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
2021 ve srovnání s rokem 2020 za OOP ČR Lipník n. B.
1. Úvodní přehled o zjištěné tr. činnosti za rok 2021 ve srovnání s rokem 2020
Druh tr.
činnosti
Celkem
Obecná
Násilná
Mravnostní
Majetková
Kr. vloupáním
Kr. prosté
Majetková ost.
Ostatní
Hospodářská
Zbývající

Spácháno
2021
155↓
115↑
26↓
4↑
39↓
15↑
12↓
5↓
44↑
6↓
34↑

Objasněno
2021
109↑
83↑
19↓
0
20↑
4↑
9↓
1↓
42↑
1↓
25↓

v%
70,32↑
72,17↑
73,08↓
0
51,28↑
26,67↓
75,00↑
20,00↑
95,45↑
16,67↓
73,53↓

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

Z uvedeného přehledu vyplývá, že z hlediska počtu evidovaných trestných činů
evidujeme pokles nápadu trestné činnosti o 9 případů, což při objasnění 109 věcí
představuje objasňovanost 70,32%. Mimo tyto trestné činy jsme v roce 2021 objasnili ještě
dodatečně dalších 22 případů z roku 2020, které se do konečné statistiky za rok 2021 již
nezapočítávají.

Největší díl spáchané trestné činnosti z celkového počtu tvoří jako každý rok obecná
trestná činnost a majetkovou trestnou činnost oproti loňskému roku předstihla, co do počtu
skutků, ostatní trestná činnost. Evidujeme pokles počtu případů u násilné trestné činnosti,
majetkové trestné činnosti a hospodářské trestné činnosti. Ve srovnání s loňským rokem je
nejvýraznější pokles u krádeží prostých a u hospodářské kriminality. Naopak nárůst
evidujeme u obecné kriminality, mravnostní kriminality a ostatní kriminality.

2. Vývoj trestné činnosti podle počtu evidovaných trestných činů v letech 2008 –
2021 ve sl. obvodě OOP Lipník n. B.
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Z uvedeného grafu je zřejmé, že nápad trestné činnosti kulminoval v roce 2010, kdy
bylo zaznamenáno 419 trestných činů za rok. Od té doby pravidelně a postupně klesal,
kdy v roce 2021 dosáhl minima, tj. 155 případů.

3. Vývoj objasňovanosti trestné činnosti OOP Lipník n. B. v letech 2008-2021 v %
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Objasňovanost OOP Lipník n. B., jak vyplývá z výše uvedeného grafu, je dlouhodobě
nadstandardní. Obecně vzato, objasňovanost přesahující hranici 50% byla považována
v minulosti za velmi dobrou. Postupem času se kvalita práce policie začala projevovat i
zvyšováním objasňovanosti, a to napříč všemi útvary Územního odboru Přerov. Výsledky
převyšující hranici 60% objasňovanosti, lze považovat za nadstandardní. Nad touto hranicí
se pohybujeme každoročně už od roku 2012 (až na jednu výjimku v roce 2018). Rok 2021,
kdy jsme dosáhli objasňovanosti 70,32%, což je historicky dosud nejlepší výsledek, lze
hodnotit jako vysoce nadstandardní a zcela mimořádný. 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 výsledcích našeho útvaru se podíleli samozřejmě i
policisté z dalších útvarů ÚO Přerov, jako SKPV 1. OOK, SKPV OHK, Dopravního
inspektorátu Přerov i strážníci Městské policie Lipník nad Bečvou.
4. Územní rozložení kriminality

Lipník nad Bečvou
počet trestných činů

94

objasněno
TČ podle charakteristiky a počtu

83
Majetkové TČ 20x, ublížení na zdraví 12x,
ohrožení pod vlivem návykové látky 16x,
maření výkonu úředního rozhodnutí 17x,
drogové delikty 10x…
666
Obč. soužití 75x, majetek 109x, BESIP 315x,
veř. pořádek 28x, řízení MV pod vlivem
návykových látek 13x, přestupky COVID
62x…

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

Bohuslávky
počet trestných činů

1

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

0
Porušování dom. svobody 1x
3
BESIP 2x, 1x majetek
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Dolní Nětčice
počet trestných činů

1

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

1
1x ublížení na zdraví
1
majetek 1x

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

5
5
1x náhlé úmrtí, 2x ohrožení pod vlivem NL,
vloupání do RD 1x, 1x ubl. na zdraví
13
BESIP 7x, majetek 3x, obč. soužití 3

