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Zastupitelstvo města Chropyně  bere na vědomí

Zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodě města Chropyně v roce 2018.

Důvodová zpráva:
Vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Hulín npor. Bc. Jaromír  Bryška  předkládá  zprávu  o  bezpečnostní  situaci  v
územním obvodě města Chropyně v roce 2018.

V  uvedeném roce bylo na teritoriu města Chropyně evidováno 46 trestných činů  (oproti  roku 2017 o 14 méně) a
440  přestupků  (o  61  více  než  v  roce  2017),  přičemž  90  přestupků  bylo  předáno  k  vyřízení  Městskému  úřadu
Kroměříž, který na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s  městem Kroměříž vykonává státní správu za město
Chropyně na úseku přestupků, neboť  Městský úřad Chropyně  nemá  kvalifikovaného  zaměstnance,  který  by  mohl
přestupkovou agendu vykonávat. U zbývajících 350 přestupků  se jednalo převážně o  přestupky v  dopravě a  byly
vyřízeny  v  příkazním  řízení.  Na  území  města  došlo  v  loňském  roce  k  12  statisticky  evidovaným  dopravním
nehodám, tedy k nehodám s tzv. ohlašovací povinností. 

Ve  své  zprávě  vedoucí  oddělení  dále  podává  informace  o  preventivní,  hlídkové  a  obchůzkové  činnosti  a  sděluje
priority Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pro rok 2019.
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1. Úvod 

Služební obvod OOP ČR Hulín je o velikosti 96 km2 a v tomto bydlí cca 17 tisíc lidí. Služební 

obvod zahrnuje město Hulín (Chrášťany a Záhlinice), město Chropyně (Plešovec) a obce Břest, 

Kyselovice, Pravčice, Skaštice, Záříčí a Žalkovice.  

V současné době na oddělení pracuje 13 policistů včetně vedoucího oddělení. Dva policisté 

se zabývají trestním řízením a deset policistů je zařazeno do obchůzkové a hlídkové služby. 

Policisté Obvodního oddělení Hulín, zajišťují chod oddělení v nepřetržitém systému služeb 

po celých 24 hodin denně. 

Služební obvod je rozdělen na jednotlivé části, za které odpovídá vždy konkrétní policista 

s územní odpovědností.  

Územně odpovědným policistou pro město Chropyně a místní část Plešovec je prap. Mgr. 
Aleš Pospíšilík.  

2. Kriminalita na teritoriu OOP Hulín 

V roce 2018 bylo v rámci místní příslušnosti OOP Hulín prověřováno celkem 171 skutků 

mající znaky trestného činu, dále bylo vyřízeno, ať již v blokovém řízení, oznámením, nebo 
odložením věci celkem 2955 přestupků a na 245 čísel jednacích evidovaných jako administrativní 

úkony, kterými jsou např. zprávy vyhotovené na základě žádostí soudů, státních zastupitelství, 

exekutorských úřadů, jiných útvarů o provedení šetření, výslechů, zajištění věcí a dalších žádostí 

zejména státních organizací.  

Pro srovnání v roce 2017 bylo na teritoriu OOP Hulín evidováno 202 trestných činů, 2.371 

přestupků a 213 čísel jednacích. V porovnání s rokem 2017 evidujeme pokles nápadu trestné 

činnosti, nárůst evidovaných přestupků a nárůst evidovaných čísel jednacích.  

      V roce 2018 bylo policisty OOP Hulín zjištěno celkem 53 řidičů motorových vozidel pod 

vlivem alkoholu. Dále bylo při výkonu služby zjištěno 28 řidičů pozitivně testovaných na návykovou 

látku, nejčastěji na látku marihuana a pervitin. 

