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1.

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2017 ve srovnání s rokem
2016

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za územní odbor Prostějov
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „územní odbor“) uvádí statistické
ukazatele výslednosti za rok 2017 v porovnání s výsledností v roce 2016:

2016

2017

Celková kriminalita

1.851

1.861

Objasněno skutků

1.150

1.197

Objasněnost

62.13%

64,32%

Stíháno osob

889

771

Kriminalita na 10.tis.obyv.

170,31

171,48

Zkrácené přípravné řízení

372

348

Z porovnání statistik zjištěných trestných činů v roce 2017 s rokem 2016 vyplývá, že nápad trestné
činnosti vykazuje nepatrný nárůst o 10 trestných činů, avšak objasněno bylo o 47 trestných činů
více oproti roku 2016. Celková objasněnost vykazovala nárůst o 2,19% na celkových
64,32% objasněnosti.
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Nejvyšší četnost z celkové kriminality byla zaznamenána u majetkové trestné činnosti, kdy bylo
zjištěno 749 skutků.
V rámci majetkové kriminality byl však zaznamenán pokles o 42 trestných činů oproti roku 2016.
Největší pokles kriminality byl v roce 2017 u krádeží vloupáním, a to o 22 skutků oproti roku 2016,
tzn. celkových 236 trestných činů krádeží vloupáním za rok 2017.
Největší nárůst kriminality byl v roce 2017 zaznamenán u hospodářské kriminality a to o 64 skutků
více než v roce 2016 na celkový počet 590 hospodářských trestných činů.
Stejný počet 10 skutků vykazovala mravnostní kriminalita jak v roce 2016, tak i v hodnoceném
období roku 2017.

2.

Kriminogenní faktory v rámci územního odboru Prostějov

V uplynulém roce nedoznaly kriminogenní faktory takových změn ve složení, aby bylo možné
hovořit o zásadních změnách, a jejich skladba odpovídá dlouhodobému trendu.
Velmi závažným a neopomenutelným kriminogenním faktorem je soustavně se zvyšující počet
osob zneužívajících omamné a psychotropní látky. Výroba, distribuce a užívání drog jsou
propojeny s pácháním především násilné a majetkové trestné činnosti.
Za stěžejní je možné považovat skupiny ohrožené sociálním vyloučením. S těmi jsou přímo
spojeny další negativní sociálně patologické jevy, jako jsou alkoholismus, domácí násilí,
záškoláctví a zneužívání omamných a psychotropních látek. Tyto rizikové skupiny se podílejí
na páchání prakticky všech druhů obecné trestné činnosti – majetkové, násilné i mravnostní.
Ke kriminogenním faktorům se v obecné rovině řadí i dlouhodobé jevy, zejména nízká síla hrozby
trestu, k čemuž přispívá příliš dlouhá prodleva od spáchání skutku po udělení trestu. Toto
se nejvíce projevuje především u případů drobné majetkové trestné činnosti, kdy se pachatelé
po sdělení obvinění ve zkráceném přípravném řízení dopouštějí dalších trestných činů.
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3.

Pachatelé trestné činnosti (recidivisté, cizinci, mládež - do a nad 15 let)

Pachatelé trestných činů pocházejí ze všech sociálních skupin obyvatelstva. U jednodušších forem
trestné činnosti se jedná jak o osoby netrestané, tak i o osoby s kriminální minulostí.
Recidivisté spáchali v uplynulém roce 127 trestných činů a jejich podíl na celkovém objemu
zjištěné kriminality činí 10,6%. Ve srovnání s rokem 2016 spáchali o 199 skutků méně.
V roce 2017 vykazoval počet stíhaných nebo vyšetřovaných osob celkem 771. Recidivistů bylo
stíháno 69, což je o 201 méně než v roce 2016.
Cizinci se dopustili v předchozím roce 28 trestných činů.
Nezletilými do 15 let věku bylo v hodnoceném období spácháno v rámci evidované kriminality
11 provinění, což je o 2 skutky méně než v roce 2016.
Mladiství (od 15 do 17 let) se podíleli na spáchání 30 provinění a ve srovnání s rokem 2016 došlo
v tomto ukazateli k nárůstu o 12 skutků.
Ze strany dětí jsou páchány nejčastěji trestné činy majetkového charakteru.

