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Obec Zádveřice - Raková
Zádveřice 460

Zpráva o bezpečnostní situaci na katastrálním území obce Zádveřice-Raková
za rok 2015
V roce 2016 byla vypracována zpráva o bezpečnostní situaci na katastrálním území obce
Zádveřice-Raková za rok 2015, která zahrnuje obecná informační fakta o dané lokalitě,
informace k počtu evidovaných trestných činů, evidenci spáchaných přestupků a dalších
skutků evidovaných Policií české republiky v roce 2015. V závěrečné části jsou uvedeny
skutečnosti, týkající se prevence a doporučení pro následující období.
Ze statistik a evidencí PČR bylo provedeno vytěžení se získáním informací, které jsou
vázány k trestné činnosti páchané v Zádveřicích - Rakové. Jen pro porovnání, zde uvádím
i přehled z předcházejících období. V číslech vyjádřeno je to, 10 trestných činů v roce
2009, 17 trestných činů v roce 2010, 21 trestných činů v roce 2011, 12 trestných činů
v roce 2012, 12 trestných činů v roce 2013, 14 trestných činů v roce 2014. Za období
loňského roku 2015 je evidováno trestných činů 13. Jak je vidět ve výše uvedeném
přehledu, který schválně pro Vaši informaci uvádím několik let nazpět, tak počet trestných
činů za dané období, bylo před několika lety mnohem vyšší, kdežto v posledních letech se
počty ustálily. Jak už jsem uváděl ve zprávě v loňském roce, tak by bylo sice, jak pro
Policii, tak i pro obyvatele Vaší obce lepší, kdyby tato čísla raději klesala, ale buďme rádi
alespoň za to, že se drží na stejné úrovni. My, jako Policie se budeme i nadále
samozřejmě snažit o to, aby počet trestných činů měl klesající tendenci, kdy se budeme
snažit hlavně o zvýšení prevence. Na šetření trestných činů v Zádveřicích-Rakové se
podíleli policisté Obvodního oddělení policie Vizovice a Služba kriminální policie a
vyšetřování. Největší zastoupení v podílu protiprávního jednání měly trestné činy proti
majetku 5x krádež, dále pak 1x náhlé úmrtí, 1x nebezpečné vyhrožování, 1 x poškození
cizí věci, 1x ublížení na zdraví, 1x zneužití pravomoci úředního činitele a za minulý rok to
byli tři řidiči, se dopustili trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Slušovská 425
763 12 Vizovice

Tel.: 974666741
Fax: 974666748
Email:
zl.oop.vizovice.podatelna@pcr.cz
ID DS: w6thp3w