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

0
0
0
3
majetek 2x, BESIP 1x

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

6
5
Vloupání do RD 2x, poruš. dom. svobody 2x,
prolomení fcb účtu 1x, 1xvýživa
5
majetek 1x, obč. soužití 2x, BESIP 1x, veř.
pořádek 1x

Jezernice
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků

4
3
1x maření výkonu úř. rozhodnutí, 2x ublížení
na zdraví, 1x náhlé úmrtí,
18
BESIP 6x, obč. soužití 2x, majetek 7x, 3x
nepřepsání vozidla v zákonem stanovené
lhůtě

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

2
2
Nebezpečné vyhrožování 2x
5
Obč. soužití 2x, řízení pod vlivem alkoholu 2x,
volně pobíhající pes 1x
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Lazníčky
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů
počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

0
0
0
10
obč. soužití 4x, majetek 4x, covid 2x

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

1
1
1x maření výkonu úředního rozhodnutí
5
Majetek 2x, obč. soužití 1x, covid 1x, BESIP
1x

Osek nad Bečvou
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

9
7
3x ohrož. pod vlivem návykové látky, 2x
maření výkonu úř. rozhodnutí, neopr. užívání
cizí věci 1x, 1x KV do vozidla, 1x krádež kola,
1x výtržnictví
104
Obč. soužití 4x, majetek 5x,BESIP 84x,veř.
pořádek 3x, 4x řízení pod vlivem alkoholu…

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

0
0
0
2
BESIP 1x, majetek 1x

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

1
1
Poškození obecně prospěšného zařízení
z nedbalosti 1x
8
Občanské soužití 2x,majetek 4x, veř. pořádek
2x

Týn nad Bečvou
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

8
6
Maření výkonu úř. rozhodnutí 2x, 1x krádež,
KV do rest.1x, prolomení fcb. účtu 1x, omez.
os. svobody 2x, neopr. zásah do práva
k domu 1x
5

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

15
BESIP 5x, obč. soužití 2x, majetek 5x,
zneužití tísňové linky 158 2x, 1x volně
pobíhající pes

Veselíčko
počet trestných činů
objasněno
TČ podle počtu případů

počet přestupků
PŘ podle charakteristiky a počtu

11
10
1x poškození cizí věci, 1x porušování dom.
svobody a krádež vloupáním do RD, 7x
maření výkonu úř. rozhodnutí, 1x ublížení na
zdraví, ohrožení pod vlivem náv. látky 1x
21
Obč. soužití 5x, majetek 5x, veř. pořádek 2x,
BESIP 7x, covid 2x

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

4
2
Krádež vloupáním do vozidla 2x, 1x ohrožení
pod vlivem návykové látky, 1x podvod
103
BESIP 100x, veř. pořádek 3x

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

4
4
2x ohrožení pod vlivem náv. látky, 2x maření
výkonu úř. rozhodnutí
12
3x řízení pod vlivem alkoholu, 7x covid, 2x
BESIP

5. Kriminogenní faktory
Kriminogenní faktory jsou obecně označovány jako rizikové faktory, které vyvolávají,
usnadňují nebo podporují páchání trestných činů. Může se jednat o sociálně-patologické
jevy, otázky související se sociálním a ekonomickým statusem obyvatel, případně
„novodobé“ jevy, které jsou vnímány jako ohrožení bezpečnosti. V rámci OOP Lipník n. B.
jsou kriminogenní faktory v posledních letech prakticky neměnné. V roce 2021 musíme ke
kriminogenním faktorům přičíst i událost, která ovlivnila trestnou činnost zejména z
pohledu kvantity – počtu evidovaných trestných činů. Jde o celosvětové rozšíření
pandemie nového typu koronaviru - SARS Cov-2 a s tím spojeno onemocnění COVID-19.
Trestnou činnost ovlivnila i opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, která se
6

projevovala např. v omezeních prodeje alkoholu, zákazu jeho konzumace na veřejnosti,
regulací vstupu do restaurací, barů, heren, diskoték a hudebních produkcí, kde docházelo
dříve ke zvýšené koncentraci osob požívajících alkoholické nápoje, což mnohdy
vyvolávalo konfliktní situace, které mohly vyústit v různé výtržnosti, fyzická napadení a
s tím související trestné činy ublížení na zdraví.
Dále od 1. 10. 2020 došlo k novelizaci trestního zákoníku, kde mj. dochází v § 138 ke
zvýšení hranice minimálních škod pro účely trestního řízení, kdy např. škodou nikoliv
nepatrnou se rozumí škoda nejméně 10.000,-Kč (dříve to bylo 5.000,-Kč) a některé skutky,
které byly dříve posuzovány jako trestné činy, jsou po tomto datu evidovány jako
přestupky.

