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Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP
Hranice za rok 2015 – předložení
Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace v rámci OOP Hranice předkládám
následující zprávu o činnosti policie:
•Úvodní přehled nápadu trestné činnosti za rok 2015 a srovnání s rokem 2014
Vyhodnocením nápadu trestné činnosti bylo zjištěno, že v roce 2015 došlo ke
snížení počtu spáchaných trestných činů ve služebním obvodu PČR OO Hranice, kdy bylo zjištěno
celkem 586 skutků, což je o 60 skutků méně oproti roku 2014.
rok
2014
2015

oznámené skutky
646
586

objasněno
378
340

%
58,51
58,02

Objasňovanost za sledované období roku 2015 činí 58,02 %, což znamená
srovnatelnou objasňovanost s rokem 2014.
Vyhodnocením jednotlivých druhů trestné činnosti lze konstatovat, že stálým a
největším problémem zůstává majetková trestná činnost, a to především krádeže prosté a krádeže
vloupáním, které tvoří největší procento nápadu trestné činnosti naší součásti - OOP Hranice.
1. Kriminogenní faktory v teritoriu
Kriminogenním faktorem v teritoriu je především geografická poloha nejen
samotného města Hranic, ale celého služebního obvodu OOP ČR Hranice. Město Hranice je
významným dopravním uzlem, a to železničním, ale i silničním. Náš služební obvod je na hlavní
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trase mezi městy Ostrava - Olomouc a bez významu není ani hlavní tah na Valašské Meziříčí a
dále Slovenskou republiku.
Dle údajů Úřadu práce ČR, v roce 2015 došlo v obvodu obce s rozšířenou působností
Hranice ke snížení nezaměstnanosti, a to cca o 3 %.
2. Pachatelé trestné činnosti
Podíl pachatelů trestné činnosti z hlediska jejich skladby nedoznal výrazných změn,
kdy situace se nezměnila ani s výrazným přílivem uprchlíků do Evropy v loňském roce.
Na nápadu trestné činnosti se ve služebním obvodu OOP ČR Hranice výrazně podílejí
recidivisté, a to především u krádeží vloupáním, násilné a majetkové tr. činnosti, dále i u podvodů.
Velká část trestné činnosti je páchána recidivisty z jiných krajů, kdy toto je v přímém kontextu
s průjezdností našeho služebního obvodu. Jedná se nejvíce o pachatele z Moravskoslezského
kraje.
Trestná činnost cizinců se výrazněji neprojevila, vývojové tendence jsou setrvalé. Setrvalá
je situace také na úseku trestné činnosti dětí a mládeže.
V rámci preventivní činnosti je udržována úzká spolupráce s pracovníky orgánu sociální
péče o děti, kteří řeší tuto problematiku při Městském úřadu Hranice. Dále spolupracujeme s
pracovníky Probační a mediační služby ČR v Přerově, jakož i s neziskovými organizacemi.
Pokračujícím problémem z předešlých let bylo i v roce 2015 sprejerství, především
na vlakových soupravách odstavených v železniční stanici Hranice na Moravě.
Nemalým problémem v roce 2015 byly krádeže osobních motorových vozidel, kdy
toto bylo řešeno naší součástí celkem v 9 případech, z toho v 7 případech se jednalo o os. mot.
vozidlo zn. Škoda Octavia.
3. Oběti trestné činnosti
V průběhu roku 2015 řešili policisté OOP Hranice celkem 20 případů incidentů se
znaky domácího násilí. Vykázání bylo provedeno ve 4 případech, kdy násilnou osobou byl vždy
muž, občan ČR.
4. Pátrání po osobách a věcech
V roce 2015 bylo policisty PČR OOP Hranice vypátráno celkem 19 hledaných osob.
Mezi těmito osobami byly 3 osoby dodány do výkonu trestu odnětí svobody, ve 4 případech šlo o
svěřence výchovných ústavů a 5 osob bylo pohřešováno.
5. Přestupky
V rámci OOP ČR Hranice bylo v průběhu roku 2015 zjištěno celkem 1393
přestupků, což je o 135 přestupků méně než v roce 2014, kdy bylo zjištěno 1528 přestupků.
Z toho 490 přestupků bylo řešeno blokově (444 proti bezpečnosti a plynulosti sil. provozu,
34 proti majetku, 10 proti veřejnému pořádku), 461 přestupků bylo oznámeno k projednání
správnímu orgánu.
Z celkového počtu přestupků bylo zjištěno 513 přestupků proti majetku (r. 2014 –
608), což je pokles o 95 přestupků, 273 přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
(r. 2014 – 347), což je pokles o 74. Dále 38 přestupků na úseku alkoholismu a jiných toxikomanií
(r. 2014 – 20), kde je nárůst o 18 přestupků.
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6. Majetková kriminalita
