KRAJSKÉ ŘEDITELTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Územní odbor Přerov
Obvodní oddělení Lipník nad Bečvou

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce
2020 ve srovnání s rokem 2019 za OOP ČR Lipník n. B.
1. Úvodní přehled o zjištěné tr. činnosti za rok 2020 ve srovnání s rokem 2019
Druh tr.
činnosti
Celkem
Obecná
Násilná
Mravnostní
Majetková
Kr. vloupáním
Kr. prosté
Majetková ost.
Ostatní
Hospodářská
Zbývající

Spácháno
2020
164 ↓
113↓
28↓
1↓
52↓
10↓
31↓
11↓
32↑
18↑
33↓

Objasněno
2020
107↓
71↓
23↓
0↓
18↓
3↓
13↓
2↓
30↑
9↑
27=

v%
65,24↓
62,83↓
82,14↑
0↓
34,62↓
30,00↓
41,94↓
18,18↓
93,75↓
50,00↓
81,82↑

Spácháno
2019
191
150
41
4
79
22
37
20
26
7
34

Objasněno
2019
128
97
26
4
41
19
16
6
26
4
27

v%
67,02
64,67
63,41
100
51,90
86,36
43,24
30
100
57,14
79,41

Z uvedeného přehledu vyplývá, že z hlediska počtu evidovaných trestních spisů
evidujeme pokles nápadu trestné činnosti o 27 spisů, což při objasnění 107 spisů
představuje objasňovanost 65,24%. Mimo tyto trestné činy jsme v roce 2020 objasnili ještě
dodatečně dalších 23 trestných činů z roku 2019, které se do konečné statistiky za rok
2020 již nezapočítávají.

Největší díl spáchané trestné činnosti z celkového počtu, tvoří jako každý rok obecná a
majetková trestná činnost (ve všech svých formách = majetková, krádeže vloupáním,
krádeže prosté). Evidujeme pokles počtu případů téměř ve všech problematikách, kromě
ostatní a hospodářské trestné činnosti, kde jsme naopak zaznamenali nárůst.

2. Vývoj trestné činnosti podle počtu spáchaných trestných činů v letech 2008 –
2020 ve sl. obvodě OOP Lipník n. B.
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Z uvedeného grafu je zřejmé, že v posledním desetiletí nápad trestné činnosti
kulminoval v roce 2010, kdy bylo zaznamenáno 419 trestních spisů za rok. Od té doby
téměř pravidelně klesal, kdy v roce 2020 dosáhl minima, tj. 164 trestních spisů za rok.

3. Vývoj objasňovanosti trestné činnosti OOP Lipník n. B. v letech 2008-2020 v %
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Objasňovanost OOP Lipník n. B., jak vyplývá z výše uvedeného grafu, je dlouhodobě
na velmi dobré úrovni. Obecně vzato, objasňovanost přesahující přes 50% je považována
za velmi dobrou a objasňovanost atakující, nebo převyšující hranici 60 % je možno
považovat za vysoce nadstandardní. Rok 2020, kdy jsme dosáhli objasňovanosti 65,24%,
je možno hodnotit i přes mírný pokles oproti předchozímu roku, jako vysoce
nadstandardní. Zúročila se dobrá práce policistů a kvalita prvotních úkonů na místě činu,
dobrá

práce

kriminalistických

techniků

s následným

úspěšným

vyhodnocováním

zajištěných stop, jakož i kvalita samotného vedení trestního řízení s výrazným přispěním
spolupráce zejména se Službou kriminální policie a vyšetřování 2. OOK. Na dobrých
výsledcích se podíleli samozřejmě i policisté z dalších útvarů ÚO Přerov, jako SKPV 1.
OOK, SKPV OHK, Dopravní inspektorát Přerov i strážníci Městské policie Lipník nad
Bečvou.
4. Územní rozložení kriminality

