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ZPRÁVA
o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě
obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2018
1) Vývoj trestné činnosti za rok 2018 v porovnání s rokem 2017
V roce 2018 došlo u zdejší součásti Olomouc 3 k poklesu nápadu trestné činnosti oproti roku 2017
a to celkem o 91 trestných činů. Konkrétně v roce 2017 se jednalo o statisticky vykázaných celkem
862 tr. činů a v roce 2018 o statisticky vykázaných 771 tr. činů.
Z uvedeného počtu pak bylo v roce 2017 objasněno celkem 383 tr. činů - objasněnost 44,43 % a v
roce 2018 objasněno celkem 335 tr. činů - objasněnost 43,45 %.
Jednotlivě pak u obecné kriminality statisticky bylo vykázáno v roce 2018 celkem 501 tr. věcí s
objasněností 28,94 % - pokles je o 67 věcí, u násilné kriminality statisticky vykázáno v roce 2018
celkem 39 věcí s objasněností 61,54 % - zde je nárůst o 10 věcí, u mravnostní kriminality statisticky
byly v roce 2018 vykázány 2 skutky s nulovou objasněností, majetková kriminalita měla v roce 2018
statisticky vykázáno celkem 387 věcí s objasněností 21,19 % - oproti předcházejícímu roku je zde
pokles o 70 věcí a hospodářská kriminalita měla v roce 2018 vykázáno statisticky 132 věcí s
objasněností 50,76 % - zde došlo oproti předcházejícímu roku k nárůstu o 14 věcí. Tedy lze
konstatovat, že celkově došlo ke značnému poklesu nápadu trestné činnosti při minimálním
poklesu objasněnosti.
V rámci přestupkového řízení bylo řešeno v roce 2018 celkem 2.522 přestupkových případů –
jedná se o přestupky jak v oblasti silniční dopravy, tak občanského soužití či proti majetku.
Pokud se týká obyčejných čísel jednacích, v roce 2018 bylo evidováno celkem 1.383 věcí.
Mimo výše uvedené jsme se v roce 2018 podíleli na předvádění osob – vykazujeme celkem 20
osob dle z. č. 273/2008 Sb., podle trestního řádu 8 osob, dle jiných předpisů 2 osoby, na příkaz k
zatčení jsme realizovali 33 osob, zadržení dle ust. § 76/1 tr. řádu vykazujeme 33 osob, do policejní
cely na našem oddělení jsme umístili za uplynulý rok celkem 27 osob. Velmi dobrých výsledků jsme
dosáhli v oblasti pátrání po osobách ve spolupráci s SKPV – pátrání při ÚO SKPV Olomouc, kdy
jsme vypátrali celkem 95 osob v celostátním pátrání.
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2) Rizikové a kriminogenní faktory v teritoriu
S přihlédnutím k rozloze územního obvodu a dislokaci ústředních spojovacích uzlů - jedná se o
nádraží ČD na ul. Jeremenkova v Olomouci, autobusové nádraží na ul. Sladkovského v Olomouci vyplývá, že se přes náš služební obvod přepravuje do a ze zaměstnání vysoké procento
práceschopného obyvatelstva, kdy s tímto souvisí především majetková trestná činnost páchaná
přímo na osobách při přepravě, zejména pak v prostředcích hromadné dopravy, při čekání na
dopravní spoje a také na nejvíce využívaných trasách pro pěší (konkrétně pak ul. Masarykova, ul.
Jeremenkova a tř. Kosmonautů v Olomouci). Vysoké procento trestné činnosti zahrnuje zejména
trestná činnost vloupání do motorových vozidel u spojovacích uzlů, která jsou zde parkována po
delší časové úseky. V nemalé míře mají také významný podíl na páchané trestné činnosti osoby
bez stálého pracovního poměru, bezdomovci a lidé ze sociálně vyloučených komunit - zdržující se
a pohybující se na místech zvýšeného pohybu osob, které spoléhají na vysokou latenci páchané
trestné činnosti, a to nejen u majetkových, ale i násilných deliktů. V našem případě pak mimo jiných
míst – viz výše - se jedná zejména o oblasti v okolí nákupních středisek jako je OD Albert, OD
Kaufland, OD Senimo a OD Hornbach. Obdobný problém se vyskytuje i v oblasti nákupního centra
Olympia Olomouc – zde je naše činnost v rámci odhalování pachatelů ztížená tím, že je snadný
únik z uvedené oblasti po přiléhající rychlostní komunikaci ve směrech na Brno a Ostravu.
3) Pachatelé trestné činnosti
Převážná část pachatelů trestné činnosti pochází z asociálních skupin obyvatelstva a již dříve
trestaných osob. Značný podíl na evidované trestné činnosti mají především bezdomovci, osoby
bez stálého pracovního poměru a recidivisté. Počet cizinců, podílejících se na páchání trestné
činnosti, nijak nepřevyšuje předešlé roky a pohybuje se na zhruba stejné úrovni. Trestná činnost
mladistvých a nezletilců se rovněž pohybovala, pokud se týká obvodu působnosti Olomouc 3, v
rozmezích předešlého roku. Nadále však přetrvává při páchání trestné činnosti zvýšená agresivita
a brutalita. V roce 2018 byl zaznamenán 1 útok na úřední osobu při provádění zákroku.
4) Oběti trestné činnosti
Obětí trestné činnosti evidované na zdejší součásti bylo celkem 592 osob. Ve věku 0 – 15 let
evidujeme celkem 3 poškozené, ve věku 15 – 18 let celkem 10 poškozených a ve věku 18 let a
více celkem 387 poškozených. Pokud bychom se věnovali počtu obětí osob starších 65 let
(seniorů), tak se jedná o 46 osob. Na cizích státních příslušnících bylo v roce 2018 v územním
obvodu OO PČR Olomouc 3 spácháno celkem 18 trestných činů.
V roce 2018 bylo na zdejší součásti evidováno 7 případů nebezpečného vyhrožování a ve 2
případech bylo policisty zdejší součásti využito oprávnění vykázání dle ust. § 44 zák. č. 273/2008
Sb.
5) Oblast veřejného pořádku
Oblast veřejného pořádku lze charakterizovat jako ustálenou a stabilizovanou. V rámci služebního
obvodu oproti předcházejícímu roku nebyl v roce 2018 zaznamenán výskyt většího nebo
hromadného narušení veřejného pořádku.
Pokud již došlo k narušení veřejného pořádku, jednalo se převážně o přestupky proti majetku - do
příslušné komise postoupeno 125 případů k projednání, přestupky proti veřejnému pořádku a
občanskému soužití - do příslušné komise postoupeno 254 případů k projednání.
Veškeré akce pořádané v obvodu OOP ČR Olomouc 3 byly v předstihu monitorovány a společně s
dalšími složkami v rámci jak PČR ÚO Olomouc tak i MP Olomouc zajištěny - jednalo se např. o

