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ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI V
ÚZEMNÍM OBVODU OO PČR OLOMOUC 2 ZA OBDOBÍ ROKU 2018

I. Přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2018 ve srovnání s rokem 2017
V roce 2018 náš útvar zaznamenal pokles počtu nápadu trestné činnosti na 518 TČ (- 46 TČ) při
současném mírném snížení počtu objasněných trestných činů na 248 ZTČ (- 2 ZTČ), což vedlo ke
zvýšení objasněnosti na konečných 47,88 % (+ 3,55 %) oproti roku 2017.
U násilné trestné činnosti sledujeme pokles trestných činů oproti loňskému roku o - 10 TČ na
současných 30 TČ se snížením objasněnosti na 66,67 % (- 5,83 %).
U majetkové trestné činnosti jsme zaznamenali pokles počtu spáchaných trestných činů o - 58 TČ
na současných 256 TČ, se stejným počtem objasněných TČ a to 78 ZTČ se zvýšením
objasněnosti na konečných 30,47 % (+ 5,63 %).
V oblasti krádeží vloupáním musím konstatovat zcela totožné statistické údaje jako v roce 2017 a
to konečných 42 TČ za stavu objasněnosti, která činí 21,43 %.
V oblasti hospodářské trestné činnosti jsme zaznamenali pokles počtu spáchaných trestných činů a
to o - 20 TČ na současných 58 TČ za současného mírného zvýšení procenta objasněnosti na
konečných 58,62 % (+ 2,21 %).
Ve zkráceném přípravném řízení jsme v roce 2018 řešili 85 (+ 22) případů s celkem 88 (+ 21)
pachateli.
II. Rizikové a kriminogenní faktory
Územní obvod OO PČR Olomouc 2 s rozlohou 39 km2 a počtem obyvatel téměř 36.000 se z velké
většiny skládá ze sídlištní zástavby s velkou koncentrací obyvatel. Z důvodu velkého počtu
nájemníků v jednom domě se stává, že se ani nájemníci navzájem neznají. Právě tato anonymita
nahrává pachatelům, kteří páchají specifický druh trestné činnosti příznačný pro velká sídliště, jako
jsou například vloupání do bytů, sklepních kójí, restaurací, kiosků a hlavně do zde zaparkovaných
motorových vozidel. Součástí našeho územního obvodu jsou také obchodní centra jako OD
TESCO, OC HANÁ, OBI, TERNO, LIDL, DECATHLON SPORT, ELECTRO WORLD, OD KIKA,
BAUMAX a další. V těchto prodejnách dochází v převážné většině ke kapesním krádežím, ke
krádežím osobních věcí z nákupních vozíků a stejně tak ke krádežím vystaveného sortimentu
apod. Jelikož se dané teritorium stále rozrůstá, je velký předpoklad, že přibudou v budoucnu další
tzv. „problémové objekty“. K provozu olomouckého Aquaparku je nutné uvést, že v tomto kulturně
společenském zařízení je trestná činnost zcela zanedbatelná. Stejně tak je nutno podotknout, že
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v oblasti ulice Dolní Novosadská (u řeky Moravy – za železničním přejezdem) registrujeme výskyt
občanů bez domova (tzv. bezdomovců), kdy tuto lokalitu monitorujeme a ojediněle zde
zaznamenáváme protiprávní jednání, ať již trestního popřípadě přestupkového charakteru. Počet
těchto incidentů ovšem nemá zásadní vliv na bezpečnostní situaci v územním obvodě zdejší
součásti.
III. Pachatelé trestné činnosti
Struktura pachatelů trestných činů je téměř neměnná (celkový počet 255, z toho 45 žen). Jedná se
převážně o pachatele s trestní minulostí, tedy recidivisté (110 pachatelů), páchajících stejný druh
trestné činnosti (např. krádeže vloupáním, kapesní krádeže apod.). I nadále sledujeme trend
poklesu věku pachatelů na hranici zletilosti (nezletilí: 5 pachatelů, mladiství: 6 pachatelů). Část
pachatelů tvoří cizí státní příslušníci (11 pachatelů TČ, 91 pachatelů PŘ).