Lipník nad Bečvou
počet trestných činů

93

objasněno
TČ podle charakteristiky a počtu

68
Krádež 15x, ublížení na zdraví 10x, neopr.
držení a distribuce drog 11x, ohrožení pod
vlivem návykové látky 10x, maření výkonu
úředního rozhodnutí 8x, 1x, pohl. zneužívání
zanedbání povinné výživy 4x, výtržnictví 6x,
podvod 2x …
333
Obč. soužití 77x, majetek 141x, BESIP 92x,
veř. pořádek 11x, řízení MV pod vlivem
alkoholu 6x, přestupky TOXI 6x…

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

Bohuslávky
počet trestných činů

1

objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

1
Maření výkonu úř. rozhodnutí 1x
3
Obč. soužití 1x, veř. pořádek 1x, BESIP 1x

Dolní Nětčice
počet trestných činů

0

objasněno
TČ podle počtu případů

0
0
3

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

1
Proti majetku 1x

Dolní Újezd
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

10
7
Podvod 1x, krádež 3x, poškození cizí věci 1x,
výživa 1x, maření výkonu úř.rozhodnutí 1x,
neoprávněné opatření plat. karty 1x, ohrožení
pod vlivem náv. látky 2x, distribuce OPL 1x
19
BESIP 5x, majetek 6x, obč. soužití 5x, veř.
pořádek 3x

Hlinsko
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

3
3
ublížení na zdraví 3x
1
Proti majetku 1x

Horní Nětčice
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků

0

Občanské soužití 1x
Majetek 1x, obč. soužití 1x, BESIP 1x

Jezernice
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků

4
1
1xmaření výkonu úř. rozhodnutí,1x výroba
OPL,1x krádež, 1x neopr. přístup k nosiči dat
6
BESIP 4x,veř. pořádek 1x, majetek 1x

Kladníky
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

2
2
Ubl. na zdraví 1x, distribuce OPL 1x
2
Obč. soužití 1x, BESIP 1x

Lazníčky
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

3
3
Krádež
1x,ohrožení
pod
vlivem
NL
1x,porušování dom. svobody 1x
4
obč. soužití 1x, veř. pořádek 1x, majetek 2x
4

Lhota
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

2
1
Krádež 1x, porušování dom. svobody 1x
3
Majetek 3x

Osek nad Bečvou
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

7
5
Krádež 2x , 1x ohrož. pod vlivem návykové
látky, 3x ubl. na zdraví, neopr. užívání cizí
věci 1x
28
Obč. soužití 6x, majetek 7x,BESIP 15x,

Radotín
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

0
0
0
7
Obč. soužití 1x, BESIP 1x, majetek 5x

Soběchleby
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

3
1
Ublížení na zdraví 1x , ohrožení pod vlivem
NL, krádež 1x
11
Občanské soužití 6x,majetek 2x, BESIP 2x,
ostatní 1x

Týn nad Bečvou
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

6
3
krádež 2x,1x poškození cizí věci, 2x ohrožení
pod vlivem návykové látky ,1x podvod
11
BESIP 5x, obč. soužití 2x, majetek 4x,

Veselíčko
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků

9
7
Krádež 3x, 3x podvod,1x distribuce OPL,1x
maření výkonu úř. rozhodnutí, ohrožení pod
vlivem NL 1x
16
5

PŘ podle charakteristiky a počtu

Obč. soužití 5x, majetek 5x, veř. pořádek 3x,
BESIP 3x

Výkleky
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

4
0
Krádež vloupáním do vozidla 3x, KV chata 1x
8
Majetek 3x, , BESIP 4x, obč. soužití 1x

Žákovice
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

0
0
0
0
0

5. Kriminogenní faktory
Na kriminalitu v teritoriu měla v letošním roce vliv zejména situace s pandemií COVID
19 a opatření nařízená Vládou ČR, potažmo Ministerstvem zdravotnictví ČR, jako
vyhlášení nouzového stavu, zákazu vycházení apod. Dále od 1. 10. 2020 došlo
k novelizaci trestního zákoníku, kde mj. dochází v § 138 ke zvýšení hranice škod pro účely
trestního řízení, kdy např. škodou nikoliv nepatrnou se rozumí škoda nejméně 10.000,-Kč
(dříve to bylo 5.000,-Kč).