zajištění veřejného pořádku při mistrovských utkáních první fotbalové ligy, Extraligy ledního hokeje,
Moravskoslezské fotbalové ligy v Olomouci - Holici, prezentačních akcí v OC Olympia, KD Sidia a
podobně. Rovněž tak i akce pořádané v územním obvodu oddělení v závěru roku 2018 se obešly
bez mimořádných událostí.
Dobře se rozvíjí i vzájemná spolupráce v oblasti veřejného pořádku našeho oddělení s představiteli
obcí, které náleží pod působnost našeho oddělení, obecní policií ve Velkém Týnci a k tomuto
navazujícími v rámci tzv. Regionu Království.
6) Kriminalita mládeže
V oblasti kriminality mládeže je nutno konstatovat, že v obvodu působnosti oddělení máme větší
množství školských zařízení, kdy s tímto je spojené protiprávní jednání školáků ve věkové kategorii
osob mladších 15-ti let, jakož i osob mladistvých - osob mladších 18-ti let. V převážné většině
případů jde o vzájemná fyzická napadání - zejména pak mladších spolužáků, krádeže prosté.
Uvedené případy řešíme prakticky již v zárodku ve spolupráci jednak s vedením příslušných
školských zařízení, s příslušnými pracovníky soc. odborů. Kladně musíme hodnotit i otázku úzké
spolupráce s OSZ Olomouc a pracovníky SKPV, kteří se na problematiku trestné činnosti,
páchanou jak mládeží tak i na mládeži, specializují.

