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PPoommoocc  oobběětteemm  ffuunngguujjee  uužž  rrookk 
 

Dne 1. července 2010 spustila Policie České republiky systém psychologické pomoci 

obětem trestné činnosti a dalších mimořádných událostí. Od 13. srpna 2010 se do něho 

zapojil i Bílý kruh bezpečí, o. s. (BKB), podpisem dohody mezi jeho prezidentkou a 

policejním prezidentem. Je tomu tedy jiţ rok, co je účinně poskytována pomoc těm, kteří to 

ve chvílích nejtěţších nejvíce potřebují.   

Celý systém funguje tak, ţe pracovník operačního střediska policie vyrozumí 

v případě potřeby policejního krizového interventa. Tím je buď psycholog, nebo pracovník 

(policista) speciálně vyškolený k poskytování krizové intervence. Ten oběti (pozůstalým) 

poskytne akutní psychologickou pomoc a poté nabídne i moţnost zprostředkování následné 

psychologické, psychosociální nebo sociálně-právní pomoci ze strany BKB. Pokud oběť 

nabídku pomoci přijme, dojde (po písemném souhlasu) k předání příslušných údajů o osobě 

a události BKB. Jeho pracovník ji kontaktuje s nabídkou konkrétní pomoci. 

Od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 byla poskytnuta pomoc 816 krát, a to celkem 1540 

osobám u 669 evidovaných případů. Nejčastěji se jednalo o pomoc pozůstalým v případech 

sebevraţd, dopravních nehod, vraţd, obětem znásilnění, loupeţí a dalších událostí. Za dobu 

fungování systému bylo vyškoleno 27 lektorů a 206 pracovníků krizové intervence, kteří 

dokáţou obětem účinně pomoci. 

Za první rok existence systému pomoci obětem poskytli psychologové a vyškolení 

krizoví interventi policie 816 krizových intervencí (KI) 1540 osobám v rámci 669 událostí. 

Graf znázorňuje poměr mezi událostí, krizových intervencí provedených v rámci 

událostí a počtem osob, kterým intervence byla poskytnuta, v krajských ředitelstvích. 

 
 

Zdroj:www.policie.cz 



SSttaattiissttiikkaa  ddoopprraavvnníícchh  nneehhoodd  ddoo  kkoonnccee  ččeerrvveennccee  22001111  

 

Oproti loňskému roku přibylo na silnicích Novojičínska dopravních nehod, ubylo však 

lidí při nich usmrcených. Do konce července letošního roku bylo novojičínským policistům 

nahlášeno pět set čtyři dopravních nehod, při kterých přišly o ţivot tři osoby, třicet čtyři 

účastníků utrpělo těţká zranění a sto jedna lehká. 

 
Dopravní nehody šetřené policií 

 2011 2010 +/- % 

Počet nehod 504 477 27 6 

Usmrceno 3 8 -5 -62 

Těžká zranění 34 35 -1 -3 

Lehká zranění 101 115 -14 -12 

 
Příčiny dopravních nehod 
 

 2011 2010 +/- % 

způsob jízdy 267 264 3 1 
rychlost 93 92 1 1 
přednost 39 32 7 22 
předjíždění 10 15 -5 -33 
alkohol 39 45 -6 -13 

 
Alarmující však zůstává obliba alkoholu za volantem. Alkoholy jako příčiny 

dopravních nehod sice ubyly o třináct procent, ale naopak vzrostly případy zjištěných 
alkoholů při kontrolách, a to téměř o sto procent. V období od ledna do konce července 
letošního roku byl zjištěn ve dvě stě dvou případech, zatímco za stejné období loňského roku 
to bylo ve sto jednadvaceti případech. Jen za červenec při kontrolách dopravní policisté 
odhalili třicet tři řidičů pod vlivem alkoholu a jednoho pod vlivem návykové látky. 