6. Pachatelé tr. činnosti

pachatelé tr. činnosti
recidivisté
mladší 15 let
starší 15 let do 17ti let
cizinci
muži
ženy

2020
56
0
5
4
118
14

2019
89
7
2
6
135
17
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7. Oběti tr. činnosti
V průběhu roku 2020 jsme neevidovali žádný případ týrání svěřené osoby, či týrání
osoby žijící ve společném obydlí. Záznamů o incidentu se znaky domácího násilí bylo
zaznamenáno celkem 36. Vykázána nebyla žádná osoba (v roce 2019 byly vykázány 4
osoby).

8. Pátrání po osobách a věcech
Za rok 2020 bylo vypátráno celkem 21 osob v celostátním pátrání.
9. Přestupky
V rámci OOP ČR Lipník n. B. je za rok 2020 evidováno 522 přestupků. Z toho
přestupků proti BESIP je 181, proti obč. soužití a veřejnému pořádku 124, proti majetku
157, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 17, zbytek jsou ostatní
přestupky.
10. Majetková kriminalita
V oblasti majetkové kriminality bylo v roce 2020 evidováno 52 případů, objasněno 18 =
34,62%, z toho bylo 31 případů krádeží prostých (objasněno 13=41,94%), 10 případů
krádeží vloupáním (3 objasněny = 30,00%) a 11 případů ostatní majetkové trestné činnosti
(objasněny 2 =18,18%). V roce 2019 bylo evidováno OOP Lipník n. B. 79 majetkových
trestných činů (objasněno 41 = 51,90%), z toho krádeží vloupáním 22 (objasněno 19 =
86,36%), krádeží prostých 37 (objasněno 16 = 43,24%) a ostatní majetková tr. činnost 20
(objasněno 6 = 30%) = 28,05%). V letošním roce jsme nevyšetřovali žádnou sériovou
majetkovou trestnou činnost, jako v roce 2019, kdy se nám podařilo zjistit pachatele a
statistické výsledky vyznívaly příznivěji. Přesto lze pokles nápadu majetkové trestné
činnosti o 27 věcí hodnotit velmi pozitivně.
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11. Hospodářská kriminalita

U hospodářské trestné činnosti jsme evidovali v roce 2020 18 případů, objasněno bylo
9 = 52,94%. V roce 2019 to bylo celkem 7 případů, objasněno bylo celkem 4 =
objasňovanost 50,00%. V pěti případech se jednalo o neoprávněné opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku, 1 případ podplácení, 5 případů poškození a zneužití
záznamu na nosiči informací, 4 případy úvěrového podvodu a 3 případy porušení práv
k ochranné známce.

12. Informační kriminalita
Na úseku informační kriminality jsme zaznamenali 4 případy podvodného jednání
spáchaného za použití internetu, kdy jednalo zejména o podvodné vylákání částek
prostřednictvím různých inzerátů na internetových portálech BAZOS, CZ-PES, EBAY atd.
V poslední době evidujeme vzestup této formy trestné činnosti, což vedlo mj. ke zřízení
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality v rámci ÚO Přerov, kdy s pracovníky tohoto
útvaru úzce spolupracujeme na objasnění jednotlivých případů, které mají často přesah i do
zahraničí a vyznačují se zpravidla větším počtem poškozených subjektů napříč celou Českou
republikou.

13. Korupce
V roce 2020 byl realizován jeden případ pachatele, který byl policisty přistižen při řízení
motorového vozidla pod vlivem alkoholu a poté se pokusil policisty na místě podplatit. Věc
realizovala Služba kriminální policie a vyšetřování Přerov, Oddělení hospodářské
kriminality.