IV. Oběti trestné činnosti
Struktura obětí trestných činů je rozmanitá. Přes osoby dospělé: 226 poškozených, mladistvých: 2
poškození až po nezletilé oběti: 11 poškozených. Nelze taktéž opomenout poškozené právnické
osoby, což v roce 2018 to činilo 146 poškozených právnických osob. Stejně tak je nutné zmínit
oběti u přestupkových věcí v počtu u dospělých 305 poškozených, u mladistvých 22 poškozených a
u nezletilých 17 poškozených. Taktéž i v této problematice jsou poškozené i právnické osoby, kdy
za rok 2018 to činilo 113 poškozených právnických osob. Co se týče stran obětí domácího násilí,
tak v roce 2018 došlo u našeho útvaru k 3 případům vykázání, kdy tato problematika je velmi
specifická a příslušníci Policie ČR přistupují k těmto obětem individuálně a zodpovědně, kdy jsou
na tyto situace a chování k těmto obětem pravidelně proškolováni.
V. Oblast veřejného pořádku a přestupků
Oblast veřejného pořádku lze charakterizovat jako ustálenou a stabilizovanou. V rámci služebního
obvodu OO PČR Olomouc 2 nebyl v uplynulém roce zaznamenán výskyt většího nebo
hromadného narušení veřejného pořádku. K ustálené situaci v této oblasti přispívá i to, že převážná
většina služebního obvodu je složena z obytných částí, kde je minimum pořádaných akcí s
předpokladem narušení VP. Navíc se zde nenacházejí žádná náměstí či „problémové“ podniky tak
jako v centru města. V této oblasti je úzká spolupráce s MP Olomouc, a tato spolupráce je na velmi
vysoké úrovni.
V rámci přestupkového řízení došlo oproti roku 2017 ke snížení přijatých přestupkových věcí a to o
- 102 na současných 592. Ke složení přestupků lze uvést, že nejvíce jsou to přestupky proti
majetku dle ust. § 8 z.č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích a to 330 případů, dále přestupky
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití dle §§ 5-7 z.č. 251/2016 Sb. v počtu 209 případů,
dále přestupky proti BESIP (mimo § 125c/1 písm. b,c,d)): 37 případů, přestupky na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle § 30: 80 případů, přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 125c: 63 případů, přestupky dle § 23: 2
případy a ostatní v počtu 76 případů. V blokovém řízení bylo vyřešeno policisty 1.186 přestupků za
úhrnnou částku 414.000,-Kč.
V roce 2018 bylo naším útvarem řešeno 901 obyčejných spisů vedených pod č.j., což je ve
srovnání s rokem 2017 snížení o 34 spisů.
V témže sledovaném období bylo na náš útvar podle zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR
předvedeno a zajištěno celkem 67 osob. Podle jiných právních předpisů bylo předvedeno taktéž
celkem 41 osob. V policejních celách ostatních OO PČR Olomouc, s ohledem na skutečnost, že
policejní cely na zdejší součásti již nejsou z důvodu projektu P-1000, bylo našim útvarem umístěno
celkem 25 osob. Do výkonu trestu odnětí svobody bylo zdejší součástí dodáno 13 osob.
V loňském roce jsme realizovali celkem 37 řidičů pod vlivem alkoholu, kteří byli řešeni pro
přestupek proti BESIP a dále 29 řidičů pod vlivem alkoholu, kteří byli vyšetřováni pro trestný čin
ohrožení pod vlivem návykové látky dle ustanovení § 274 trestního zákoníku.

VI. Kriminalita mládeže
Ve vývoji kriminality páchané mládeží je i nadále zaznamenána snižující se věková hranice
pachatelů a to až pod hranici zletilosti. Není výjimkou, že se trestné činnosti dopouštějí dvanácti či
třináctiletí nezletilci (nezletilci 5 pachatelů, mladiství 6 pachatelů). Jedná se hlavně o čin jinak
trestný: krádež, poškozování cizí věci (sprejerství) či ublížení na zdraví. U přestupkových věcí lze
ze statistiky uvést, že nezletilých pachatelů je 15 a mladistvých pachatelů je 11. Na našem útvaru
jsou vyčleněni policisté, kteří jsou pověřeni prošetřováním tohoto specifického druhu trestné
činnosti a tito úzce spolupracují s policisty SKPV, kteří se stejně tak zabývají touto problematikou.
Stejně tak je v této problematice nutná spolupráce s orgány MM Olomouc – OSPOD, která je na
velmi vysoké úrovni.