Činnost dopravních policistů za prvních sedm měsíců letošního roku a porovnání 

s rokem předešlým: 

 2011 2010 

Alkohol 202 121 

Zadrženo řidičských průkazů 83 72 

Řízení bez řidičského průkazu 24 22 

Odebrání vozidla 0 1 

 
Zdroj: DI Nový Jičín do 31.7.2011 



DDěěttii  vv  ČČRR  nneejjččaassttěějjii  uummíírraajjíí  nnaa  nnáásslleeddkkyy  úúrraazzůů  

 

Nejčastější příčinou úmrtí dětí v Česku nejsou viry, bakterie ani nádorová 
onemocnění, ale úrazy. Navzdory tomu, ţe statisticky jejich počet v ČR klesá, ročně vezmou 
ţivot zhruba 200 dětem a mladistvým, přičemţ nejvíce ohroţení jsou ty do patnácti let.  

 

Oficiální statistiky sice nejsou v této věci příliš detailní, ale potvrzují to lékaři, 
pojišťovny i ministerstvo zdravotnictví. Často ke smrtelným úrazům nezletilých dochází právě 
v létě. 

„Česká republika se řadí mezi státy s nejvyšší úmrtností dětí v důsledku úrazů.  Jsou 
nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladistvých. Přestoţe úmrtnost na úrazy mírně klesá, 
celkový počet úrazů nikoliv,“ uvádí na svých stránkách ministerstvo zdravotnictví. 

Ročně zemře 200 dětí  
 

„Ročně si úrazy vyţádají ţivot více neţ dvou set dětí. Jde o nejčastější příčinu 
dětských úmrtí u nás. Další dva aţ tři tisíce dětí zůstávají po úrazu trvale postiţeny,“ 
konstatuje ve zprávě Česká pojišťovna, která jen loni řešila 316 případů úrazů dětí s trvalými 
následky a 25 případů dětských úmrtí na následky úrazu. Jen u této jedné pojišťovny bylo 
loni celkem nahlášeno 9900 případů všech typů zranění dětí. 

„Úraz je nejčastější příčinou smrti v dětském věku a významně přesahuje i úmrtí na 
zhoubné nádory,“ potvrzuje ve svém příspěvku na specializovaných medicínských stránkách 
profesor Petr Havránek z Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Fakultní Thomayerovy 
nemocnice v Praze. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ve své poslední zprávě k 
úrazovosti dětí uvádí, ţe „v roce 2009 bylo v chirurgických ambulancích ošetřeno 525 803 
úrazů dětí a mladistvých do 20 let“. „Bylo evidováno 38 tisíc případů hospitalizace pro vnější 
příčiny u osob ve věku 0 aţ 19 let a v 221 případech měla poranění způsobená vnějšími 
příčinami smrtelné následky,“ dodal ÚZIS. 



Úrazy jsou podle ministerstva zdravotnictví ve vyspělých státech příčinou více neţ 40 
procent všech úmrtí dětí do 14 let. Kaţdoročně umírá v důsledku úrazů ve státech OECD 20 
tisíc dětí do čtrnácti let; v rozvojových zemích je to dokonce milión ročně. 

Pozor na kolečkové brusle 

Typicky letními úrazy jsou podle lékařů především u menších dětí pády z prolézaček, 
u větších z kola. V posledních letech také přibylo úrazů z kolečkových bruslí a po pádu z 
koně. Nejohroţenější skupinou jsou podle statistik České pojišťovny děti ve věku 11 aţ 15 
let. 

Podle Aliance dětského plavání ročně v České republice utonou dvě desítky dětí ve 
věku do 10 let. Časté jsou úrazy hlavy a páteře po nepovedených skocích do vody. 

Někteří rodiče také zapomínají na to, ţe cyklistické helmy mohou zmírnit riziko úrazu 
hlavy aţ o 85 procent. Podle ČP je v době prvního úrazu, který vyţaduje lékařské ošetření, 
úrazově pojištěna pouze polovina dětí. Pokud nechcete dětem uzavírat dlouhodobou 
úrazovou pojistku, můţete ji zařídit jednorázově, třeba jen na dobu, kdy je vysíláte na tábor 
nebo jedete na rodinnou dovolenou.  