6. Pachatelé tr. činnosti

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

2021
49
2
3
4
101
16

2020
56
0
5
4
118
14

7. Oběti tr. činnosti
V průběhu roku 2021 jsme neevidovali žádný případ týrání svěřené osoby, či týrání
osoby žijící ve společném obydlí. Záznamů o incidentu se znaky domácího násilí bylo
zaznamenáno celkem 20. Vykázána nebyla žádná osoba.

8. Pátrání po osobách a věcech
Za rok 2021 bylo vypátráno policisty OOP Lipník n. B. celkem 34 osob v celostátním
pátrání, v roce 2020 to bylo 21 osob.
7

9. Přestupky
V rámci OOP ČR Lipník n. B. je za rok 2021 evidováno 1005 přestupků, což je téměř
dvojnásobek, než v předchozím roce, kdy jsme evidovali 522 přestupků. Z toho přestupků
proti BESIP je 574 (v r. 2020 to bylo 181), proti obč. soužití a veřejnému pořádku 131, proti
majetku 157, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 25, zbytek jsou
ostatní přestupky. Celkem 474 přestupků bylo řešeno příkazem na místě uložením
blokové pokuty v celkové výši 151.200,-Kč (v roce 2020 bylo blokově vyřízeno 156
přestupků/ 68.800,-Kč). 373 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu.
V souvislosti se snižujícím nápadem trestné činnosti a menším administrativním
zatížením, jsme zvýšili svoji aktivitu v obchůzkové službě a zaměřili se tak na potírání
méně závažné protiprávní činnosti, která se projevila zvýšením počtu zpracovaných
přestupků o takřka 100%. Na tomto zvýšení se samozřejmě podílela i povinnost kontroly
dodržování opatření vyhlášených Vládou ČR, popř. Ministerstvem zdravotnictví ČR
v souvislosti s bojem proti pandemii COVID19. V této oblasti jsme zpracovali celkem 75
přestupků.
Dále jsme se věnovali nekázni řidičů na území města Lipníka n. B. spojené
s nesprávným parkováním, nedodržením šířky volného pruhu pro každý směr jízdy, což
komplikuje v praxi volný průjezd vozidel IZS či MHD. Těchto přestupků jsme v roce 2021
vyhledali a vyřídili celkem 55. Další 100 zpracovaných přestupků v dopravě v obci Výkleky
bylo následkem nájezdu neukázněných návštěvníků místního kamenolomu za účelem
koupání v letních měsících, kteří svoje motorová vozidla stavěli v místech zákazu, na
veřejné zeleni, či ve vjezdech u rodinných domů, čímž doslova paralyzovali život obyvatelů
obce.
10. Majetková kriminalita
V oblasti majetkové kriminality bylo v roce 2021 evidováno 39 případů, objasněno 20 =
51,28%, z toho bylo 12 případů krádeží prostých (objasněno 9 = 75%), 15 případů krádeží
vloupáním (4 objasněny = 26,67%) a 5 případů ostatní majetkové trestné činnosti
(objasněn 1 = 20%). V roce 2020 bylo evidováno OOP Lipník n. B. 52 majetkových
trestných činů (objasněno 18 = 34,62%), z toho krádeží vloupáním 10 (objasněno 3 =
30%), krádeží prostých 31 (objasněno 13 = 41,94%) a ostatní majetková tr. činnost 11
(objasněno 2 = 18,18%). V letošním roce jsme nevyšetřovali žádnou sériovou majetkovou
trestnou činnost. Pozitivní je pokles nápadu majetkové trestné činnosti o 13 případů a
8

vysoké procento objasněnosti krádeží prostých. Pokles objasňovanosti a zvýšení nápadu
evidujeme u krádeží vloupáním. Z celkově 15 případů krádeže vloupáním je 2x vloupání
do restaurace, 2x vloupání do bytu, 3x vloupání do rod. domků, 4x vloupání do mot.
vozidla, 2x vloupání do ostatních objektů, 2x vloupání s odcizením součástek motorových
vozidel. Objasněny máme zatím 4 případy. Další 2 případy máme v rozpracování, kde
máme zjištěného pachatele, který je však v celostátním pátrání. Usilovně po něm pátráme,
abychom mohli případy uzavřít a statisticky vykázat jako objasněné.

