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Městský úřad Pohořelice,
Obecní úřad Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Přibice,
Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice
k rukám starostů
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území služebního
obvodu OOP ČR Pohořelice za rok 2021
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území služebního
obvodu OOP ČR Pohořelice za rok 2021 se vztahuje na území o celkové rozloze 195 km2,
v němž se nacházejí katastrální území města Pohořelice, části Smolín a Nová Ves, obcí
Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Přibice, Šumice,
Troskotovice, Vlasatice, Vranovice. Na daném území žije přibližně 15.000 obyvatel.
1. Prevence
Prevence je mimo základní činnosti při výkonu služby zaměřena na školní mládež a seniory
vlastními přednáškami a besedami, rovněž se účastníme dalších preventivních akcí pořádaných
jinými institucemi. V roce 2021 lze zmínit zejména Revolution Train v Pohořelicích a den z IZS.
2. Oblast veřejného pořádku
Na území OOP Pohořelice nebylo provedeno žádné opatření ke shromáždění občanů, ani žádné
shromáždění nebylo na OOP Pohořelice oznámeno.
Celkem byly provedeny 3 vlastní bezpečnostní policejní akce k zajištění veřejného pořádku
v souvislosti s konáním kulturních akcí (Zahájení sezony ATC Merkur Pasohlávky, Eurobikefest
Mušov, Rockfest Pohořelice). Všechny akce byly mimo prioritní úkoly rovněž zaměřeny na
pátrání po odcizených věcech a osobách. Dopravně bezpečnostních akcí bylo celkem 12,
policejních akcí zaměřených na podávání alkoholických nápojů mladistvým osobám bylo 10,
policejních akcí na eliminaci nápadu trestné činnosti bylo 10, policejních akcí na kontrolu
provozoven s výkupem použitého zboží a sběrných surovin bylo provedeno 3, dále byla
provedena 1 policejní akce se zaměřením na železnici a 19 x policejní akce se zaměřením na
kontrolu povinností vyplývajících ze zákona o vnitrozemské plavbě a zákona o vodě. V měsících
březnu a dubnu byla provedena ve spolupráci s AČR a SPJ uzávěra okresu Brno-venkov.
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Od června do srpna byly hlídky OOP Pohořelice úkolovány v rámci výpomoci v lokalitě
zasažené tornádem na okresech Břeclav a Hodonín. Tohoto opatření se dále účastnil
zástupce vedoucího, jako člen antikonfliktního týmu. V říjnu bylo provedeno bezpečnostní
opatření v době konání voleb do Poslanecké sněmovny ČR. V průběhu roku 2021 byly
soustavně vykonávány kontroly nařízení v souvislosti s pandemickými opatřeními.
Divácké násilí nebylo OOP Pohořelice prověřováno. Každoročně jsou na OOP Pohořelice
hlášeny nálezy nevybuchlé munice z II. světové války, v roce 2021 byly oznámeny 4 nálezy
munice. Munici si na místě vždy přebírá pyrotechnik Policie ČR.
3. Kriminogenní faktory
Kriminogenní faktory jsou ve služebním území OOP Pohořelice již několik let stejné, mezi
nejvýznamnější stále patří výstavba rodinných a bytových domů, velká návštěvnost rekreantů
zejména v letních měsících a velký provoz na pozemních komunikacích.
Město Pohořelice je obec s rozšířenou působností pro okolních 12 obcí, v jižní části města se
rozkládá průmyslová zóna a skladové terminály, které jsou také ve starší zástavbě skladů
uprostřed města, ve městě stále probíhá výstavba nových lokalit rodinných i bytových domů, což
vše vede ke zvýšené koncentraci osob dojíždějících za prací i k nárůstu osob bydlících,
zvýšenému provozu na pozemních komunikacích. Ve městě se nachází drobné živnostenské
provozovny, obchody, provozovna výkupu kovového odpadu, restaurační zařízení. V blízkém
okolí restauračních zařízení, dochází k narušování veřejného pořádku a páchání násilné,
majetkové i další trestné činnosti zejména jejich podnapilými hosty v noční době.
V obci Pasohlávky je rekreační oblast s největším autokempem v ČR, v letní sezóně je jeho
obsazenost až 7.000 lidí. V sousedství autokempu je celoročně provozován termální aquapark,
vedle kterého byly v roce 2019 zahájeny práce na rozšíření letní části aquaparku. Ten má
kapacitu až 5.500 návštěvníků,
Příjezdová komunikace k těmto zařízením je po účelové komunikaci s vyústěním na mezinárodní
pozemní komunikaci I/52. V letních měsících tuto oblast navštěvuje velké množství návštěvníků,
dochází zde nejčastěji k narušování veřejného pořádku a páchání zejména majetkové trestné
činnosti, včetně výtržností osob pod vlivem alkoholu.
V k. ú. obce Pasohlávky a součástí ATC Merkur je dále účelová vodní cesta Nové Mlýny I,
kterou jsme již od poloviny roku 2020 schopni efektivně kontrolovat. Cesta je velmi exponovaná
různými účastníky plavebního provozu plavci, vůdci malých plavidel, rybáři, paddleboard,
windsurfing, dopravní loď osobní dopravy zde má linkové trasy pro turisty.
Na našem spravovaném území jsou rybářsky atraktivní lokality, zejména vodní nádrž Nové
mlýny, řeka Jihlava a Svratka v blízkosti obce Ivaň, odstavená vozidla rybářů a dalších rekreantů
jsou předmětem vloupání s následnou krádeží věcí z vozidel, či rybářské vybavení lovících, bývá
též předmětem zájmu pachatelů.
Teritoriem vede také pozemní komunikace I/53 směr na Znojmo. Velmi silný provoz na těchto
komunikacích má za následek nehodovost. Na železniční trati Brno-Břeclav, na které se nachází
železniční stanice Vranovice, v několika případech došlo k poškození cizí věci posprejováním
odstavené vlakové soupravy. Lidé na této trati v suicidiálním úmyslu, páchají dokonané
sebevraždy, skokem pod právě jedoucí vlak.
4. Trestné činy
Ve služebním obvodu OOP ČR Pohořelice bylo v roce 2021 zjištěno celkem 161 trestných
činů, pokles tedy o 38 skutků z toho 16 násilných trestných činů, 4 mravnostní trestné činy, 60
majetkových trestných činů, 16 hospodářských trestných činů.
Tabulka č. 1: Přehled trestné činnosti v roce 2021
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Zjištěná trestná činnost ve služebním obvodu OOP Pohořelice, celkem:
Z toho:
Násilná trestná činnost
Mravnostní trestná činnost
Majetková trestná činnost
Ostatní obecná trestná činnost
Hospodářská trestná činnost
Zbývající trestná činnost