VII. Migrace
Územní obvod OO PČR Olomouc 2 s rozlohou 39 km2 a počtem obyvatel 35.854 se z velké většiny
skládá ze sídlištní zástavby s velkou koncentrací obyvatel. K ubytovacím zařízením situovaných v
našem služebním obvodě lze uvést, že jsou zde čtyři kapacity hotelového typu (Hesperia, Laffayet,
Hotelový dům a Comfort Hotel Olomouc). Dále jsou zde tři kapacity ve stylu ubytoven (bývalá
Sokolovna, v areálu bývalé Sempry a ubytovna Stavařov). Zmiňované ubytovací prostory nepatří
mezi místa, kde dochází k častému páchání trestné činnosti.
VIII. Oblast drogové problematiky
V roce 2018 byly zdejší součástí OO PČR Olomouc 2, v úzké spolupráci s 1. OOK SKPV
Olomouc, řešeno 11 případů trestných činů v souvislosti s drogovou problematikou. Zde se jednalo
o výrobu a držení drog či psychotropních látek. Dále jsme zaznamenali 4 přestupky, kdy se jednalo
o neoprávněné držení zakázané psychotropní látky v množství menším než malém. Spolupráce se
zmiňovaným oddělením SKPV je na velmi vysoké úrovni. Stejně tak nelze opomenout spolupráci v
této problematice s OTP PČR Olomouc ve formě informovanosti ohrožených osob.
IX. Extremismus - kriminalita s rasovým podtextem
V našem územním obvodu OO PČR Olomouc 2 jsme v roce 2018 nezaznamenali žádný z případů
extremismu (jako jsou např. založení, podpora a propagace hnutí k potlačení práv a svobod
člověka apod.). Ale proto, že se i mimo jiné, do této oblasti řadí i tzv. sprejerství, tak je nutno uvést,
že jsme v deklarovaném roce zaznamenali 25 případů této problematiky.
X. Majetková kriminalita
Co se týká majetkové kriminality, tak v roce 2018 v porovnání s rokem předešlým sledujeme
výrazný pokles nápadu trestné činnosti o - 58 trestných činů na celkový počet 256 trestných činů s
objasněností 30,47 % (+ 5,63 %).
Sledovanou problematikou, kterou se stále nedaří eliminovat dle našich představ, jsou krádeže
vloupáním do motorových vozidel. Těchto případů jsme v loňském roce zaznamenali celkem 27 (37) s objasněností 3,70 % (- 4,11 %). Jedná se převážně o odcizení, ve vozidlech odložených věcí,
jako např. autorádií, mobilních telefonů a tašek s osobními věcmi. Tyto krádeže se, jak jsem již
uvedl, nedaří objasňovat. Tomu přispívá i zjištěný fakt, že velká část pachatelů do Olomouce
„najíždí“ z jiných měst za účelem zde páchat trestnou činnost. Bezprostředně po ní město
opouštějí.
Další výraznou problematikou se jeví krádeže motorových vozidel jak jednostopých, tak i
dvoustopých. V roce 2018 bylo v našem územním obvodu odcizeno celkem 18 motorových vozidel,
což je o 3 více než v roce 2017, a to vše s objasněností 38,89 % (+ 32,22 %). Dle mého názoru je
to z toho důvodu, že náš útvar se prakticky skládá jen ze sídlištní zástavby. V noční době jsou zde
přeplněná parkoviště vozů nejrůznějších značek a hodnot. Toho využívají pachatelé, kteří si zde
vozidla prakticky „vybírají“. Z rozsahu této trestné činnosti je zřejmé, že se jedná o organizovanou

kriminalitu pachatelů. Náš služební obvod navíc přímo navazuje na rychlostní komunikaci od Brna i
Ostravy. Právě na tuto problematiku byly pořádány naším útvarem speciální akce. V daném
případě se jedná o organizovanou kriminalitu, přičemž její odhalování přesahuje možnosti běžné
pro obvodní oddělení, proto - a to nejen v této oblasti - úzce spolupracujeme se specializovanými
útvary SKPV.