7) Migrace
Zdejší součást OO PČR Olomouc 3 patří svou rozlohou 92 km2 k největším oddělením ÚO
Olomouc. Počet obyvatel v našem územním obvodu se pohybuje kolem 30.100 osob. Nachází se
zde celkem 26 ubytovacích zařízení (hotely, hostely, ubytovny), z nichž k největším patří hotel
Clarion (bývalý hotel Sigma), Senimo a Milotel. Tedy lze říci, že zde dochází ke značné migraci
osob, které přicházejí do města ať už za prací nebo v souvislosti s turistickým ruchem, což má vliv
na trestnou činnost (krádeže na osobách – cizincích).

8) Oblast drog
Na úseku drogové problematiky máme u zdejší součásti evidováno celkem 8 případů nedovolené
výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Jejich další rozpracování s následnou
realizací prováděli již specialisté, kteří se danou problematikou zabývají v rámci SKPV Olomouc. V
rámci poznatkové činnosti jsou monitorována místa setkávání zejména závadové mládeže, kde je
důvodné podezření z případného užívání marihuany, fetování či kombinace požívání alkoholu a
léků. V průběhu roku 2018 a zejména jeho závěrem se nám v několika případech podařilo zadržet
řidiče, kteří požívali psychotropní látky. Na dané problematice je velice dobrá spolupráce zejména s
SKPV Olomouc – pracovní tým TOXI.
9) Kriminalita s extremistickým a rasovým podtextem
V hodnoceném období roku 2018 nemáme evidován žádný případ s extremistickým a rasovým
podtextem u zdejší součásti OOP ČR Olomouc 3.
10) Majetková kriminalita
V rámci struktury trestné činnosti, stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2018 převládala
majetková trestná činnost, kdy byl zaznamenán pokles evidovaných věcí ve srovnání s rokem 2017
a to o 70 statisticky vykázaných věcí, přičemž v roce 2017 se jednalo o 457 statisticky vykázaných

věcí s objasněností 26,04 % a v roce 2018 se jednalo o 387 statisticky vykázaných věcí s
objasněností 21,19 %.
Pokud se týká případů spáchaných formou vloupání, tak v roce 2017 se statisticky vykazovalo 95
věcí s objasněností 31,58 % a v roce 2018 se statisticky vykazovalo 64 věcí s objasněností 20,31
% (pokles ve vykazování o 31 věcí než v roce 2017, se současným poklesem objasněnosti o
11,27%).
U krádeží prostých se statisticky vykazovalo v roce 2017 celkem 262 věcí s objasněností 22,14 % a
v roce 2018 se statisticky vykazovalo 229 věcí s objasněností 23,14 % (pokles ve vykazování o 33
věcí než v roce 2017 s nárůstem objasněnosti o 1 %).
Problém, který však neustále přetrvává, je oblast kapesních krádeží, krádeží na osobách- zejména
podnapilých, v okolí zastávek MHD, krádeže v prodejnách a supermarketech – v těchto případech
se šance vypátrání pachatele u krádeží v supermarketech snižuje v tom směru, že poškození
oznamují případy opožděně anebo na jiné součásti PČR v rámci České republiky - zejména
projíždějící přes Olomouc (OC Olympia apod.). I když se uvedené problematice věnujeme i ve
spolupráci s MP Olomouc, Obecní policií Velký Týnec a OTP KŘP Olomouc v rámci prevence,
dosahujeme zde pouze z části požadovaných výsledků.
11) Hospodářská kriminalita
Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo v roce 2018 k celkovému nárůstu o 14 věcí oproti
roku 2017 a to konkrétně při statistickém vykazování v roce 2017 celkem 118 věcí s objasněností
47,46 % v porovnání s rokem 2018 při statistickém vykazování 132 věcí s objasněností 50,76 %.
Tedy došlo k nárůstu objasněnosti o 3,3 %.
12) Násilná kriminalita
Na úseku násilné trestné činnosti došlo v roce 2018 k nárůstu o 10 věcí oproti předcházejícímu
roku, kdy se v roce 2017 statisticky vykazovalo celkem 29 věcí s objasněností 44,83 % a v roce
2018 se statisticky vykazovalo celkem 39 věcí s celkovou objasněností 61,54 %. Nejvíce jsou zde
zastoupeny případy úmyslného ublížení na zdraví - značný podíl na této skutečnosti má požívání
alkoholu.
13) Mravnostní kriminalita
Na úseku mravnostní kriminality jsou v roce 2018 statisticky vykazovány 2 případy s 0,00 %
objasněností oproti roku 2017, kdy se statisticky vykazovaly 4 případy s objasněností 75,00 %.
Nízký nápad této kriminality je důkazem velmi dobré spolupráce s Magistrátem města Olomouc OSPOD, školskými zařízeními v obvodu a MP Olomouc.
14) Ostatní kriminalita
V označené oblasti je vykazováno statisticky za rok 2017 celkem 176 věcí s objasněností 86,36 %,
v roce 2018 je statisticky vykázáno celkem 138 věcí (pokles počtu skutků o 38) s nárůstem
objasněnosti na 89,13 %.