161
16
4
60
21
6
54

Nárůst byl zaznamenán u násilné tr. činnosti o dva skutky o dva skutky u mravnostní a
zbývající trestné činnosti o 10 skutků, poklesla majetková trestná činnost, ostatní trestná činnost
a hospodářská trestná činnost.
Násilná trestná činnost
Ve služebním obvodu OOP ČR Pohořelice bylo zjištěno celkem 16 násilných trestných činů,
skladba skutkových podstat násilné trestné činnosti je následující: porušování domovní svobody,
ublížení na zdraví v souběhu s výtržnictvím, týrání osoby žijící ve společné domácnosti, vydírání
a loupež.
Mravnostní trestná činnost
Ve služebním obvodu OOP ČR Pohořelice byly zjištěny 4 trestné činy: šíření pornografie,
přechovávání a šíření dětské pornografie a pohlavní zneužívání.
Majetková trestná činnost
Ve služebním obvodu OOP ČR Pohořelice bylo zjištěno celkem 60 majetkových trestných činů,
z toho 27 krádeží vloupáním, 15 krádeží prostých, 18 ostatní majetkové trestné činy. Předmětem
zájmu pachatelů jsou dlouhodobě: věci uložené v motorových vozidlech, věci na stavbách,
kanceláře, drobné provozovny, restaurace, rodinné domy, kolárny rekreační objekty a karavany.
Předmětem zájmu prostých krádeží jsou jízdní kola, peněženky a finanční hotovost, telefony,
stavební materiál, obecně věci odložené bez zajištění nebo nedostatečně zajištěné. Skutkové
podstaty u ostatní majetkové trestné činnosti tvoří poškození cizí věci, zatajení věci.
Ostatní obecná trestná činnost
Ve služebním obvodu OOP ČR Pohořelice bylo zjištěno celkem 21 ostatní obecné trestné
činnosti. Nejpočetnější byly trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,
ohrožení pod vlivem návykové látky, nedovolená výroby a jiné nakládání s omamnými a
psychotropními látkami a s jedy, poškození cizí věci postříkáním – sprejerství. Trestná činnost se
páchá také prostřednictvím internetu, kde nejvíce převažuje podvodný úmysl se zištným
motivem pachatele.
Hospodářská trestná činnost
Ve služebním obvodu OOP ČR Pohořelice bylo, zjištěno celkem 6 skutků hospodářské trestné
činnosti, byly prověřovány podvody, zpronevěry, úvěrové podvody, neoprávněné opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněný přístup k počítačovému systému a
nosiči informací.
Zbývající trestná činnost
Ve služebním obvodu OOP ČR Pohořelice prověřovány i trestné činy zanedbání povinné
výživy, poškozování a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, 88 dopravních nehod, s
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následky na zdraví v 45 případech, 2 dopravní nehody s usmrcením účastníka silničního
provozu.
Tabulka č. 2: Trestná činnost v roce 2021 podle místa spáchání
násilná