V roce 2015 byl zaznamenán nápad 302 případů majetkové TČ, kdy objasněno bylo
108 skutků, což je 35,76 %. Oproti roku 2014 došlo ke zvýšení objasňovanosti o 2,52 %. Výsledek
na úseku krádeží vloupáním, byl v roce 2015 celkem 82 skutků, objasněno bylo 40 skutků, což je
48,78 %. Objasňovanost se zvýšila, kdy v roce 2014 byl nápad 123 skutků, objasněno bylo 37, a to
činilo 30,08 %.
7. Hospodářská kriminalita
V roce 2015 bylo zjištěno celkem 87 případů týkajících se hospodářské kriminality.
Z tohoto počtu bylo 65 případů objasněno, což je 74,71 %. V roce 2014 bylo oznámeno celkem 72
případů, kdy objasněno bylo 58 případů, což je 80,56 %.
8. Informační kriminalita
Na úseku informační kriminality jsme v roce 2015 evidovali 20 případů podvodného
jednání přes internet, kdy se jednalo o podvodné vylákání finanční hotovosti prostřednictvím
podaných inzerátů na internetových portálech BAZOS, AUKRO, SBAZAR atd.
9. Korupce
Na naší součásti PČR OO Hranice nebylo šetřeno žádné oznámení o korupčním
jednání.
10. Násilná kriminalita
V roce 2015 došlo k poklesu nápadu násilné kriminality - celkem 52 případů, kdy 43
případů bylo objasněno, což je 82,69 % (v roce 2014 bylo zjištěno 72 případů, z nichž bylo 67
případů objasněno, což činí 93,06 %). Ve většině případů se jedná o projevy chování v souvislosti
s požitím alkoholických nápojů a nejčastějším místem činu jsou restaurační zařízení a domácnosti.
11. Mravnostní kriminalita
U nápadu mravnostní kriminality byl v roce 2015 pokles. Byly zjištěny celkem 2
skutky, objasněn byl 1, což činí 50,00 %. V roce 2014 bylo zjištěno celkem 6 případů, objasněny
byly 4, což je 66,67 %.
12. Bezpečnost silničního provozu
Ve služebním obvodu OOP Hranice došlo v roce 2015 celkem k 226 dopravním
nehodám (dále jen „DN“) Ve srovnání s rokem 2014 došlo k velkému nárůstu DN, a to o 124 (v
roce 2014 celkem 102 dopravních nehod).
V roce 2015 došlo při DN k usmrcení 4 osob, 10 osob bylo zraněno těžce, 55 lehce.
Hlavními příčinami DN zůstávají nedání přednosti v jízdě, rychlost jízdy, nesprávné předjíždění, a
způsob jízdy. V 19 případech byla DN zapříčiněna předešlým požitím alkoholických nápojů řidiči
vozidel a ve 2 případech požitím jiných návykových látek. V 60 případech nebyly DN zaviněny
řidičem motorového vozidla, ale např. chodci, cyklisty, zvěří).
V rámci trestné činnosti na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo
naší součástí v roce 2015 zjištěno a řešeno celkem 15 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky
dle § 274 tr. zákoníku (alkohol). Dalších 38 případů řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu
(pod 1‰ alkoholu) bylo řešeno jako přestupek. Policisté OOP Hranice zjistili 11 případů řízení
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motorového vozidla pod vlivem drog. V 9 případech bylo řešeno řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění.
13. Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy
V teritoriu OOP Hranice se nachází velká průjezdní železniční stanice Hranice na
Moravě. Hlavním problémem nadále zůstávají krádeže na cestujících a zajišťování přepravy
fanoušků fotbalových a hokejových klubů. Problémem je také sprejerství na odstavených
železničních soupravách a krádeže barevných kovů a železa na tratích.
14. Oblast veřejného pořádku
Na úseku veřejného pořádku lze konstatovat situaci jako stabilizovanou. V průběhu
roku 2015 nedošlo k žádnému vážnému narušení veřejného pořádku, v našem služebním obvodu
se nekonal žádný pochod či shromáždění osob orientovaných pravicově či levicově zaměřeného
extremismu.
Bylo provedeno celkem 15 preventivně bezpečnostních akcí, především k zajištění
veřejného pořádku, ochrany osob a majetku. Dále se policisté OOP Hranice podíleli na zajištění
akcí vyhlášených Policejním prezidiem České republiky v rámci mezinárodní spolupráce Tispol,
dále vyhlášených Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a také Územním odborem
Přerov.
Za období roku 2015 byly v 8 případech (r. 2014 – 15) použity donucovací
prostředky. Dále bylo předvedeno 49 osob (r. 2014 – 35). Do protialkoholických záchytných stanic
byly dodány 4 osoby.
V roce 2015 nebyla policisty OOP Hranice použita služební zbraň, v 8 případech byl
použit donucovací prostředek - hmaty, chvaty, údery a kopy.

15. Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti Policie ČR
Na OOP ČR Hranice je plánovaný stav 40 policistů, obsazeno je 39 míst policistů a
1 občanská pracovnice. Ukončení služebního poměru se momentálně neočekává. 1 policista je
dlouhodobě na studijním pobytu na OHK Přerov, 4 policisté jsou odveleni - ZOP Holešov.
V roce 2014 byla provedena kompletní rekonstrukce budovy OOP Hranice.
16. Prevence
Preventivně informační skupina pravidelně informuje místní regionální média o
prováděných preventivních aktivitách na Přerovsku. Dle zájmu se jich redaktoři účastní a zpracují o
našich aktivitách reportáže. Informace o krocích jsou vyvěšovány na internetových a intranetových
stránkách Policie ČR. Pravidelně jsou také zpracovávány články zaměřené na určitou problematiku
a zasílány novinářům.
Prevence kriminality
Součástí naší služební činnosti jsou přednášky, besedy a různé preventivní akce.
V průběhu roku 2015 se uskutečnily přednášky pro děti mateřských a základních škol.
Témata jsou volena dle aktuálnosti, dle požadavku příslušné organizace. Záměrem je
přiblížit dětem i mládeži práci policie a dostat do jejího povědomí, že policie je nejen složka
represivní, ale i složka, která přispívá k jejich ochraně a bezpečnosti. Další přednášková činnost,
zaměřená na žáky druhého stupně základních škol, je zaměřena na sociálně patologické jevy
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společnosti, mezi něž patří šikana a kyberšikana, na bezpečné chování v dopravě a na základy
právního povědomí.
V rámci preventivních aktivit se podílíme na místních, krajských a celostátních
projektech. Regionální akce jsou zaměřeny především na aktuální problémy a nápad trestné
činnosti, které se v našem služebním obvodu projeví.
Každoročně se účastníme akce „Hranické hry bez hranic", která se pořádá v kasárnách
Generála Záhalky v Hranicích.
Na velmi dobré úrovni také spolupracujeme s preventistkou Oddělení tisku a prevence KŘP
Olomouckého kraje.
V listopadu 2015 proběhlo tradiční setkání se seniory v Přerově, kterého se pravidelně
účastní bývalí i současní policisté OOP Hranice.
Nedílnou součástí naší služební činnosti je i preventivní činnost, která se týká především:
- prevence krádeží v nákupních centrech a z vozidel na přilehlých parkovištích
- přednášková činnost v ZŠ a MŠ
- spolupráce při cyklosoutěži BESIP
- prezentace Policie ČR při „Hranických hrách bez hranic“ (spolupořádá AČR, HZS, PČR,
VP, MP Hranice)
- Moto mše HARLEY a Poslední míle - zahájení a ukončení motorkářské sezóny spojené
se spanilou jízdou účastníků
- prevence požívání alkoholických nápojů osobami mladšími 18-ti let - ve spolupráci s ŽÚ
MěÚ Hranice, ČOI, HZS
- bezpečnostní opatření při pořádání různých kulturních, sportovních akcích v našem
služebním obvodu
- policisté OOP Hranice se účastnili plnění úkolů v souvislosti s migrací, a to ve střediscích