15) Bezpečnost silničního provozu
Policisté OOP ČR Olomouc 3 v roce 2018 zjistili celkem 1.706 přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu, za které uložili pokuty v blokovém řízení ve výši 441.800,- Kč.
Značným problémem je otázka požívání alkoholu řidiči motorových vozidel, jízda motorovým
vozidlem bez řidičského oprávnění a jízda motorovým vozidlem pod vlivem omamných a
psychotropních látek, jízda bez příslušného řidičského oprávnění, v dobu, kdy má řidič zákaz řízení
a tento nerespektuje. Taktéž v rámci uvedené problematiky je vedena úzká spolupráce především
s příslušníky DI PČR Olomouc a to jak v rámci prováděných bezpečnostních akcí zaměřených na
konkrétní problematiku (technický stav, dodržování pravidel silničního provozu, alkohol apod.), tak i
v souvislosti s preventivním působením nejen na řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu
(cyklisté, chodci). Výraznou mírou se na tomto podílí i strážníci MP Olomouc. Jako klad lze hodnotit
i aktivitu obcí, které náleží do našeho obvodu daný problém řešit, konkrétně - např. obec Krčmaň,
Velký Týnec nebo Grygov, které zakoupily v rámci prevence v dopravě informační radar, který
umístili na hlavní silnici probíhající obcí, což příznivě působí na rychlost řidičů v obci.
16) Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnost policie
Pokud se týká roku 2018 tak se naší součásti OOP ČR Olomouc 3 podařilo dosáhnout výsledků,
které jsme si dali jako úkol počátkem roku 2018. Konkrétně, jak již bylo zmíněno v předešlých
bodech této zprávy, jsme měli v roce 2017 celkově statisticky vykázaný nápad 862 věcí s
objasněností 44,27 % a v roce 2018 to činilo o 91 statisticky vykázaných věcí méně - tedy 771
věcí s objasněností 43,45 %. Tedy došlo ke značnému snížení nápadu trestné činnosti
s minimálním poklesem objasněnosti.
V rámci organizačních změn u Policie ČR došlo u Obvodního oddělení PČR Olomouc 3 ke změně
v celkovém počtu tabulkových míst na zdejší součásti, kdy současný tabulkový stav je 53
tabulkových míst.
V oblasti spolupráce s jinými složkami PČR při ÚO Olomouc je možno konstatovat, že je
odpovídající. Nelze opomenout, že se nám osvědčila velmi dobrá spolupráce s pracovním týmem
na OOP Olomouc 3 tvořeným příslušníky SKPV - mají nepopíratelně značný podíl na objasňování
trestné činnosti u zdejšího útvaru.
Taktéž musíme kladně hodnotit dobrou spolupráci s přísl. MP Olomouc, kteří se podílejí na
prevenci v obvodu ve spolupráci s našimi policisty.

