JID: PCR15ETRfo35734761

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělení policie Vizovice

Č. j. KRPZ-25346-1/ČJ-2019-150518

Vizovice 23. února 2019
Počet stran: 3
Přílohy: 1
statistické údaje

Obec Neubuz
Neubuz 91
763 15 Slušovice
Bezpečnostní zpráva Neubuz

Zpráva o bezpečnostní situaci na katastrálním území obce Neubuz v roce 2018
V průběhu roku 2018 byla na k. ú. obce Neubuz evidována orgány Policie ČR níže uvedená
trestná činnost:
2 x podvod při koupi a prodeji vozidla (§ 209 odst. 1 z.č. 40/2009 Sb.) - pachatel zjištěn
Celkem byly v roce 2018 v obci Neubuz spáchány 2 trestné činy. Pro srovnání lze uvést, že v
roce 2017 byly spáchány 2 trestné činy a v roce 2016 byly spáchány 3 trestné činy.
V průběhu roku 2018 byly na k. ú. obce Neubuz evidovány orgány Policie ČR tyto přestupky:
2 x přestupek proti občanskému soužití (§ 7 z.č. 251 z.č.2016 Sb.) - přestupky oznámeny na
MěÚ Vizovice
1 x přestupek proti majetku (§ 8 z.č. 251/2016 Sb.) - drobné krádeže, kdy nevznikne škoda vyšší
než 5 000,- Kč nebo poškození majetku, kdy nevznikne škoda rovněž vyšší než 5 000,- Kč přestupky oznámeny na MěÚ Vizovice
3 x řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu (§ 5/2b z.č. 361/2000 Sb.) - přestupky
oznámeny na MěÚ Vizovice
46 x přestupek v dopravě (§ 125c/1 z.č. 361/2000 Sb.) - jednalo se převážně o přestupky za
používání mobilních telefonů za jízdy, nepřipoutání se bezp. pásem, rychlost jízdy a za technický
stav vozidel
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3 x oznámen provozovatel tech. nezpůsobilého vozidla
4 x dopravní nehoda – bez zranění
Celkem bylo v obci Neubuz v roce 2018 spácháno 59 přestupků. Pro srovnání lze uvést, že v
roce 2017 bylo spácháno 61 přestupků a v roce 2016 bylo spácháno 19 přestupků.
V roce 2019 se policisté OOP Vizovice zaměří mimo jiné na priority stanovené Krajským
ředitelstvím policie ve Zlíně, kdy se jedná o řidiče pod vlivem alkoholu a návykových látek
a přestupky chodců, cyklistů a motocyklistů. Dále se zaměří na priority stanovené vedoucím
Územního odboru Zlín, kdy se jedná o nesprávný způsob jízdy, telefonování při jízdě, používání
bezpečnostních pásů, přednost, zákazy řízení motorových vozidel a technický stav vozidel.
Stejně jako v předešlých rocích budou policisté ve Vaší obci provádět hlídkovou a obchůzkovou
činnost, aby se v obci předcházelo trestné činnosti. Dále bych chtěl upozornit na nový trend
kriminality, tzv. kyberkriminalitu.
Preventivní informace
Kybernetická kriminalita - Dynamický rozvoj informačních technologií s sebou přináší nová
společensky škodlivá jednání, proto je kybernetické kriminalitě věnována stále větší pozornost.
Jednoduše řečeno, je to trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních
a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Apeluji na občany Vaší obce, aby byli
obezřetní a dávali pozor na to, komu dávají informace ke svým účtům, a zabránili tak
neoprávněným transakcím. S tímto je úzce spojen pojem KYBERŠIKANA. Je to druh šikany, který
se provozuje prostřednictvím elektronických prostředků – mobilní telefony, PC, notebook, internet
– hlavně sociální sítě, apod. Obětem jsou zasílány obtěžující urážlivé zprávy, obrázky, SMS nebo
se píší internetové blogy, na kterých jsou uveřejněné často smyšlené dehonestující texty o určité
osobě. Speciálně u dětí tomu často bývá tak, že je někdo napadá přes sociální sítě – hlavně přes
Facebook, Twitter, Mesennger, apod., vyhrožuje jim a nadává. Oběť šikany se může obrátit na
linku bezpečí online s tel. kontaktem 116 111, emailová adresa www.onlinehelpline.cz anebo na
linku Policie ČR 158.
Na závěr bych chtěl jménem Obvodního oddělení PČR Vizovice a jménem svým, jako územně
odpovědného policisty poděkovat starostce obce paní Ing. Renatě Zábojníkové, zastupitelům
obce, představitelům místní samosprávy, pracovníkům obecního úřadu a mnoha jiným osobám za
velmi dobrý přístup a spolupráci při řešení problémů ve Vaší obci.
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