4.

Oběti trestné činnosti

Oběti trestných činů se prolínají do celého věkového spektra populace.
Významným opatřením na pomoc obětem domácího násilí je institut vykázání jejich pachatelů
ze společného obydlí. V roce 2017 policisté územního odboru řešili 10 vykázání dle § 44 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Ve srovnání s rokem 2016 se jednalo o pokles
o 14 vykázaných osob ve vztahu k domácímu násilí.

5.

Pátrání po osobách a věcech

V hodnoceném období bylo vyhlášeno pátrání po 104 osobách, což je o 10 méně než v roce
2016. Policisty územního odboru bylo vypátráno 114 osob, bez ohledu na rok, ve kterém bylo
pátrání vyhlášeno.
Pohřešováno bylo 24 osob, což je o 8 více než v roce 2016. Na úseku pátrání ať po osobách
hledaných či pohřešovaných bylo 113 vypátráno službou pořádkové policie.
V řadě případů se jedná o pátrání po osobách, které jsou umístěny v dětských domovech
a diagnostických ústavech, odkud se opakovaně vzdalují.
V uplynulém roce bylo vyhlášeno pátrání po 40 vozidlech, což je o 25 méně než v roce
předchozím. Z celkového počtu vyhlášených pátrání po vozidlech bylo 15 vozidel nalezeno.
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6.

Přestupky

Policisty služby pořádkové policie územního odboru Prostějov bylo v roce 2017 zjištěno
9.082 přestupků. Ve srovnání s rokem 2016 to bylo o 449 přestupků více.
Přestupků se dopustilo 8.815 osob. Z toho občané České republiky spáchali 7.227 přestupků,
cizinci ze států Evropské unie 186 a cizinci mimo členských zemí Evropské unie 61 přestupků.
Ostatní nespecifikovaní pachatelé spáchali 1.341 přestupků.
Příkazem na místě bylo příslušníky pořádkové policie řešeno celkem 5.623 přestupků a souhrnná
částka, která za ně byla uložena, činí 1.077.900 Kč. Z celkového počtu pak bylo 2.334 přestupků
oznámeno správnímu orgánu s návrhem na jejich projednání v rámci správního řízení.
Přestupků na úseku alkoholismu a toxikomanie bylo zjištěno 392.
Přestupků proti majetku zaznamenali policisté územního odboru 974. Z toho byly příkazem
na místě vyřešeny 4 delikty a 269 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu.
Na úseku veřejného pořádku a občanského soužití bylo zjištěno 1.079 případů, z nichž bylo
12 vyřešeno příkazem na místě, v částce 2.300 Kč. Správnímu orgánu bylo oznámeno 885 výše
uvedených přestupků.
Policisty služby pořádkové policie bylo zjištěno 447 řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek.
V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu policisté služby pořádkové policie
řešili příkazem na místě 5.605 přestupků, za které byly uloženy pokuty v celkovém finančním
objemu 1.076.200 Kč. Správnímu orgánu bylo oznámeno 612 přestupků.
Policisty služby dopravní policie bylo v roce 2017 zjištěno 5.016 dopravních přestupků. Z tohoto
počtu policisté vyřídili příkazem na místě nebo oznámili 1.814 řidičů za překročení stanovené
rychlosti, 128 řidičů bylo postiženo za držení hovorového zařízení při jízdě, pro špatný technický
stav vozidel 534 řidičů vozidel, 86 cyklistů a 10 chodců pro nejrůznější dopravní přestupky.
Při silničních kontrolách bylo zjištěno policisty dopravní policie 122 řidičů, kteří řídili vozidla
pod vlivem alkoholu a 13 řidičů pod vlivem jiných návykových látek, což je ve srovnání s rokem
2016 v celkovém počtu 135 o 18 řidičů méně.
V rámci organizačních článků územního odboru Prostějov bylo policisty služby pořádkové
a dopravní policie zjištěno 582 řidičů pod vlivem omamných a psychotropních látek. Z tohoto
celkového počtu se jich 86 dopustilo trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a bylo
realizováno jejich trestní stíhání.
Jednání 496 řidičů, u kterých byla pozitivně detekována přítomnost alkoholu nebo jiných
návykových látek, bylo řešeno jako přestupky. Z toho 124 řidičů bylo zjištěno pod vlivem omamné
nebo psychotropní látky a 372 řidičů pod vlivem alkoholu.
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Majetková kriminalita