V rámci evidence přestupkového jednání na území obce Zádveřice-Raková byl zejména
prováděn dohled nad bezpečností a plynulostí provozu v silničním provozu, tak jako
každým rokem, který se opíral zejména o stanovené priority Policejního prezídia ČR i
Krajského ředitelství policie Zlín. Mezi závažné přestupky v dopravě, na které se Policie
zaměřuje, byly určeny tyto: nesprávný způsob jízdy, neužití zádržného systému –
bezpečnostních pásů, držení hovorového zařízení při řízení, rychlost jízdy, dodržování
světelné signalizace na křižovatkách a železničních přejezdech, technický stav vozidel a v
loňském roce si Policie začala více všímat přestupků, které páchají chodci a cyklisté. Jak v
loňském roce, tak i v roce letošním se bude Policie zaměřovat na výše uvedené
přestupkové jednání. Za rok 2015 bylo v lokalitě Zádveřice-Raková evidováno a řešeno na
místě či oznámením ke správnímu orgánu celkem 145 přestupků, z nichž většina spadá
do dopravní problematiky. Počty vybraných přestupků uvedu pouze u těch závažnějších a
to je jízda pod vlivem alkoholu. Mezi výše uvedenými přestupky je zastoupeno 11 případů
řízení pod vlivem alkoholických nápojů. Toto číslo sice není nijak vysoké, ale oproti
loňskému roku se mírně navýšilo. Mezi 145 přestupků v dopravě, které byly řešeny, patří
například porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem, zákaz držení
za jízdy hovorové zařízení v ruce a další méně závažné přestupky v dopravě. Kromě
přestupků v dopravě byly řešeny 2 přestupky proti majetku, 12 přestupků narušení
občanského soužití. Dále byly řešeny přestupky na úseku veřejného pořádku, dopravní
nehody a další. Kromě uvedených trestných činů a přestupků se policie zabývala dalšími
podněty, které jsou vedeny pod 15 čísly jednacími a dále vedeny v písemných pomůckách
dozorčích služeb OOP Vizovice a operačních důstojníků integrovaného operačního
střediska ve Zlíně.
Dále bych chtěl v této zprávě upozornit, tak jako v loňském roce na zvyšující se počet
podvodů přes internet, kdy dochází ke značným finančním ztrátám důvěřivých občanů,
kteří si neověří informace, dají k dispozici neznámým lidem číslo svého účtu i s
přístupovými kódy, kdy tito posléze provedou neoprávněný výběr finanční hotovosti z jejich
účtu. Samozřejmě, že i nadále platí, hlavně pro naše starší spoluobčany, aby si dávali
pozor na neznámé lidi a tyto v žádném případě nepouštěly do svých obydlí. V loňském
roce sice Policie neevidovala ani jeden takový případ ve Vaší obci, ale ostražitosti není
nikdy dost.
V loňské zprávě jsem uváděl, že je větší nárůst přestupků proti občanskému soužití.
Oficiální číslo sice kleslo, ale ne všechny případy se dostanou do rukou Policie. Je to
škoda, protože právě včasné a rychlé jednání policistů může zamezit větším škodám,
zraněním a v neposlední řadě dalšímu pokračování páchání hlavně domácího násilí.
Jedná se především o verbální a fyzické napadaní, kdy důvodem tohoto jednání jsou
osoby, které jsou pod vlivem alkoholu. Tak jako v loňském roce, bych chtěl požádat
občany, aby si všímali dění v okolí a i při sebemenším podezření na protiprávní jednání,
volali na linku 158. Policie je tady vždy pro Vás. Stále platí pro občany, kteří mají v
katastru obce Zádveřice-Raková rekreační objekty, aby si tyto řádně zabezpečili proti
vloupání a zbytečně v nich nenechávali cenné věci. K tomuto chci dodat, že za přispění
ostražitosti občanů Vaší obce a preventivní činností Policie jsme v loňském roce
neevidovali ani jedno vloupání do rekreačních objektů. To je skvělý výsledek a doufám, že
to takto zůstane i v letošním roce. Dále bych chtěl požádat občany Vaší obce, aby si
zkontrolovali své jízdní kola, hlavně, aby na nich měli předepsané osvětlení, pokud s ním
vyjedou při snížené viditelnosti. Něco podobného platí i pro chodce, kteří by si měli opatřit
aspoň nějaký reflexní prvek, aby byli při snížené viditelnosti lépe vidět. Předejdete tak
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zbytečným nepříjemnostem s Policií a hlavně, chráníte si tak svůj drahocenný život, při
zvyšující se dopravě. Není hlavní vidět, ale být viděn.
Na závěr bych chtěl jménem svým a jménem obvodního oddělení PČR Vizovice
poděkovat za spolupráci panu starostovi Ing. Lubomíru Kokešovi, paní Marii Michalíkové a
dalším pracovníkům a zastupitelům obce za rok 2015, na kterou doufám navážeme i v
roce 2016.
Zpracoval: prap. Bc. Bohdan Cabák
policejní inspektor
Obvodní oddělení Policie Vizovice

npor. Mgr. Michal Číž
vedoucí oddělení
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