Myslím, že nejenom v našem služebním obvodu, jsou velkým problémem supermarkety, konkrétně
trestná činnost zde páchaná. Například se jedná o kapesní krádeže. Těchto bylo v roce 2018
evidováno celkem 9 s objasněností 11,11 % (+ 6,56 %). Dále jde o krádeže na osobách, kterých
evidujeme 3, a tedy o 7 méně než v roce 2017, s objasněností 33,33 % (+ 23,33 %). V drtivé
většině k těmto krádežím došlo právě v uvedených velkých nákupních střediscích. Pachatele
supermarkety přitahují, neboť je zde velký pohyb nakupujících. Hlavní problém je v liknavosti
nakupujících občanů, kteří své věci i přes různá upozornění v tisku i v samotných prodejnách
nechávají bez dozoru v nákupních vozících. Tohoto pachatelé využívají a zcizují kabelky s
cennostmi apod. V dané problematice úzce spolupracujeme s managementem prodejen, hlídací
službou, ale především s OTP PČR Olomouc, se kterou pořádáme preventivně-bezpečnostní akce,
které se setkávají s kladným ohlasem jak u managementu prodejen, tak u samotných občanů.
XI. Hospodářská kriminalita
V oblasti hospodářské trestné činnosti jsme zaznamenali výrazný pokles počtu spáchaných
trestných činů a to o - 20 TČ na současných 58 TČ za současného zvýšení procenta objasněnosti
na konečných 58,62 % (+ 2,21 %). Co se týče struktury tohoto druhu kriminality, z těch
nejzávažnějších se jednalo převážně o podvody: 9 případů, dále o zpronevěru: 5 případů,
neoprávněné držení platebního prostředku: 8 případů, úvěrový podvod: 16 případů, neoprávněný
přístup k počítačovému systému a nosiči informací: 4 případy apod.
XII. Násilná kriminalita
Ve sledovaném období bylo spácháno celkem 30 případů násilné trestné činnosti, což je v
porovnání s předešlým rokem o - 10 skutků méně, toto se tedy projevilo ve snížení objasněnosti na
66,67 % (- 5,83 %). V průběhu roku 2018 byl spáchán 1 trestný čin loupeže, což je o - 7 skutků
méně než v předešlém roce 2017. K trestnému činu vraždy v našem služebním obvodě v roce
2018 nedošlo. K úmyslnému ublížení na zdraví došlo ve 12 případech. Mezi další trestné činy
násilné kriminality spáchané v našem služebním obvodě můžeme zařadit např. vydírání v 5
případech, nebezpečné vyhrožování v 6 případech, omezování osobní svobody v 1 případě, týrání
svěřené osoby taktéž v 1 případě apod. Typickým projevem násilné kriminality v našem územním
obvodu, je tzv. „domácí násilí“. Řešení těchto případů tvoří hlavní část veškeré násilné kriminality.
Jedná se však o trestnou činnost, která je velmi latentní, neboť se odehrává za zdmi domácností.
Pokud některý z partnerů nepodá trestní oznámení na Policii ČR, policejní orgán se o tomto nikdy
nedozví. V roce 2018 jsme takto řešili 2 případy domácího násilí. Taktéž ve 3 případech bylo v roce
2018 využito institutu tzv. „vykázání násilné osoby ze společného obydlí“, kdy tímto je domácí násilí
ze strany PČR řešeno mnohem efektivněji.
XIII. Mravnostní kriminalita
V rámci mravnostní kriminality bylo v roce 2018 řešeno celkem 6 případů s objasněností 50,00 %,
což je o 25 % méně než v roce 2017. Po 1 případu to bylo u znásilnění, sexuálního nátlaku a
pohlavního zneužívání, a ve 3 případech šlo o ostatní pohlavní úchylky a mravnostní trestné činy. V
dané problematice je úzce spolupracováno s 1. OOK SKPV Olomouc, Magistrátem města
Olomouce - OSPOD a samozřejmě i s příslušnými školskými zařízeními.

XIV. Ostatní a zbývající kriminalita
Ostatní kriminalita se podílela v roce 2018 na celkovém nápadu 83 skutky, což je o + 24 skutků
více než v roce 2017. Objasněno bylo 43 skutků (- 7), procentuálně je tak objasněnost vykazována
číslem 51,81 % (- 12,6 %). Na uvedených číslech se svým nápadem nejvíce podílelo 33 případů
maření výkonu úředního rozhodnutí, 4 případy výtržnictví, 5 případů úmyslného založení požárů a
další.