Na úseku majetkové trestné činnosti bylo v roce 2017 zaregistrováno celkem 749 skutků, což
znamená pokles o 42 deliktů oproti roku 2016. V uplynulém roce bylo objasněno celkem
284 skutků, což činí 37,92%.
U krádeží prostých došlo k mírnému nárůstu o 11 zaznamenaných skutků. V loňském roce bylo
zjištěno 376 skutků, z nichž bylo 138 skutků objasněno.
Kategorie krádeží prostých zahrnuje krádeže kapesní, kterých bylo v uplynulém roce
zaznamenáno 62, což je o 4 skutky více než v roce 2016. Krádeže věcí z automobilů vykazovaly
výrazný pokles, bylo evidováno 68 případů, což je o 27 méně než v roce 2016. Dále lze uvést
krádeže jízdních kol, které také zaznamenaly pokles oproti roku 2016. Celkový počet krádeží
jízdních kol činil 50 případů, tedy o 9 méně.
V roce 2016 bylo zjištěno 236 krádeží vloupáním, což je o 22 skutků méně než v roce 2016.
Objasněno jich bylo 76.
U ostatní majetkové kriminality bylo v roce 2017 zaznamenáno o 31 trestných činů méně než
v roce 2016. Z celkových 137 deliktů bylo objasněno 70, což činí 51,09 % objasněnosti ostatní
majetkové kriminality.
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Hospodářská kriminalita

Počet zjištěných hospodářských trestných činů se v roce 2017 zvýšil oproti roku 2016,
a to o 64 zjištěných skutků na 590 trestných činů. Z uvedeného nápadu trestné činnosti bylo v roce
2017 objasněno 495 hospodářských trestných činů, což činí 83,9% objasněnosti. Při tomto zvýšení
nápadu hospodářských trestných činů došlo také ke zvýšení škod způsobených trestnou činností.
V rámci struktury majetkové trestné činnosti byly v roce 2017 nejčastěji prověřovány úvěrové
a pojistné podvody a dále podvody a zpronevěry související s činností podnikatelských subjektů.
V případě úvěrových podvodů jde o trvale vzestupnou tendenci v porovnání let 2009 - 2017. V roce
2016 bylo těchto trestných činů prověřováno 186 a v roce 2017 již bylo prověřováno
245 úvěrových podvodů.
Druhou významnou oblastí zastoupenou v nápadu hospodářské trestné činnosti jsou trestné činy
kvalifikované jako podvod, kde došlo k nárůstu v počtu 161 trestních věcí oproti 101 trestním
věcem v roce 2016.
U trestných činů zpronevěra došlo k poklesu nápadu trestných činů v počtu 10 trestních věcí oproti
35 případům v roce 2016.
K poklesu také došlo u trestných činů krácení daně. V roce 2016 byl nápad těchto trestných činů
51, v roce 2017 jich bylo zaevidováno pouze 20.
Klesající tendence nápadu byla rovněž zaregistrována u trestných činů zkreslování údajů o stavu
hospodaření a jmění a porušování povinnosti při správě cizího majetku. V roce 2016 bylo
prověřováno 32 trestných činů. V roce 2017 byl nápad této trestné činnosti 14 trestných činů.
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V průběhu roku 2017 byly stejně jako v předchozím období prověřovány trestné činy proti měně
a platebním prostředkům i trestné činy proti autorskému právu a trestné činy proti majetku.
U zbývajících trestných činů hospodářského charakteru je nápad v meziročním porovnání
na stejné úrovni.

Velmi významným úkolem Policie ČR, zejména na úrovni kriminální policie je odhalování
a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. V rámci plnění těchto úkolů se podařilo zajistit
organizačním článkům územního odboru Prostějov v roce 2017 majetek a finanční prostředky
v hodnotě celkem 6.750.737,-Kč.

9.