mravnostní

krádeže
vloupáním

krádeže
prosté

ostatní
majetková

ostatní
obecná

hospodářská

zbývající

Pohořelice

8

4

8

6

10

14

5

20

Branišovice

1

-

-

-

2

2

-

5

Cvrčovice

-

-

-

-

-

1

1

3

Ivaň

1

-

1

1

-

2

-

2

Loděnice

-

-

-

-

-

-

-

1

Malešovice

-

-

1

-

1

-

-

1

Odrovice

2

-

-

1

-

-

-

-

Pasohlávky

2

-

8

6

2

-

-

10

Přibice

-

-

2

-

-

-

-

-

Šumice

-

-

1

-

-

-

-

-

Troskotovice

2

-

-

-

2

-

-

3

Vlasatice

-

-

4

-

-

-

-

3

Vranovice

-

-

2

1

1

2

-

6

celkem

16

4

27

15

18

21

6

54

trestná
činnost

V roce 2021 bylo policejními orgány OOP ČR Pohořelice celkem zpracováno 52 objasněných
trestních věcí ve zkráceném přípravném řízení a předloženo se závěrečnou zprávou na Okresní
státní zastupitelství. Celková objasněnost útvaru činila v roce 2021 57,14 procent, což je o 9,25
procent více než v roce 2020. Za rok 2021 je to zatím historicky největší objasněnost na útvaru
od roku 2010, kdy byla naše součást začleněna pod Územní odbor Brno-venkov. Jedná se o
skutky evidované a prověřované. Objasněno bylo 92 skutků. V poměru s poklesem skutků
stoupla i objasněnost což vnímám jako pozitivum.
Pachatelé trestné činnosti
Zjištění pachatelé jsou převážně muži občané ČR, v 9 případech ženy, v 5 případech cizí
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státní příslušníci, ve 2 dvou případech mladiství. Recidivisti jsou zejména pachatelé majetkové
trestné činnosti, dále z trestné činnosti maření výkonu úředního rozhodnutí, zanedbání povinné
výživy.
Oběti trestné činnosti
Poškození trestnou činností jsou především občané České republiky, ve 3 případech cizí státní
příslušníci. Trestná činnost na seniorech je ojedinělá. Děti byly poškozené trestnou činností
ve 12 případech.
5. Přestupky
V přestupkové rovině je nejvíce přestupků pácháno v dopravě, zjištěné přestupky jsou zde
nejčastěji řešeny v blokovém řízení, celkem 332 (+63). Prošetřováno bylo 129 (-18) přestupků
proti majetku, 153 (+76) přestupků proti veřejnému pořádku, 23 (-5) přestupků na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Správním orgánům bylo oznámeno 259 (-10)
přestupků. Odložené přestupky, kdy pachatel zůstal neznámý, byly celkem u 81(-16)
přestupkových spisů. Šetřeno bylo 697 (+58) přestupků.
6. Pátrání po osobách a věcech
Pátrání po osobách a věcech je prováděno při každodenní obchůzkové službě, při šetření
nápadu trestné činnosti i při výkonu policejních akcí. Ve služebním obvodu OOP Pohořelice je
provozována jedna sběrna druhotných surovin. V provozovně jsou prováděny kontroly
vykoupených věcí. V roce 2021 bylo vypátráno 39 osob a to zejména na základě vlastních
poznatků, věcí bylo vypátráno celkem 18, rovněž převážně na základě vlastních poznatků, ale i
při šetření oznámené trestné činnosti.
7. Doprava
Problematika dohledu nad provozem na pozemních komunikacích a šetření dopravních nehod
na území služebního obvodu OOP ČR Pohořelice je v gesci Dálničního oddělení PČR Mikulov,
které v roce 2021 prověřovalo celkem 88 dopravních nehod, šetřilo 14 trestných činů a to
v souvislosti s dopravními nehodami a s přečiny ohrožení pod vlivem návykové látky a maření
výkonu úředního rozhodnutí, tedy řízení vozidla v době vysloveného zákazu řízení motorových
vozidel.

