garážových vrat. Realizace nebyly do konce roku provedeny z důvodu
nezajištění stavebních firem.
- služební příprava
Oblast služební přípravy a vzdělávání byla v uplynulém roce realizována vedoucím
oddělení a jeho zástupcem jednak na pravidelných měsíčních poradách, tak průběžným
seznamováním s rozkazy a pokyny elektronickou cestou. Služební přípravu policistů
v oblasti střelecké, fyzické a taktické přípravy zajišťovala Skupina služební přípravy
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje na střelnici v Prostějově. Zkušení lektoři
služební přípravy vštěpují policistům taktické zásady zákroků, používání zbraně i
donucovacích prostředků, což vede k jistotě policistů při provádění služebních zákroků.
- prosociální činnost policistů
Policisté oddělení přispívají do Nadačního fondu policistů a hasičů, zúčastňují se
dobrovolných sbírek pro postižené policisty při živelných pohromách apod.
17) Prevence
-

významná priorita

Preventivní činnost je dlouhodobě jednou ze základních priorit policistů obvodního
oddělení v Lutíně. Na poradách vedení i při denní instruktáži policistů je neustále
vštěpována zásada „být viděn“ a dodržování hesla „ Pomáhat a chránit“. Je kladen důraz
na kvalitní instruktáž policistů a seznamování se zadanými úkoly před vlastním výkonem
služby. Zvýšená pozornost je věnována výkonu služby policistů a to jak v terénu, tak při
administrativní činnosti. Policisté jsou nabádáni k těsnější spolupráci s občany a
pracovníky místní samosprávy, k včasnému a vhodnému jednání s nimi tak, aby občané
vnímali policii jako službu a zejména jako pomoc.
-

spolupráce s orgány místní samosprávy

Teritorium obvodního oddělení je rozděleno na 7 samostatných územních celků, kdy každý
celek má na starost přidělený policista s územní odpovědností. Ten odpovídá za
komunikaci se samosprávami obcí, sleduje a vyhodnocuje počty a složení nápadu trestné
činnosti a přestupků a ve spolupráci s vedením činí opatření k jejich snížení, případně
zajištění konkrétní bezpečnostní akce. Minimálně jedenkrát měsíčně jedná se zástupci
obcí ve svěřeném úseku o bezpečnostní situaci a přenáší požadavky starostů na vedení
obvodního oddělení.
-

preventivní akce

V průběhu roku jsou uskutečňovány preventivní akce v oblasti bezpečnosti silniční
dopravy, dohled nad přecházením dětí přes silnici u základních škol. Ve spolupráci
s Oddělením tisku a prevence jsou prováděny přednášky v mateřských školkách, na
základních školách a v klubech důchodců. V rámci preventivní činnosti policie byly
provedeny opakované akce „Kontrola zahrádkářských oblastí“ v obcích Lutín, Drahanovice
Střížov, Náměšť na Hané, Kožušany, Dub nad Moravou a okolí. V rámci pořádání
preventivních akcí úzce spolupracujeme s Oddělením tisku a prevence, Pohotovostním a
eskortním oddělením a Oddělením služební kynologie Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
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-

přednášková činnost

V rámci požadavků na přednáškovou činnost odkazujeme zájemce (školky, školy, obecní
úřad) na pracovníky Oddělením tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje, kteří mají jednak přehled, znalosti a především pomůcky a materiály
k realizaci takovýchto setkání s veřejností. Na základě jejich požadavků s nimi následně
úzce spolupracujeme. Na žádost mateřských a základních škol provádíme přednáškovou
činnost především v oblasti bezpečnosti dětí při cestě do školy, seznámení s prací Policie,
u starších dětí z oblasti drogové problematiky a počítačové kriminality.
-

informovanost občanů

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje provozuje internetové stránky, které, mimo
jiné, informují o činnosti Územního odboru Olomouc a obvodního oddělení Lutín. Na těchto
stránkách jsou informace o působnosti obvodního oddělení, dále jsou zde přiloženy zprávy
o činnosti obvodních oddělení za uplynulý kalendářní rok a priority policie pro další období.
Na základě požadavků, nebo nutnosti informovat občany, nepravidelně přispíváme
publikacemi do obecních zpravodajů.
-

dlouhodobá opatření

V rámci preventivní činnosti se pravidelně v průběhu roku zaměřujeme na chování řidičů
v rámci bezpečnosti silničního provozu, na častější kontroly zahrádkářských kolonií a
chatových oblastí, větší informovanost občanů o možnostech zajištění majetku, u
přestárlých osob na způsob komunikace s neznámými osobami (podomními obchodníky).
V návaznosti na průběžný nápad krádeží věcí z motorových vozidel se snažíme
preventivně zaměřovat i na zaparkovaná vozidla a upozorňovat jejich majitele, aby ve
vozidlech nezanechávaly odložené věci.
-

přijatá nebo navrhovaná opatření

V návaznosti na vyhodnocení nápadu trestné činnosti za rok 2018 je nutné se nadále, při
činnosti policistů v terénu, zaměřit na kontroly rodinných domů a oblastí s rozestavěnými
rodinnými domy a na zaparkovaná motorová vozidla. Nadále je potřeba pokračovat
v prevenci v oblasti kontrol chatových oblastí a zahrádkářských kolonií. V oblasti dohledu
nad bezpečností silničního provozu je nutno se zaměřit výkon činnosti na problematická
místa na teritoriu oddělení a spolupracovat úzce s Dopravním inspektorátem územního
odboru Olomouc. V neposlední řadě, společně s Oddělením tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje, nabídnout své služby a provádět prevenci na školách
a mezi seniory.

18) Závěr
Závěrem lze konstatovat, že v uplynulém období roku 2018 jsme dosáhli dobrých výsledků.
V průběhu roku bylo zaznamenáno mírné navýšení celkového nápadu trestné činnosti,
přičemž jsme dosáhli poměrně vysokého procenta objasněnosti. V dalším období bude
potřeba nadále věnovat zvýšenou pozornost majetkové trestné činnosti, případům krádeží
vloupáním a krádežím věcí z motorových vozidel. Výrazným prvkem činnosti policie je
dlouhodobé prohloubení spolupráce policistů s územní působností s občany a
samosprávami obcí.
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19) Priority pro rok 2019
-

priority, oblasti, zaměření, prevence:

-

pomáhat a chránit - plnění úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti,
spolupráce se samosprávami obcí a informovanost občanů
BESIP – pravidelná a kvalitní činnost na úseku bezpečnosti silničního provozu
Kyberkriminalita – prohlubování spolupráce s kybertýmem ÚO Olomouc
zvýšená aktivita při řešení problematiky domácího násilí
vidět a být viděn – co nejčastější přítomnost policistů v ulicích a obcích
zkrácené přípravné řízení
senioři – především z pohledu prevence

-

npor. Ing. Jiří Král
vedoucí oddělení
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