 

   Zdroj: Právo 

Autor: Jindřich Ginter 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://tema.novinky.cz/ceska-pojistovna


NNoovváá  ddaattaabbáázzee  „„ppááttrráánníí  ppoo  vvoozziiddlleecchh““ 

 

V pondělí 8. srpna 2011 byla na internetových stránkách Policie ČR (www.policie.cz) 
spuštěna nová veřejně přístupná databáze Pátrání po motorových vozidlech a registračních 
značkách.   

Zatímco stávající verze obsahovala maximálně tři roky stará data, v nové databázi 
jsou uvedeny údaje od 1. ledna 1990. Dosud mohli návštěvníci stránek Policie ČR 
vyhledávat pouze odcizená osobní motorová vozidla. Nově jsou v evidenci obsaţeny i údaje 
o motocyklech, odcizených uţitkových vozech, nákladních automobilech, autobusech či 
traktorech, včetně registračních značek. K dnešnímu dni tak databáze obsahuje cca 450 tisíc 
údajů, oproti 31 tisícům ve staré verzi. 

Vyhledávání je velice přehledné. Stačí zadat registrační značku vozidla či tzv. VIN kód vozu. 

Pátrání po motorových vozidlech a registračních značkách   

http://aplikace.policie.cz/patrani-vozidla/ 

Pátrání po vozidlech a registračních značkách  

Databáze obsahuje záznamy z aktivní pátrací evidence Policie České republiky. 
Zpřístupněné záznamy jsou platné k termínu aktualizace databáze na Internetu.  

Vzor: 

Pro vyhledáváni stačí napsat začátek RZ, minimálně však 3 znaky. Pro číslo VIN 
stačí napsat minimálně 5 posledních znaků.  Písmena „O“, „Q“  se automaticky převádějí na 
číslici  „0“. Taktéţ se automaticky převádějí písmena  „I“,  „l“ na číslici „1“.  

Registrační značka (RZ) :          Číslo VIN:            
Vyhledat

Chyba: 
Registrační značka (RZ) je ve špatném tvaru. Musí být tvořeno nejméně 3 znaky.Chyba: 
Číslo VIN je ve špatném tvaru. Musí být tvořeno nejméně 5 znaky. 

Databáze obsahuje údaje pouze o vozidlech a registračních značkách, jejichţ 
odcizení bylo oznámeno Policii České republiky. Toto sdělení má pouze informativní 
charakter. Policie České republiky neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s vyuţitím 
sdělených údajů. Policie ţádá občany, aby veškeré informace ke zveřejněným záznamům 
sdělili na linku 158, případně nejbliţší sluţebně Policie České republiky, nebo zaslali e-mail 
na adresu operačního  odboru Policejního prezídia Policie České republikyiosppcr@mvcr.cz.  

Všechny dotazy jsou zaznamenávány. Policie České republiky si vyhrazuje právo 
nezařadit do databáze záznam, pokud to je nutné pro plnění jejich úkolů podle zákona.  

Toto zpracování osobních údajů je realizováno v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky v platném znění a bylo nahlášeno na 
Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

 

Zdroj:www.policie.cz 

http://aplikace.policie.cz/patrani-vozidla/
http://www.policie.cz/clanek/prezentace-operacniho-odboru-pp-cr-930005.aspx
http://www.policie.cz/clanek/prezentace-operacniho-odboru-pp-cr-930005.aspx


BBllookkoovváánníí  kkrraaddeennýýcchh  mmoobbiillnníícchh  tteelleeffoonnůů 

 

Kuriózní případ krádeţe mobilního 
telefonu v současné době šetří příborští policisté. 
Na konci července se na policii obrátila mladá 
ţena z Příbora, které měl neznámý pachatel v 
polovině července letošního roku odcizit mobilní 
telefon. Ke krádeţi došlo na letním večeru v 
jedné z příborských restaurací. Zloděj se z 
uzavřené tašky u stolu zmocnil mobilního 
telefonu Samsung s paušální SIM kartou. To by 
neobvyklé tak nebylo, kdyby pachatel nevyuţit 
toho, ţe majitelka odcizeného mobilu včas 
nezablokovala SIM kartu. Zloděj toho náleţitě vyuţil. Následně zaslal prostřednictvím 
prémiové SMS sluţby jedné firmy asi 70 textových zpráv, které byly v hodnotě 79 a 99 korun 
za jednu esemesku.  

