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Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním
obvodě OOP Hanušovice za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Na základě Závazného pokynu policejního prezidenta č. 211/2008 o zavedení metody „Community
Policing“, čl. 5 písm. f), přílohy č. 2 závazného pokynu a vzájemném projednání zasílám následující
zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu obvodního oddělení Policie ČR Hanušovice.

1) Personální stav oddělení

K 1. 1. 2010 sloužilo na OOP Hanušovice 18 policistů
Uvedený stav odpovídá plánovanému počtu služebních míst. K 31. 12. 2010 byl služební stav
neměnný.

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

V roce 2010 bylo ve služebním obvodu Územního odboru Šumperk Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje spácháno celkem 2206 trestných činů, což je o 47
trestných činů více než v roce 2009, z výše uvedeného počtu trestných činů se podařilo
objasnit 1190 skutků. To znamená, že z celkového počtu spáchaných trestných činů se

podařilo v rámci Územního odboru Policie České republiky Šumperk objasnit 53,94 %
trestných činů, což je oproti roku 2009 pokles objasněnosti o 3,85 %. Úroveň úspěšnosti
objasňování trestné činnosti v rámci kraje i celé České republiky zaznamenal pokles, Územní
odbor Šumperk se v rámci Krajského ředitelství Olomouckého kraje umístil na 2 místě za
Územním odborem Jeseník.

3) Úspěšnost zjišťování pachatelů trestných činů u obvodního oddělení

Na výše uvedeném výsledku se Obvodní oddělení Hanušovice podílelo celkovým
nápadem 211 trestných činů, což je o 57 trestných činů více než v r. 2009, ze kterých se
nám podařilo objasnit celkem 133 trestných činů. Vyjádřeno v procentech dosáhlo OOP
Hanušovice k 31. 12. 2010 nejlepší výsledek v objasněnosti v rámci Policie České republiky,
Územního odboru Šumperk a to 63,03%, což je pokles oproti r. 2009 o 7,10 %.
V loňském roce bylo zdejším oddělením ve zkráceném přípravném trestním řízení
realizováno celkem 84 případů, což svědčí o bezodkladné práci policistů útvaru a rychlém
objasnění případů.

4) Nejproblematičtější okruhy trestné činnosti z pohledu OOP

Nejvyšší nápad trestné činnosti byl na Hanušovicku: 75 trestných činů a na
Staroměstsku: 55 trestných činů. Téměř polovina trestných činů spáchaných na území OOP
Hanušovice jsou krádeže prosté a krádeže vloupáním. U dvaceti případů se pachatelé
dopustili trestného činu zanedbání povinné výživy a u jedenácti případů šlo o ohrožení pod
vlivem návykové látky. U jedenácti případů se pachatelé dopustili maření výkonu úředního
rozhodnutí a u šesti případů ublížení na zdraví. Mezi závažnější trestné činy patří i
výtržnictví, pohlavní zneužití, loupež, nebezpečné pronásledování a nebezpečné
vyhrožování. V oblasti hospodářské trestné činnosti bylo zjištěno sedm skutků, kdy byly
dosud objasněny tři činy.

5) Nejzávažnější případ v rámci OOP

Nejzávažnější případ, který šetřilo Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Odbor
služby kriminální policie a vyšetřování Olomouc, patří vražda a sebevražda důchodců
v Hanušovicích. Neméně závažný případ byl šetřen s podezřelým z Hanušovic, který se
dopustil několika trestných činů - nebezpečné vyhrožování, ublížení na zdraví, znásilnění,
vydírání a výtržnictví, a podezřelým z Jindřichova, který se dopustil trestných činů
nebezpečného pronásledování, výtržnictví, nebezpečného vyhrožování a loupeže.