Tabulka č. 3: Dopravní nehody v roce 2021 podle místa spáchání
Katastrální území
Pohořelice, Nová Ves, Smolín
Branišovice
Cvrčovice
Ivaň
Loděnice
Malešovice
Odrovice
Pasohlávky
Přibice
Šumice

Počet dopravních nehod v
obci
14
1
1
1
2
4
1

Počet dopravních nehod mimo
obec, ale v daném k.ú.
5

Vlasatice
Vranovice
Troskotovice

4
4
-

-

V rámci dohledu nad provozem na pozemních komunikacích bylo celkem orgány policie (OOP
Pohořelice + DO Mikulov) zjištěno 49 řidičů vozidel pod vlivem návykových látek, z toho 23 řidičů
pod vlivem alkoholu, 26 řidičů pod vlivem jiné návykové látky.
8. Ostatní
Spolupráce s městem Pohořelice a dalšími obcemi je na dobré úrovni. Nejužší kontakty jsou
s městem Pohořelice a to nejen ve vztahu k zabezpečení veřejného pořádku a četnosti páchané
trestné činnosti, ale také z důvodu, že OOP Pohořelice sídlí v městě Pohořelice. V loňském roce
byla podepsána koordinační dohoda. Kooperaci s Městkou policií Pohořelice hodnotím pozitivně,
informace, podněty, poznatky i opatření jsou řešeny operativně bez průtahů a k oboustranné
spokojenosti, vždy ve prospěch bezpečnostní situace na katastru města.
Vedení OOP je v kontaktu se zástupci obce Pasohlávky, vedením autokempu ATC MERKUR
Pasohlávky a vedením AQUALANDU MORAVIA, jejichž provozní zařízení jsou součástí
rekreační oblasti v okolí Mušovských jezer, která je ve velkém počtu navštěvována rekreanty,
zejména v letních měsících. Právě v této době zde stoupá páchaná trestná činnost a dochází
zde často k narušování veřejného pořádku.
9. Závěr
Podstatný vliv na páchanou trestnou činnost má velmi dobrá dostupnost území po pozemní
komunikaci D/52, I/52 a I/53. V letních měsících veřejný pořádek i provoz na pozemních
komunikacích ovlivňuje velký počet rekreantů v okolí nádrží Nové Mlýny. V oblasti vnitřního
pořádku a bezpečnostní situace nebyly zaznamenány v roce 2021 závažnější případy narušení.
Za účelem bližších a podrobnějších informací, vztahujících se ke konkrétnímu katastrálnímu
území či k výše uvedeným oblastem, lze možno kontaktovat vedení OOP ČR Pohořelice
osobně.
V roce 2021 došlo k poklesu nápadu evidované trestné činnosti. Zásadní okolností poklesu
nápadu trestné činnosti je skutečnost 2 x vyhlášeného nouzového stavu na celém území ČR
v souvislosti s epidemii COVID -19. Plošná uzávěra okresů v době od března do dubna 2021
zcela jistě také přispěla k celkové statistice trestné činnosti na našem území.

npor. Mgr. Ondřej Třešňák
vedoucí OOP ČR Pohořelice
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