Aţ při měsíčním vyúčtování zjistila, ţe zloděj z ukradeného mobilu stačil 
proesemeskovat více neţ sedm tisíc korun. Policisté po pachateli krádeţe a odcizeném 
mobilním telefonu intenzivně pátrají. V případě dopadení hrozí pachateli trest odnětí svobody 
aţ na dva roky. 

Co je zapotřebí udělat, aby se přístroj stal pro zloděje bezcenným? 

Pokud vám ukradli mobilní telefon, urychleně se obraťte na vašeho operátora, který 
provede zablokování SIM karty proti neoprávněnému volání či zasílání SMS zpráv (i z jiných 
přístrojů). 

Dále se obraťte na Policii ČR, která poţádá všechny operátory o zablokování vašeho 
přístroje, podle jeho výrobního čísla  IMEI, čímţ se znemoţní další pouţívání telefonu. 

A jaký je postup při žádosti o zablokování na Policii České republiky? 

Dostavte se na nejbliţší oddělení Policie ČR a přineste si s sebou následující 
podklady. Účtenku, fakturu, krabici nebo záruční list s výrobním číslem IMEI, které prokáţí 
vlastnictví  telefonu. Dále občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokáţete svoji 
totoţnost. Nejste-li vlastníkem telefonu, musíte mít plnou moc (nemusí být úředně ověřena). 
Právnická osoba musí předloţit písemnou ţádost podepsanou statutárním orgánem a 
opatřenou razítkem. Policista spolu s ţádající osobou vyplní formulář.  

Při koupi mobilního telefonu si ověřte, zda-li souhlasí výrobní číslo IMEI telefonu s 
obalem a doklady prokazující vlastnictví telefonu  pečlivě uchovejte.  

Blokace  telefonu můţe být na vaši ţádost opět později zrušena.  

Na (snad) pravidelně aktualizovaném webu umístěném na adrese 
http://aplikace.policie.cz/patrani-mobily/  

Pokud si chcete nechat zablokovat svou SIM kartu, obraťte se na svého provozovatele 
mobilní sítě (operátora).  

Více informací o moţnostech zablokování telefonu a SIM karty naleznete zde:  

http://www.policie.cz/clanek/databaze-odcizeni-mobilniho-telefonu-blokovani-mobilniho-
telefonu-policii-cr.aspx 

http://aplikace.policie.cz/patrani-mobily/
http://www.policie.cz/clanek/databaze-odcizeni-mobilniho-telefonu-blokovani-mobilniho-telefonu-policii-cr.aspx
http://www.policie.cz/clanek/databaze-odcizeni-mobilniho-telefonu-blokovani-mobilniho-telefonu-policii-cr.aspx


AAllkkoohhooll  aa  mmllááddeežž  nnaa  PPřřííbboorrsskkuu 

 

V průběhu sobotní noci dne 30. července se policisté změřili na osoby, které podávají 
nebo umoţňují konzumaci alkoholu osobám mladším osmnácti let na Příborsku. 
Bezpečnostní akce, zaměřená na dodrţování zákona číslo 379/2005 Sb. o opatřeních k 
ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami, byla vyhlášena vedoucím obvodního oddělení a policisté se při ní rovněţ zaměřili na 
pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách.  

 

V průběhu akce, do které bylo zapojeno celkem sedm stráţců zákona, bylo 
zkontrolováno celkem 32 osob. U těchto zkontrolovaných bylo zjištěno šest podnapilých 
mladistvých osob. Největší hodnota na přítomnost alkoholu v krvi byla zjištěna u 
šestnáctiletého mladíka, který policistům nadýchal 1.12 promile alkoholu. Všech šest 
podnapilých mladistvých si následně po vyrozumění policistů přišli vyzvednout jejich rodiče. 
Příborští policisté i nadále prošetřují okolnosti případů. 