V případě zbývající kriminality je nutno uvést, že tato se v roce 2018 podílela na celkovém nápadu
85 skutky, což je o 16 skutků více než v roce 2017. Objasněno bylo 70 skutků (+ 11), procentuálně
je tak objasněnost vykazována číslem 82,35 % (- 1,71 %). Na uvedených číslech se svým
nápadem nejvíce podílelo 27 případů zanedbání povinné výživy, 22 případů dopravních nehod, 29
případů ohrožení pod vlivem návykové látky a další.
XV. Bezpečnost silničního provozu
Bezpečnost silničního provozu je hodnocena každoročně Dopravním inspektorátem PČR ÚO
Olomouc. Naším územním obvodem vedou hlavní průtahy městem a to na Ostravu, Brno a Prahu,
přičemž zde projíždí několik tisíc vozidel denně. Při jakékoliv dopravní nehodě na tomto silničním
tahu je výrazným způsobem snížena průjezdnost, což způsobuje ztíženou dopravní situaci. Jako
trestný čin v roce 2018 bylo řešeno celkem 22 DN, což je o 1 DN méně než v roce 2017.
S ohledem na tuto skutečnost je plně zajištěn řádný dohled nad silniční situací v našem služebním
obvodě, konání dopravně bezpečnostních akcí i ve spolupráci s příslušníky DI PČR Olomouc.
Nadále velkým problémem zůstává parkování vozidel v sídlištní zástavbě. Vozidel mezi občany
neustále přibývá, a parkovacích míst je stále stejné množství. A v případě, že se počet parkovacích
míst navyšuje, tak jistě ne v přímé úměře s počtem vozidel. V některých ulicích na sídlištích parkují
vozidla v takové míře, že v případě potřeby by se zde nedostaly ani vozidla IZS. Tato problematika
je neustále řešena dle kapacitních možností a v úzké spolupráci s MP Olomouc.
V souvislosti s bodovým systémem jsme zaslali do karty 221 řidičům oznámení k uložení trestných
bodů za spáchané přestupky.
Jak již bylo řečeno, v rámci eliminace přestupků v dopravě jsou pravidelně pořádány bezpečnostní
akce s kladnými výsledky. Jen v roce 2018 jsme řešili celkem 37 řidičů pod vlivem alkoholu, kteří
byli řešeni pro přestupek proti BESIP, dále 29 řidičů pod vlivem alkoholu, kteří byli vyšetřováni pro
trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle ustanovení § 274 trestního zákoníku, 33 řidičů
řešených pro TČ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle ustanovení § 337 trestního
zákoníku.
V roce 2018 bylo v rámci BESIP zjištěno celkem 1.186 přestupků (- 381), za něž byly uloženy
blokové pokuty v úhrnné výši 414.000,- Kč.
XVI. Oblast organizační, personální práce, vzdělávání a ostatní činnost P ČR
V roce 2018 náš útvar zaznamenal zvýšení objasněnosti o + 3,55 % na konečných 47,88 %.
Jedním z faktorů ovlivňujících objasněnost je i personální obsazení zdejšího útvaru. Početní stavy
útvaru se v průběhu roku 2018 tabulkově naplnily. Je ovšem nutno dodat, že policisté, kteří se
vracejí ze ZOP (v roce 2018 to bylo u našeho útvaru 5 policistů) jsou sice „hotovými“ policisty,
ovšem zkušenosti z praxe jsou nenahraditelné, tudíž bude nějakou dobu trvat, než získají
zkušenosti k tomu, aby jejich práce mohla být plně samostatná. Pro srovnání je nutné uvést, že
personální stav zdejší součásti ke dni 1.1.2010 byl 50 policistů, což je během několika let snížení o
10 policistů !!! Už tato samotná čísla jsou alarmující, kdy počet policistů je jedním ze základních
pilířů zachování funkčnosti útvaru a důležitým faktorem ovlivňujícím výslednost útvaru. Součástí
nastíněného personálního problému jsou samozřejmě odchody policistů ze skupiny dokumentace
do specializovaných služeb PČR (v našem případě SKPV Olomouc). Ve skupině dokumentace totiž
nějakou dobu trvá, než se policista, tzv. „vychová“, aby byl schopen samostatně řešit přidělované
případy z trestně-procesního a hmotně-právního hlediska. Když potom zvládá práci samostatně a
navíc s kvalitními výsledky, stává se téměř pravidlem, že o tyto policisty mají zájem specializované

složky P ČR, jako např. SKPV. Tomuto koloběhu se však nedá zabránit, neboť jde o „úděl“ všech
obvodních oddělení Policie ČR.