11. Hospodářská kriminalita
U hospodářské trestné činnosti jsme evidovali v roce 2021 6 případů, z nichž byl
objasněn 1 = 16,67%. V jednom případě se jednalo o trestný čin padělání a pozměnění
veřejné listiny a v 5 případech šlo o neoprávněný přístup a poškození záznamu v
počítačového systému. V roce 2020 jsme evidovali trojnásobný počet případů, tedy 18,
objasněno bylo 9 = 52,94%.

12. Informační kriminalita
V oblasti počítačové kriminality se jedná o 4 trestné činy a neoprávněné přístupy k
systému a nosiči informací, to vše za účelem podvodů spočívajících ve vylákání přístupových
kódů k osobním účtům, údajům z platebních karet a následné odčerpávání finančních
částech z účtů zejména fyzických osob. Je potřeba uvést, že podíl informační kriminality se
každým rokem zvyšuje a dá se předpokládat, jeho vzestup i do budoucna. Činnost pachatelů
se přesouvá do virtuálního prostředí, světa kryptoměn a nezřídka má přesah i do zahraničí,
což činí tuto oblast trestné činnosti složitější a náročnější, co do objasňování. Dále jsme
evidovali několik případů v rovině přestupkové, kdy se jednalo o podvody spáchané pomocí
internetu zejména v souvislosti s podvodným vylákáním částek prostřednictvím inzerátů na
různých internetových portálech BAZOS apod. Na objasňování této trestné činnosti úzce
spolupracujeme s policisty Služby kriminální policie a vyšetřování, Oddělení analytiky a
kybernetické kriminality Územního odboru Přerov. Je zřejmé, že do budoucna bude potřeba
se zaměřit i na prevenci za účelem předcházení této formy trestné činnosti.
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13. Korupce
V roce 2021 nebyl ve služebním obvodě OOP Lipník n. B. realizován žádný případ
přímého úplatkářství - podplácení.

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 2021 evidováno
26 trestních spisů, z nichž bylo objasněno 19 = 73,08%. Z celkového počtu spisů je 15
případů úmyslného ublížení na zdraví, 4 případy porušování domovní svobody, 3 případy
nebezpečného vyhrožování, 1 případ loupeže, 1 případ vydírání, 1 případ omezování
osobní svobody a 1 případ násilí a vyhrožování úřední osobě. V roce 2020 bylo evidováno
28 trestních spisů, z nichž bylo objasněno 23 = 82,14%. V této problematice vyvíjíme
maximální úsilí ke zjištění pachatelů a máme rozpracované případy, které budou
dodatečně objasněny v roce 2022.

15. Mravnostní kriminalita
V oblasti mravnostní trestné činnosti evidujeme v roce 2021 celkem 4 případy, všechny
zpracovávají kolegové ze Služby kriminální policie a vyšetřování, 2. oddělení obecné
kriminality. U všech případů je znám pachatel, k jejich objasnění dojde až během roku
2022, kdy trestní řízení je náročné na dokazování, vypracovávají se posudky znalců atd.
16. BESIP
V rámci trestné činnosti na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo zdejším
útvarem v roce 2021 zjištěno a realizováno celkem 19 přečinů ohrožení pod vlivem
návykové látky. V roce 2020 to bylo 11 případů. Případů řízení motorových vozidel pod
vlivem alkoholu (pod hranicí 1‰ alkoholu), řešených jako přestupek byly 13 (v roce 2020
případů 6), případů řízení motorových vozidel pod vlivem omamných a psychotropních
látek řešených jako přestupek bylo 15 (v roce 2020 případů 6). V roce 2021 jsme se
zaměřili na vyhledávání trestné činnosti v dopravě a dosáhli velmi dobrých výsledků, čímž
se snažíme přispívat k jedné z priorit krajského ředitelství policie – snížení tragických
následků dopravních nehod.
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17. Oblast veřejného pořádku