3. Trestná činnost na teritoriu města Chropyně 

V roce 2018 bylo na teritoriu města Chropyně evidováno 46 trestných činů. Jedná se o údaj 

zahrnující 15 majetkových trestných činů (krádeže prosté, krádeže vloupáním a podvody), dále 9 
trestných činů obecně nebezpečných a trestných činů proti výkonu pravomocí orgánů veřejné moci 

(řízení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, výroba a držení 

omamných a psychotropních látek), 12 násilných trestných činů (účast na sebevraždě, výtržnictví, 

ublížení na zdraví, loupež), 6 trestných činů proti rodině (zanedbání povinné výživy, ohrožení 

výchovy dítě, týrání svěřené osoby) a 4 ostatní trestné činy (hospodářské trestné činy).  

Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke snížení počtu evidovaných trestných činů o 14. V roce 
2017 bylo evidováno celkem 60 trestných činů. 



 

Celková objasněnost trestných činů v roce 2018 ve služebním obvodě Obvodního oddělení 

PČR Hulín je 75,51%, kdy v roce 2017 byla celková objasněnost 70,81%.  

4. Přestupky na teritoriu města Chropyně 

Ve městě Chropyně bylo evidováno za rok 2018 celkem 440 přestupků. Z uvedeného 

množství přestupků, bylo 90 přestupků vyřešeno oznámením MěÚ Kroměříž, příslušnému odboru a 

zbývajících 350 přestupků bylo vyřešeno v příkazním řízení, kdy se jedná převážně o přestupky 

v dopravě. 

Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení počtu evidovaných skutků o 61 přestupků. V 
roce 2017 bylo evidováno celkem 379 přestupků. 

5. Dopravní nehody 

V roce 2018 došlo na území města Chropyně ke 12ti statisticky evidovaným dopravním 
nehodám, kdy se jedná o dopravní nehody s tzv. ohlašovací povinností (nehoda, při níž dojde ke 

zranění osob, dojde k hmotné škodě na majetku více než 100.000,- Kč a dojde ke škodě na majetku 

třetí osobě).  

6. Prevence kriminality 

Policisté obvodního oddělení Hulín stále v rámci svých personálních možností zvyšují 

preventivní, hlídkovou a obchůzkovou činnost. V nepravidelných intervalech jsou častěji, zejména 

v období prázdnin, prováděny kontroly na dodržování zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek. Dále jsou častěji prováděny dopravně bezpečnostní akce, kdy 

byl zvýšen dohled zejména na řidiče pod vlivem alkoholu a jiné návykové látky, na předepsané 

osvětlení cyklistů za snížené viditelnosti a používání reflexních prvků na oděvu chodců pohybujících 

se po komunikaci mimo obec za snížené viditelnosti.  

Ve spolupráci se skupinou tisku a prevence Územního odboru Kroměříž se policisté 

Obvodního oddělení Hulín účastnili přednáškových a ukázkových akcí, zejména ve školkách a 

školách. 

Policisty OOP Hulín je při výkonu služby využíván kamerový systém města Chropyně. Lze 

konstatovat, že díky vytěžováním kamerového systému došlo ke zvýšení celkové objasněnosti 

kriminality v rámci celého OOP Hulín. Kamerový systém je používán především pro následné 

vytěžování, kdy personální stav OOP Hulín nedovoluje jeho nepřetržité monitorování. 

7. Priority Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pro rok 2019 

Posílení preventivních a profylaktických opatření v boji proti terorismu (měkké cíle) 

Bezpečnost silničního provozu 

 jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek 

 motocyklisté, cyklisté, chodci – zaměření na dodržování pravidel a bezpečného chování ve 

vztahu ke zranitelným účastníkům silničního provozu 



 

 bezpečný dopravní prostor – vyhledávání komunikačních závad a navrhování dopravně 

inženýrských opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

 viditelný dohled nad silničním provozem – preference tzv. viditelného dohledu nad silničním 

provozem na silničních tazích s vyšší intenzitou provozu a úsecích s vyšším rizikem vzniku 

závažných dopravních nehod. 

Drogová problematika 

Mravnostní a kybernetická kriminalita 

 

 

                                                                                                   npor. Bc. Jaromír Bryška 

                                                                                                        vedoucí oddělení 

 