Co se týká organizačních věcí, tak jako každý rok bylo spolupracováno s ostatními službami Policie
ČR. V roce 2018, jako i v letech nedávno minulých, musím konstatovat, že spolupráce s SKPV oddělení vyšetřování je na dobré úrovni. Pokud vyvstane problém s přebíráním trestních věcí dle
věcné příslušnosti, spolupracuje vedení OO PČR Olomouc 2 s vedením oddělení vyšetřování
SKPV. Zde je spolupráce také velmi dobrá.
Jako velmi dobrá se rovněž jeví spolupráce s Městskou policií Olomouc. Vedení OO PČR Olomouc
2 a MP Olomouc se pravidelně setkává na neformálních poradách, kde se řeší momentální
bezpečnostní situace a z toho vyplývající požadavky na výkon služby. Jsou pořádány nejrůznější
bezpečnostní akce, kterých se účastní i strážníci MP Olomouc.
XVII. Prevence
Prevence je jednou z nejvýznamnějších priorit našeho útvaru, a proto se náš útvar řadí mezi útvary
PČR, které zcela úzce spolupracují s komisemi místních částí, kterých je v našem územním
obvodu 5, a tyto pravidelně navštěvují policisté zařazení do daných území, kdy samotná
spolupráce spočívá v mapování a následném řešení nastalých problémů v té dané lokalitě. Další ze
součástí zmiňovaného projektu jsou webové stránky našeho útvaru, které jsou veřejnosti přístupné
na internetovém serveru PČR ÚO Olomouc, který se pravidelně aktualizuje. Nelze opomenout
úzkou spolupráci s OTP PČR Olomouc, která spočívá v organizování společných preventivně
bezpečnostních akcí (supermarkety, BESIP), tak v přednáškových akcích pro mládež ve školách
(problematika kybernetické šikany) popř. v klubech pro seniory (projekt „Osobní bezpečí“). Mezi
mnoha dalšími projekty, do kterých se zdejší útvar zapojil, ve spolupráci s OTP PČR Olomouc, jsou
takové projekty jako: „Auto nepoužívám jako trezor“ (kontroly na parkovištích u HM a v místech,
kde je zvýšený nápad TČ), „Obezřetnost se vyplatí“ (kontroly na kapsáře zejména v HM Albert a
Tesco), popřípadě projekt „Chci být viděn“ (projekt v rámci BESIP – cyklisti, chodci, řidiči). Místem
na zdejším útvaru, kde lze aplikovat prevenci, je bezesporu i zbudovaná recepce, kde určený
recepční (bývalý zkušený policista) hovoří se spoluobčany o jejich problémech a tímto jim může dát
nespočet informací a rad, které napomohou zdárnému vyřešení jejich úskalí.
XVIII. Závěrečné hodnocení a priority pro rok 2019
Jak je zřejmé z předešlých kapitol, náš útvar v roce 2018 plnil kritéria činnosti Policie České
republiky a opětovně se tak zařadil po boku nejlepších útvarů PČR ÚO Olomouc. V tomto trendu
chceme pokračovat i v následujícím hodnoceném období.
I nadále budeme pokračovat v bezpečnostních akcích plánovaných naším oddělením, jelikož tyto
jsou velmi operativní a snažíme se jimi řešit problémy, které nás v daný okamžik nejvíce „pálí“, jako
např. auto-kriminalita, kapesní krádeže v supermarketech, krádeže vloupáním, krádeže jízdních
kol, pátrání po osobách, podávání alkoholu mládeži apod.
Rovněž bych chtěl ustálit personální stav policistů, aby nedocházelo k příliš velkým fluktuacím a to
hlavně na skupině dokumentace. Právě kvalita těchto policistů se odráží v konečném kontextu ve
výsledcích celého obvodního oddělení.
A taktéž bude zdejší útvar prohlubovat spolupráci s komisemi místních částí a stejně tak bude
vedena vstřícnost vůči občanům i za maximálního využití vybudované recepce.
V oblasti prevence budeme aplikovat své projekty a dále úzce spolupracovat s OTP PČR Olomouc
na započatých projektech a preventivně bezpečnostních akcích.

npor. Mgr. Tomáš HRDÝ, v.r.
vedoucí obvodního oddělení