17) Prevence
V průběhu roku 2018 proběhly plánované bezpečnostní akce a opatření místního charakteru ze
strany jak ÚO PČR Olomouc, tak ze strany zdejší součásti. Dále se provádělo pravidelné
vyhodnocování nápadu trestné činnosti ze strany vedení oddělení v obvodu, na podkladě čehož
bylo reagováno konáním krátkodobých bezpečnostních akcí - zaměřené byly především do oblasti
krádeží na osobách, vloupání do motorových vozidel, požívání alkoholu mladistvými apod. Velká
pozornost byla věnována hned od počátku preventivní činnosti v okolí a samotném objektu budovy
Hl. vlak. nádraží ČD na ul. Jeremenkova v Olomouci – kladně hodnoceno širokou veřejností.
Vcelku dobrá byla i spolupráce s OTP KŘP Olomouc - jimi pořádané besedy ve školách,
preventivní akce v okolí nákupních středisek, komunikace s občany prostřednictvím medií. Taktéž
jsme se společně s OTP KŘP Olomouc zúčastnili několika preventivně bezpečnostních akcí v OC
Olympia a před a ve vestibulu Hl. vlak. nádraží na ul. Jeremenkova se zaměřením na vloupání do
motorových vozidel a krádeže na osobách.

Do působnosti oddělení Olomouc 3 také náležejí přilehlé obce. Zde se dá kladně hodnotit činnost
přísl. s územní odpovědností - jejich spolupráce s místními samosprávami, starosty jednotlivých
obcí.
Orgány a instituce státní správy se obracely obdobně jako v předcházejícím roce na oddělení
Olomouc 3 se žádostmi o předvádění osob, zjištění pobytu a zaměstnání, výkonu asistence apod. v této oblasti jim bylo vyhověno.
18) Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy
Pokud se týká uvedené problematiky, tak do působnosti zdejšího oddělení přešla od 1. 1. 2008 - po
předchozí reorganizaci ŽO PČR Olomouc. Lze konstatovat, že za dané období se nám podařilo
dostatečně vniknout do uvedené problematiky a navázat potřebné kontakty.
Pokud se týká nápadu trestné činnosti, tak se projevuje zejména v oblasti majetkové trestné
činnosti - krádeže prosté, na osobách, k nimž dochází jak v souvislosti s provozem na železnici, tak
i v místech k této oblasti náležející – přeprava ve vlacích, v železniční stanici, přednádražích
prostorech. Preventivní činností - zejména v budově nádraží a jejím okolí a taktéž ve spolupráci
s bezpečnostní agenturou ČOS, a.s., se nám toto daří potírat. Velkým problémem však je tzv.
sprejerství na vlakových soupravách a to jak osobní, tak i nákladní přepravy.
19) Závěr
V nastávajícím období činnosti našeho oddělení je zapotřebí se zaměřit na zvládnutí jednotlivých
problematik a to ať už se jedná o přestupkové či trestní řízení nebo vlastní výkon služby policistů
jakož i dalších činností tak, aby oddělení pracovalo co možná nejefektivněji s udržením
požadované kvality. V součinnosti s pohotovostním a eskortním oddělením v Olomouci je potřeba
se zaměřit na krádeže vloupáním a to zejména do bytů, sklepů, garáží a motorových vozidel a
taktéž s přihlédnutím k nápadu trestné činnosti organizovat bezpečnostní akce ve spolupráci
s ostatními složkami ÚO PČR Olomouc zaměřené na krádeže na osobách v supermarketech, MHD
a v okolí Hl. vlakového nádraží. Úzce spolupracovat se samosprávou, navazovat spolupráci s
občany, zaměřit se v rámci preventivní činnosti na mládež a nezletilce, spolupracovat se školskými
zařízeními – viz naše současné logo „Pomáhat a chránit“.

20) Priority pro rok 2019






zvýšit a zlepšit dohled nad bezpečností silničního provozu, zejména kontroly řidičů na
požívání alkoholu a návykových látek před a během jízdy
zaměřit se na krádeže vloupáním, krádeže z motorových vozidel a věcí z nich ve
spolupráci s SKPV Olomouc
spolupracovat v oblasti prevence s OTP KŘP Olomouc
spolupracovat s OÚ jednotlivých obcí ve služebním obvodu a Komisemi městských
částí města Olomouc spadajících do územního obvodu OO PČR Olomouc 3
nadále úzce spolupracovat s ostatními OOP, DI a MP Olomouc při zajišťování
veřejného pořádku a předcházení páchání trestné činnosti

npor. Mgr. Robert Michalčík, v. r.
vedoucí oddělení