V roce 2021 nebyl zaznamenán na území našeho sl. obvodu žádný pochod či
shromáždění z oblasti pravicově či levicově zaměřeného extremismu. Policisté ve službě
celkem v 11 případech použili donucovací prostředky, kdy ve dvou případech došlo
k následku se zraněním osoby. Bylo použito celkem 16 donucovacích prostředků, z toho
9x hmaty, chvaty, údery a kopy, 1x obušek, 1x zneschopňující prostředek a 5x pouta.
Předvedeno bylo celkem 13 osob, zajištěno bylo 66 osob. Zadrženo v souladu s trestním
řádem bylo 9 osob, umístěno v policejní cele 16. Do protialkoholní záchytné stanice bylo
eskortováno 8 osob. Dále jsme na žádost okresních soudů provedli 14 eskort osob a
doručili 60 zásilek do vlastních rukou, na žádost dalších orgánů to bylo dalších 31 zásilek
do vlastních rukou.
Celkový počet spáchaných přestupků v roce 2021 byl 1005. Přestupků na úseku
ochrany před alkoholismem a toxikomanií bylo 25, přestupků proti veřejnému pořádku a
proti občanskému soužití bylo 131, přestupků proti majetku 157, na úseku BESIP 574, na
úseku zbraní a střeliva 1 a ostatních přestupků bylo 118. V rámci přestupkového řízení
bylo uloženo celkem 474 pokut v celkové částce 151 200,-Kč (v roce 2020 to bylo 156
pokut v příkazním řízení v částce 68.800,-Kč).

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

Tabulkový stav na OOP Lipník n. B. je 22 policistů a 1 občanský zaměstnanec.
V průběhu roku 1 policista odešel na útvar služby kriminální policie a vyšetřování, ke konci
roku 2 policisté požádali o propuštění ze služebního poměru a odešli do civilu. Naopak
jsme byli posíleni 1 policistou, který přišel na náš útvar z Oddělení hlídkové služby Přerov.
Ke konci roku 2021 jsme tedy byli v nenaplněném početním stavu o -2 policisty. V roce
2022 lze očekávat u dalších policistů studijní pobyty na útvarech služby kriminální policie a
vyšetřování a následně jejich možné přesuny na tyto útvary. V rámci vzdělávání a
zdokonalování profesních činností probíhají nadále studijní pobyty u integrovaného
operačního střediska krajského ředitelství. V rámci personální práce neustále probíhá
náborová činnost, kde hledáme vhodné uchazeče o přijetí do služebního poměru
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příslušníka Policie ČR a stabilizace personálního stavu našeho útvaru je jednou z našich
priorit.

16. Prevence
V rámci preventivních opatření se policisté v roce 2021 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
valná většina prohřešků byla řešena domluvou. Celkem 5 přestupků bylo vyřízeno na
místě v příkazním řízení uložením blokové pokuty a dalších 73 přestupků bylo oznámeno
příslušnému správnímu orgánu. Pokud se týká dalších preventivních aktivit, tak bylo
reagováno na aktuální nápad trestné činnosti plánováním obchůzkové činnosti do
problémových oblastí i v součinnosti se strážníky Městské policie Lipník n. B. I přes
výrazné omezení kulturních a společenských akcí se některé akce uskutečnily, kdy
s ohledem na zkušenosti z předchozích let proběhla preventivní policejní akce
v souvislosti s hudební produkcí v místní sokolovně v Lipníku n. B., ostatní akce menšího
charakteru, které se uskutečnily v našem služebním obvodě, byly z preventivních důvodů
monitorovány v rámci běžné obchůzkové činnosti. 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
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na tomto místě poděkoval za velmi dobrou spolupráci v roce 2021 všem složkám IZS,
Městské policii Lipník n. B., 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 70 %, lze považovat za vysoce
nadstandardní a potvrzují velmi dobrou kvalitu odváděné práce. Lze konstatovat, že úkoly
stanovené pro rok 2021 byly splněny, i přes problémy, které nám přinesl boj se zvládáním
situace proti pandemii COVID-19. Jsme připraveni i nadále plně, zodpovědně a s vysokým
pracovním nasazením chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat
zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné
protiprávní činnosti a potírat ji, a v neposlední řadě pak usilovat o trvalou podporu a
důvěru veřejnosti.
Cíle:

- navázat na nadstandardní výsledky v objasňovanosti a pokud možno se jim přiblížit i v
roce 2022,
- aktivní činnost vyškolených policistů na problematice národnostních menšin v rizikových
lokalitách,
- 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,
- personální stabilizace útvaru, vzdělávání služebně mladších policistů, nábor nových
policistů
- vyhledávání trestné činnosti v dopravě,
- 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 nad Bečvou 3. 2. 2022

npor. Bc. Marek Pecha, DiS. v.r.
vedoucí oddělení
17