14. Násilná kriminalita

Do této kategorie spadají ty trestné činy, kde je objektem fyzického násilí člověk a
jednak ty trestné činy, kdy pachatel užije fyzického násilí za účelem vniknutí do objektu
(rozbije, vypáčí, vykopne…). Na úseku násilné trestné činnosti bylo v roce 2020 evidováno
28 trestních spisů, z nichž bylo objasněno 23 = 82,14% (rok 2019: 42/26= 61,90%
objasňovanost). Z celkového počtu spisů je 17 případů úmyslného ublížení na zdraví, 4
případy vydírání, 3 případy porušování domovní svobody a 2 případy nebezpečného
vyhrožování. Zbývající násilné trestné činy jsou doposud v šetření.
8

15. Mravnostní kriminalita
V oblasti mravnostní trestné činnosti jsme v roce 2020 evidovali 1 případ, kdy tento je
zatím ve fázi rozpracování a dosud není objasněn. Jedná se o případ pohlavního
zneužívání, na kterém nyní pracují kolegové ze Služby kriminální policie a vyšetřování, 2.
oddělení obecné kriminality.
16. BESIP
V rámci trestné činnosti na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo zdejším
útvarem v roce 2020 zjištěno a realizováno celkem 11 přečinů ohrožení pod vlivem
návykové látky, z toho 3 případy bylo řízení pod vlivem drog. V roce 2019 to bylo 8
případů. Případů řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu (pod hranicí 1‰ alkoholu),
řešených jako přestupek byly 6, případů řízení motorových vozidel pod vlivem omamných
a psychotropních látek řešených jako přestupek bylo také 6.
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17. Oblast veřejného pořádku

V roce 2020 nebyl zaznamenán na území našeho sl. obvodu žádný pochod či
shromáždění z oblasti pravicově či levicově zaměřeného extremismu. Policisté ve službě
celkem v 22 případech použili donucovací prostředky, kdy ve třech případech došlo
k následku se zraněním osoby, z toho v jednom případě u policisty. Předvedeno bylo
celkem 12 osob, zajištěno bylo 44 osob. Zadrženo v souladu s trestním řádem bylo 11
osoby, umístěno v policejní cele 5, dodáno do výkonu trestu odnětí svobody 1 osoba. Do
protialkoholní záchytné stanice bylo eskortováno 11 osob.
Celkový počet spáchaných přestupků byl 522. V rámci přestupkového řízení bylo
uloženo celkem 156 pokut v příkazním řízení v částce 68.800,-Kč, 156 přestupků bylo
oznámeno příslušnému správnímu orgánu, 172 odloženo, zbytek je dosud v šetření.
Nejvíce přestupků bylo z oblasti BESIP: 181, veřejný pořádek a občanské soužití: 124,
majetek: 157, ochrana proti alkoholismu a jinými toxikomaniemi: 17, ostatní: 43.

15. Oblast organizační, pers. práce, vzdělávání a ostatní činnost policie

Tabulkový stav na OOP Lipník n. B. je 22 policistů a 1 občanský zaměstnanec.
Skutečný stav odpovídá ve 100% plánovanému tabulkovému. V průběhu roku 2020 roku
jsme posilovali jedním policistou výkon služby v okrese Jeseník, jeden z našich policistů
se zúčastnil i policejní zahraniční mise v Albánii v rámci projektu FRONTEX. V rámci
vzdělávání a zdokonalování profesních činností se 3 policisté vystřídali na studijních
pobytech v rámci útvarů Služby kriminální policie a vyšetřování na oddělení hospodářské i
obecné kriminality a integrovaného operačního střediska krajského ředitelství. V rámci
personální práce neustále probíhá náborová činnost, kde hledáme vhodné uchazeče o
přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR.