pro běžence v Zastávce u Brna a ve Vyšních Lhotách.
17. Ostatní
Spolupráci s orgány samosprávy a dalšími např. Městskou policií Hranice, Armádou
České republiky hodnotíme v rámci OOP Hranice jako nadstandardní, což je prezentováno
především společně pořádaným plesem „Ozbrojených složek“, který je již tradicí.
Kladně lze i hodnotit spolupráci s místními samosprávami obcí.
18. ZÁVĚR
Jako klady lze hodnotit:
- postupně se zvyšující úroveň právního vědomí,
- vyšší vzdělanost policistů,
- efektivní využívání bezpečnostních akcí,
- trvale velmi dobrá spolupráce s Městskou policií,
- zvýšená preventivní činnost, dobrá spolupráce s „Komisemi prevence kriminality“ a,
„Povodňovými komisemi“ v Hranicích.
Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Zámrsky za rok 2015
V roce 2015 v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Hranice v teritoriu obce Zámrsky
nedošlo k žádnému trestnému činu. Ve stejném období zde byl řešen 1 přestupek, a to na úseku
BESIP, který byl objasněn.
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V průběhu roku 2015 byly průběžně prováděny preventivní dopravně bezpečnostní akce,
zaměřené na odhalování a odstranění hlavních příčin vzniku dopravních nehod - alkohol,
nepřiměřená rychlosti, dále pak byly provedeny preventivní akce zaměřené na požívání alkoholu
nezletilými či mladistvými osobami.
Ke zlepšení bezpečnosti občanů, ochrany soukromého i obecního majetku navrhujeme:
- vést občany a organizace ke zlepšování zabezpečování svého majetku, a to jak zvýšenou
pozorností v okolí svého bydliště, tak i technickými prostředky, např. zabezpečovacími systémy,
zejména v místech, kde je trestná činnost četnější, u rekreačních či odlehlých objektů apod. Dále
občany poučit vhodnou formou o prospěšnosti včasného podávání informací Policii ČR na
bezplatnou linku 158, či přímo na Obvodní oddělení Policie České republiky Hranice 581601690, o pohybu podezřelých osob či vozidel v obci jako prevenci před pácháním trestné
činnosti, v poslední době často páchanou na osobách vyššího věku, kdy se pachatelé pod různými
záminkami vloudí do domu a zde pak nejčastěji odcizí větší finanční hotovost, či vloupání do
objektů, odstavených vozidel a obdobnými případy. Podněty, návrhy či připomínky lze rovněž
zasílat i elektronickou poštou na adresu : pr.oo.hranice.podatelna@pcr.cz
nadále pokračovat ve vzájemném včasném informování v oblasti pořádání kulturních,
sportovních a společenských akcí k řádnému zabezpečení veřejného pořádku, zejména u akcí,
které podléhají oznamovací povinnosti na Městském úřadu Hranice.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem členům obecního zastupitelstva, zejména pak panu
starostovi Arnoštu Palovi za velmi dobrou spolupráci v uplynulém roce 2015.

prap. Kateřina Klabačková
inspektor

komisař npor. Mgr. Petr Čech
vedoucí OOP Hranice
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