6) Přestupkové řízení-počty přestupků a nejfrekventovanější přestupky, BESIP

V roce 2010 bylo na území OOP Hanušovice zjištěno 678 přestupků. Z toho se
podařilo objasnit 512 přestupků, což znamená 75,5 %. Nejvíce přestupků bylo zjištěno
v rámci BESIPU nedodržováním zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to
237 přestupků. 204 přestupků bylo šetřeno proti majetku s 37 % objasněností, 157 přestupků
bylo šetřeno proti občanskému soužití. Hlídka Policie ČR OOP Hanušovice byla přivolána
v téměř 50 případech ke krádeži v Penny marketu v Hanušovicích. Přestupky v dopravě a
drobné krádeže byly řešeny převážně v blokovém řízení.
V rámci šetření přestupku proti občanskému soužití byl v jednom případě na
Malomoravsku realizován institut vykázání osoby.

7) Community policing – úroveň spolupráce s místní samosprávou

„Community policing“ jako pojem znamená komunikativní přístup k policejní práci,
policejní práci orientovanou na službu veřejnosti a společenskou policejní činnost. Policie
tímto předchází kriminalitě, navrhuje na základě svých znalostí a zkušeností opatření, která ji
zamezí už při jejím vzniku. O to vše se snaží i policisté obvodního oddělení Hanušovice.
Vzhledem k jejich praxi je na velmi dobré úrovni místní a osobní znalost, pravidelný kontakt
s místní samosprávou, kontakt s občany měst Hanušovice a Starého Města a ve všech
obcích regionu.
Spolupráce Obvodního oddělení se zainteresovanými orgány a veřejností je tímto
velmi dobrá a to jak v běžném způsobu života v obcích, tak i při pořádání různých
společenských akcích. Nedávné volby do místních zastupitelstev, při kterých se změnilo u
některých obcí složení vedení, tak dávají nový impuls ke vzájemné spolupráci. Návštěva na
zasedáních zastupitelstev a konstruktivní náměty ke společné práci jsou toho důkazem.

8) Problémové lokality, oblasti z pohledu zajišťování VP

Obvodní oddělení Hanušovice je co do rozlohy a členitosti největší z obvodních
oddělení územního odboru Šumperk. To zasluhuje pozornost u každé obce náležící pod OO
Hanušovice. Město Hanušovice a město Staré Město vzhledem k počtu obyvatel je při
zajišťování veřejného pořádku nejnáročnější. Na celou oblast má zejména vliv malá
zaměstnanost obyvatel v regionu. S tím souvisí i vyšší nápad u majetkové trestné činnosti.
Mezi problémové lokality patří zejména restaurace a vinárny otevřené do nočních hodin

v Hanušovicích a pohyb osob z těchto podniků. Nemalý počet pachatelů trestných činů a
přestupků je ubytován ve třech ubytovnách v Hanušovicích. Mezi místa s vyšším nápadem
trestné činnosti patří zejména okolí nádraží ČD v Hanušovicích, chatové oblasti na
Staroměstsku a Malomoravsku.

9) Priority obvodního oddělení
1. Lidské zdroje
o Otevřenost, informovanost, stabilizace, vzdělávání, samostatnost, důvěra,

výcvik.
2. Kvalita práce
o Rychlost reakce, kvalita trestního, přestupkového a správního řízení,

bezpečnosti silničního provozu, veřejného pořádku a realizace protikorupčních
opatření.
3. Spolupráce s veřejností
o Otevřenost a vstřícnost ve všech oblastech policejních činností, zapojení

veřejnosti do problematiky veřejného pořádku a bezpečnosti silničního
provozu.
4. Ekonomika
o Dodržení zásad hospodárnosti a nakládání se svěřenými prostředky ve všech

oblastech činnosti.
5. Prevence
o Pokračování a rozvoj všech preventivních aktivit se zaměřením na oblast

zabezpečení majetku (zejména vozidel), oběti trestné činnosti (zejména
seniory), situační prevenci (lokality výskytu problémové mládeže), BESIP –
důraz na práci okrskářů a aplikaci filozofie „Community Policing“.
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