Informační kriminalita

Informační kriminalita nevykazuje výrazné rozdíly. Nejrozšířenější trestnou činností, tak jako
v předchozích letech, jsou tzv. podvodné e-shopy na inzertních portálech a následné prolomení
hesel k facebookovým profilům a hesel e-mailových schránek.
V rámci této problematiky bylo v roce 2017 prověřováno 15 případů, které byly kvalifikovány jako
neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosičů informací a 1 případ porušení autorského
práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi.

10.

Korupce

Korupce zahrnuje trestnou činnost definovanou v trestním zákoníku pod ust. § 331 - 333 (přijetí
úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství). Dle statistického výkazu byl na teritoriu územního
odboru Prostějov v roce 2017 evidován 1 korupční trestný čin.
V uvedeném případě se jednalo o úplatkářství - podplácení strážníků Městské policie Prostějov.

11.

Násilná kriminalita

U násilné trestné činnosti byl v roce 2017 zaznamenán nepatrný pokles o 9 skutků oproti roku
2016, celkem bylo oznámeno nebo zjištěno 118 skutků. Objasněno z toho bylo 91 případů, což činí
úspěšnost 77,12%.
V uplynulém roce došlo ke spáchání 3 loupeží, což je pokles o 9 deliktů oproti roku 2016.
Při objasnění 1 případu loupeže činila úspěšnost policistů v tomto druhu trestné činnosti 33,33%.
Za zvlášť závažné trestné činy je možné označit 2 případy vraždy, které byly objasněny.
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V roce 2017 došlo k 37 případům nebezpečného vyhrožování, což je o 6 skutků více než v roce
2016.
Bylo zaznamenáno 25 skutků úmyslného ublížení na zdraví, z nichž bylo 21 objasněno.
Násilná kriminalita zahrnuje též trestné činy vydírání, kterých bylo v roce 2017 evidováno 7, z nichž
bylo 6 případů objasněno.

12.

Mravnostní kriminalita

V této kategorii bylo v roce 2017 spácháno 10 skutků, z nichž bylo 9 objasněno. Úspěšnost práce
policistů u tohoto druhu trestné činnosti činí 90%.
Kategorie mravnostní kriminality zahrnuje zločiny jako znásilnění a pohlavní zneužívání. V roce
2017 byly zjištěny 3 případy znásilnění a 2 případy pohlavního zneužívání. Všechny uvedené
trestné činy byly objasněny.

13.

Bezpečnost silničního provozu

Nehodovost
V roce 2017 zpracovávali dopravní policisté 627 dopravních nehod, které podléhaly oznamovací
povinnosti podle zákona o silničním provozu. To je oproti roku 2016 pokles o 31 dopravních nehod.
Ve 156 případech byly nehody vyřešeny příkazem na místě a 186 dopravních přestupků bylo
odevzdáno správním orgánům dle místní příslušnosti.
Dalších 260 drobných kolizí s přítomností policistů na místě si řidiči vyřešili sami, prostřednictvím
tzv. „euroformuláře“. V těchto případech byla věc vyřízena na místě v příkazním řízení udělením
pokuty a statisticky nejsou evidovány. Oproti roku 2016 jde o pokles o 40 událostí.
Při dopravních nehodách v loňském roce zahynuly 4 osoby, o 3 více než v roce 2016. Těžce
zraněno bylo 14 osob (+5) a lehce zraněno 198 osob (-41).
Z uvedeného je zřejmé, že v roce 2017 došlo ke zvýšení počtu usmrcených a těžce zraněných
osob, avšak za posledních 20 let jde o druhý statisticky nejlepší výsledek, přičemž nejlepší byl
právě v roce 2016.
Z celkového počtu dopravních nehod bylo 115 nezaviněno řidiči. Největší mírou se podílely střety
se zvěří a to v 96 případech.