16. Prevence
V rámci preventivních opatření se policisté v roce 2020 s ohledem na situaci
s pandemií COVID 19 věnovali dohledu na dodržování opatření nařízených Vládou ČR a
Min. zdravotnictví ČR, kdy jsme se snažili působit především preventivně na občany a
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valná většina prohřešků byla řešena domluvou. Pokud se týká dalších preventivních
aktivit, tak bylo reagováno na aktuální nápad trestné činnosti plánováním obchůzkové
činnosti do problémových oblastí. Byl posílen výkon služby v době konání tanečních zábav
v místní sokolovně, kde ve spolupráci s Celní správou pro Olomoucký kraj bylo v rámci
kontrolní činnosti v měsíci září 2020 na akci zabaveno celkem 64 lahví tvrdého alkoholu a
s pořadatelem bylo zahájeno správní řízení. V souvislosti se změnou bezpečnostní situace
a hrozbou teroristických útoků v Evropě byly ze strany policistů plněny úkoly vyplývající z
opatření TEROR a dalších, spočívající v posílení hlídkové služby se zaměřením na
ochranu tzv. měkkých cílů v místech se zvýšenou koncentrací obyvatel, na náměstí, u
supermarketů atd. V rámci teritoria Územního odboru Přerov fungují dvě dvoučlenné tzv.
prvosledové hlídky, jedna pro oblast Přerov, Kojetín a druhá pro oblasti Lipník n. B. a
Hranice. Jedná se o policisty se speciálním výcvikem a speciální balistickou a jinou
výbavou, kteří jsou okamžitě připraveni reagovat na krizové situace typu šílený střelec atd.
a provést služební zákrok v co nejkratším dojezdovém čase.

17. Ostatní

Na nadstandardních výsledcích útvaru se odráží i velmi dobrá spolupráce s Městskou
policií Lipník n. B. Nastavená forma spolupráce s místní samosprávou a obcemi, zejména
vzájemná informovanost a ochota společně aktivně ovlivňovat bezpečnostní situaci v
regionu se jeví jako účinná a je třeba v ní pokračovat a dále ji rozvíjet. Dovolte mi, abych
na tomto místě poděkoval za velmi dobrou spolupráci v roce 2020 všem složkám IZS,
Městské policii Lipník n. B. a zástupcům samospráv měst a obcí našeho sl. obvodu. Velmi
si této spolupráce vážím.

18. Závěr

Bezpečnostní situaci ve sl. obvodu OOP Lipník n. B. považuji za stabilizovanou.
Výsledky v objasňovanosti, které přesahují hranici 65 %, lze považovat za vysoce
nadstandardní a potvrzují velmi dobrou kvalitu odváděné práce. Rok 2020 nám přinesl
s ohledem na situaci s pandemií COVID19 povinnost plnění nových úkolů, museli jsme
přeorganizovat výkon služby, rozdělit se na dvě skupiny, tak abychom se navzájem
nepotkávali a eliminovali riziko nákazy celého útvaru a jeho destabilizace. Pracovali jsme
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tak mnoho měsíců a v určité formě v tomto směru pokračujeme nadále. Nebylo to lehké a
z hlediska řízení útvaru a zabezpečování všech činností, které policie musí vykonávat,
vůbec ne pohodlné a ideální. Osobním nasazením a nadstandardním přístupem všech
policistů zdejšího útvaru k plnění služebních povinností, zůstává činnost útvaru prakticky
nijak neomezena a věnujeme se tak 100% plnění svých úkolů s cílem kladného ovlivnění
bezpečnostní situace ve služebním obvodě.
Cíle:
- navázat na dobré výsledky v objasňovanosti a pokud možno se jim přiblížit i v roce 2021,
- aktivní činnost vyškolených policistů na problematice národnostních menšin v rizikových
lokalitách,
- aktivně spolupracovat s pracovníky skupiny EXTRÉM ve vztahu k národnostním
menšinám, nelegální migraci a poznatkům na úseku pravicového a levicového
extrémismu,
- aktivní činnost policistů zařazených v TOXI týmu na odhalování a potírání drogové
kriminality,
- aktivní činnost policistů při plnění úkolů opatření TEROR v souvislosti se změnou
bezpečnostní situace v Evropě, zvýšená ochrana tzv. měkkých cílů,
- maximálně se věnovat objasňování trestné činnosti, která na běžného občana doléhá
nejvíce – tedy majetkové a násilné trestné činnosti,
- aktivním preventivním působením, při dohledu nad dodržování preventivních a
hygienických opatření vyhlášených Vládou ČR a Min. zdravotnictví ČR, přispět
k celkovému zvládnutí náročného boje celé společnosti s pandemií COVID19.

Lipník n. B. 12. 1. 2021
npor. Bc. Marek Pecha, DiS
vedoucí oddělení
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