Dohled nad silničním provozem
V oblasti silničního dohledu byl výkon služby zaměřen na porušování pravidel silničního provozu,
která jsou nejčastějšími příčinami dopravních nehod s vážnými následky. Bylo provedeno
27 dopravně bezpečnostních akcí organizovaných územním odborem a zdejším dopravním
inspektorátem.
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Dohled a kontroly v této oblasti zůstávají do budoucna nadále hlavními prioritami v dohledu
nad silničním provozem. Počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
se snížil o 10, celkem tento negativní jev stál za 37 dopravními nehodami.
Naším cílem je i v nadcházejícím období nadále aktivně cíleně působit a snižovat počty dopravních
nehod pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek.
V oblasti prevence provedli policisté dopravní služby 42 preventivních akcí s cílem pozitivně
ovlivnit situaci v silničním provozu a nadále zlepšovat image Policie ČR.
V dalších činnostech při dohledu nad silničním provozem bylo zadrženo 46 pachatelů trestné
činnosti.
Na pokutách bylo vybráno celkem 2.921.000,- Kč a dalších 162 přestupků bylo oznámeno nebo
odevzdáno k projednání příslušným orgánům.

Dopravně-inženýrská činnost
Na dopravně-inženýrském úseku bylo v roce 2017 provedeno 76 upozornění na zjištěné
nedostatky na pozemních komunikacích, předáno k odstranění 116 komunikačních závad
zjištěných při výkonu služby a provedeno celkem 732 odborných vyjádření k dopravnímu značení
a 223 uzavírkám komunikací.
Dále se dopravní inženýr účastnil 156 jednání na místech, kde svými kompetencemi pomáhal řešit
problematiku staveb, kolaudací a jiných odborných záležitostí.
Z dosažených výsledků za rok 2017 vyplývá, že stanovené prioritní cíle byly splněny. Statistické
hodnoty následků dopravních nehod, činností v dohledu nad silničním provozem a v dopravněinženýrském úseku na teritoriu územního odboru Prostějov jsou důkazem kvalitního plnění
stanovených úkolů.
Pro další období bude naším cílem plnění stanovených priorit dopravní policie a zlepšování
účinného, aktivního a efektivního dohledu nad silničním provozem.

Oblast veřejného pořádku

14.

Obdobně jako v letech předchozích, tak ani v roce 2017 nedošlo v rámci působnosti územního
odboru Prostějov k žádným závažnějším narušením veřejného pořádku. Celkově lze konstatovat,
že stav v oblasti veřejného pořádku je dlouhodobě stabilizovaný.
Celkem bylo policisty služby pořádkové policie:


Předvedeno - 30 osob. Z toho podle zákona o Policii České republiky - 12,
podle trestního řádu - 15 a podle jiných předpisů - 3 osoby.



Podle zákona o Policii České republiky byly zajištěny celkem - 104 osoby.



Zatčeno podle § 69 tr. řádu - 31 osob.



Zadrženo podle § 76/1 tr. řádu - 82 pachatelů trestné činnosti.
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Do policejní cely bylo podle § 28 zákona o Policii České republiky umístěno - 77 osob
omezených na osobní svobodě.



Do vazby bylo podle § 69/7 tr. řádu dodáno - 21 pachatelů trestných činů.



Do výkonu trestu odnětí svobody dle § 321/3 tr. řádu bylo dodáno - 23 osob.

19 zákroků se neobešlo bez použití donucovacího prostředku podle § 53 zákona o Policii České
republiky. Všechny tyto zákroky byly vyhodnoceny jako oprávněné.

V roce 2017 bylo realizováno 17 bezpečnostních opatření, která byla ve třinácti případech
zaměřena na dodržování veřejného pořádku v rámci konání hokejových utkání WSM ligy mezi
klubem LHK Jestřábi Prostějov a hostujícími hokejovými kluby Přerova, Havířova, Vsetína,
Českých Budějovic, Třebíče a Frýdku - Místku.
Ve třech případech se jednalo o bezpečnostní opatření, která byla vyhlášena v rámci zajištění
veřejného pořádku při konání fotbalových utkání FN ligy mezi 1. SK Prostějov a hostujícími
fotbalovými kluby Opavy a Baníku Ostrava.
Veškeré pořádané sportovní, kulturní a jiné akce byly řádně a včas zabezpečeny vlastními silami,
popřípadě ve spolupráci s policisty pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje a ve spolupráci s Městskou policií Prostějov.

15.

Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie

V oblasti personální disponoval územní odbor Prostějov k 1. lednu 2017 plánovaným stavem
207 tabulkových míst. Skutečný stav činil 220 policistů ve služebním poměru. U občanských
zaměstnanců byl plánovaný stav shodný se stavem skutečným, tedy 13 tabulkových míst.
V průběhu roku 2017 se o práci u Policie České republiky ucházelo celkem 47 osob. Z toho bylo
14 žen a 33 mužů. Přijímací řízení úspěšně absolvovalo a bylo jich přijato 16. Řady policistů tak
nejpozději k 1. lednu 2018 rozšířily 4 ženy a 12 mužů.
Skutečný stav k 31. 12. 2017 činil 223 policistů oproti plánovanému stavu 207 tabulkových míst.
U občanských zaměstnanců proti stavu na začátku roku nedošlo k žádným změnám.
Záměrem je i v roce 2018 přijímat další policisty do služebního poměru.

16.

Prevence

Všechny vyspělé státy si uvědomují nutnost prevence jako účinného prostředku snižování
kriminality a pozitivního působení na veřejnost. Proto je preventivně výchovná činnost nedílnou
součástí práce i Policie České republiky, pevně zakotvenou i v zákoně o Policii ČR.
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V rámci územní působnosti územního odboru Prostějov se preventivní činnosti věnuje zejména
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Olomouckého kraje (dále jen „OTP“), ale také
policisté z ostatních organizačních článků územního odboru Prostějov a to jako doplňku k mnoha
svým dalším povinnostem.
Prevence kriminality realizovaná policisty územního odboru Prostějov představuje komplex
opatření sociální a situační prevence včetně informovanosti veřejnosti o možnostech a způsobech
ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality. Ve výše uvedené oblasti oslovují
pracovníci OTP občany prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních programů
se zaměřením na celou šíři rizikového chování s cílem přispět k eliminaci rizikových faktorů.
Samozřejmostí jsou besedy se širokou škálou témat pro předškolní děti, žáky a studenty škol,
a v neposlední řadě i seniory. K přímému kontaktu s veřejností slouží mimo jiné i celodenní akce
typu „Den s IZS“. Veřejnost je také průběžně informována o činnosti Policie ČR a preventivních
aktivitách, ať již na webových stránkách Policie ČR nebo prostřednictvím sdělovacích prostředků.
Z větších akcí, při kterých se územní odbor Prostějov v roce 2017 prezentoval veřejnosti, a to
i ve spolupráci s jinými organizacemi, lze uvést tyto:
 Den se složkami IZS – v areálu prostějovského velodromu se mohli žáci škol, ale i široká
veřejnost seznámit s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Několik
stovek návštěvníků si kromě zážitků mohlo odnést také spoustu praktických vědomostí
a zejména děti pak i drobné dárky.
 Účast na Dni otevřených dveřích 102. průzkumného praporu – prezentace Policie ČR
v rámci akce Armády ČR, konané pro žáky základních škol z Prostějovska přímo v areálu
kasáren prostějovské posádky.
 Aktivní senior – třetí ročník znalostně-dovednostní soutěže pro dříve narozené
spoluobčany. Akce konaná ve spolupráci různých subjektů. Na stanovišti Policie ČR
účastníci prokazují znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích, osobní
bezpečnosti a základních právních předpisů.
 Pohár Zdravého města Prostějova – Zdravým městem Prostějov a Městskou policií
Prostějov ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou
záchrannou službou a dalšími partnery každoročně pořádaná soutěž pro žáky šestých tříd
prostějovských základních škol. Děti zde prokazují teoretické i praktické znalosti
při poskytnutí první pomoci, znalost silničního provozu a jeho předpisů, test právních
vědomostí a mnoho dalších znalostí a dovedností.
 Záchranářský víceboj při Burze volného času – vědomostní a dovednostní soutěž
pro školní třídy i veřejnost odměněná drobnými dárky.
 Den bez aut – akce pro malé děti v Kolářových sadech v Prostějově v rámci Dne evropské
mobility.
 Jablko nebo citron – tradiční dopravně preventivní akce v součinnosti s pojišťovnou
Generali byla v roce 2017 realizována v posledním týdnu školního roku v obci Kostelec na
Hané. Během této akce policisté kontrolovali vozidla a jejich řidiče. V případě nezjištění
porušení zákona děti z blízké základní školy řidiče odměnily jablíčkem a poděkováním.
Pokud se řidič nějakého přestupku dopustil, od dětí dostal kyselý citron a pokárání
s prosbou, ať má příště vše v pořádku. Předvánoční varianta této akce proběhla v obci
Přemyslovice s tematickým názvem „Mikuláš nebo čert“ i tematickými odměnami.
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 Zebra se za tebe nerozhlédne - celorepubliková akce tradičně konaná v jarním
a podzimním termínu. Zaměřená na dohled u přechodů pro chodce v blízkosti škol.
Policisté při akci nejen pasivně dohlíží, ale v případě potřeby aktivně zasahují do provozu,
případně účastníkům silničního provozu oživují pravidla týkající se přechodů pro chodce.
 Řídím - piju nealko pivo – ve spolupráci s BESIPem a Českým svazem pivovarů
a sladoven policisté upozorňují řidiče na rizika i možnosti právního postihu řízení
pod vlivem alkoholu.
 Drugstop – preventivní aktivity v rámci v rámci projektu přeshraniční spolupráce mezi
krajskými ředitelstvími Policie České republiky a Policie Polské republiky. V roce
2017 proběhly tři preventivně osvětové akce k drogové problematice. Jedna pro rodiče dětí
základní školy a dvě pro pedagogické pracovníky škol.

Z dalších preventivních aktivit lze uvést například:
 prevence při nakupování,
 preventivní kontroly na parkovištích,
 prevence v dopravě, v roce 2017 byl zvláštní důraz kladen na povinnost chodců týkající
se reflexních doplňků,
 preventivní kontroly chatových oblastí,
 preventivní kontroly myslivců na honech,
 kontroly dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let.

17.

Ostatní

Pro činnost jednotlivých složek v rámci územního odboru Prostějov je nezbytná spolupráce
se všemi státními orgány a orgány měst a obcí nacházejících se na teritoriu územního odboru
Prostějov. Ta se stala nedílnou součástí policejní práce v Prostějově a jeho okolí. Cílem policejních
postupů je zapojení veřejnosti do policejní práce takovým způsobem a v takové míře, aby
se zvýšila její efektivita a dlouhodobě se zvýšila prestiž policie v očích veřejnosti. Vzájemná
spolupráce a komunikace s jednotlivými orgány a institucemi byla v roce 2017 na dobré úrovni.
Součinnost se složkami IZS je na velmi vysoké úrovni, což potvrzují každoroční společná taktická
cvičení. V roce 2017 proběhlo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému při
řešení likvidace rozsáhlého požáru s dálkovou dopravou vody a evakuace osob.
Za velmi pozitivní počin lze brát i pravidelné měsíční schůzky vedení PČR, MP, HZS, ZZS
a CS Olomouc. Zde se projednávají i případné podněty a oblasti pro zlepšení součinnosti těchto
složek.
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18.

Závěr

Stav vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu územního odboru Prostějov je možné
považovat za stabilizovaný s reálným stavem kriminality a veřejného pořádku, jak je uvedeno výše.
Na případné aktuální změny v bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku je vedením
územního odboru bezprostředně reagováno a jsou přijímána adekvátní opatření.
Prostředí pro páchání kriminální činnosti nedoznalo v uplynulém roce zásadních změn. Z pohledu
vývoje kriminality lze rok 2017 hodnotit jako příznivý. Pozitivně lze hodnotit nepatrný nárůst
procentuálního stavu objasněnosti, který navázal na historicky nejlepší výsledek roku
2016 a považovat ho za významný v porovnání nápadu a objasněnosti za posledních deset let.
K ovlivnění vývoje nápadu a objasněnosti trestné činnosti byla realizována celá řada
bezpečnostních opatření.
Z dosažených výsledků za rok 2017 lze konstatovat, že stanovené úkoly byly splněny a pro další
období bude cílem zlepšování nejen všech ukazatelů v naší činnosti, ale především aktivita
a efektivita výkonu služby s využíváním všech prvků hospodárnosti v naší činnosti.

plk. Mgr. Miroslav SPURNÝ
vedoucí územního odboru Prostějov
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