 

V podobných akcích, se stráţníky městské policie a policisty inspektorátu cizinecké 
policie Mošnov, budou příborští policisté nadále pokračovat. 



VVýýzzvvaa  ssvvěěddkkůůmm  ddoopprraavvnníí  nneehhooddyy 

 

Pomozte - Hledáme svědka dopravní nehody 

 

Obracíme se na svědky dopravní nehody, která se stala ve středu 17. srpna kolem 13 

hodiny, ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na křiţovatce ulic 6. května a Místecká došlo k 

dopravní nehodě mezi osobním motorovým vozidlem černé barvy zn. Suzuki Swift a 

motocyklem zn. Kawasaki. Jeden z účastníků dopravní nehody utrpěl zranění.  

 

  

   

 

Žádáme případné svědky této dopravní nehody, aby informace o jejím průběhu 

poskytli telefonicky vyšetřujícím dopravním policistům na telefonní číslo 974 735 251. 

 

 

 



SSttaalloo  ssee  nnaa  NNoovvoojjiiččíínnsskkuu  ……  
  

 
Pracovní úraz na poli 

Ve čtvrtek 18. srpna krátce po 18 hodině vyjíţděli novojičínští policisté do obce 
Závišice.  Oznamovatel policistům sdělil, ţe na poli stojí traktor s rotační sekačkou, u kterého 
je muţ bez známek ţivota. Policisté zjistili, ţe se jednalo o 55letého muţe. Dalším šetřením 
bylo zjištěno, ţe muţ obsluhoval tento stroj, u kterého opravoval hydraulické rameno, které 
jej přimáčklo k zadní části traktoru. Policisté prověřují okolnosti této smutné 
události. Přivolaný lékař konstatoval smrt bez známek cizího zavinění. 

Agresivita zlodějů v obchodech stoupá 

Jiţ před časem zveřejněná událost o krádeţi v obchodě v Novém Jičíně, kdy 
pachatelé byli zachyceni bezpečnostními kamerami, kdyţ rozbili vstupní dveře do prodejny, 
má své pokračování.  Pachatelé uvedeného skutku byli policisty zadrţeni, kdyţ se na 
základě výzvy zveřejněné v médiích přišli policistům přihlásit. 

Jiný případ se udál v pátek 12. srpna tentokrát v prodejně potravin ve 
Studénce. Krátce před druhou hodinou odpolední se pokusili dva mladiství pachatelé 
společně s 20letým kamarádem odcizit dvě čokolády v ceně 50 korun. Kdyţ si prodavačka 
všimla krádeţe, šla uzamknout prodejnu. Jeden z mladistvých pachatelů do ní strčil tak silně, 
ţe upadla na radiátor a následně na zem. Z prodejny se mu podařilo utéct. Druzí dva však z 
prodejny jiţ neutekli. Nákupním košíkem házeli a najíţděli do uzamčených vstupních dveří 
prodejny.  Skleněnou výplň dveří rozbili, ovšem z prodejny se jiţ nedostali. Během doby neţ 
přijeli policisté agresivně a vulgárně vyhroţovali obsluze prodejny. Před příjezdem policistů 
se jim snaţili schovat ve sklepních prostorech prodejny.  Oba dva pachatele pak policisté 
zadrţeli a umístili v policejních celách. Třetího z nich zadrţeli obecní policisté v ujíţdějícím 
voze a předali jej policistům k výslechu. Policejní komisař zahájil proti všem pachatelům 
trestní stíhání z několika trestných činů – přečinů a provinění – krádeţe, výtrţnictví, 
poškození cizí věci a násilí proti skupině obyvatel jednotlivci. Bliţší informace s ohledem na 
mladistvý věk dvou pachatelů však nelze více poskytnout. 

     
  

 

Měla 4 promile a dvě děti v autě 

Ţena ve věku 41let vyrazila ve čtvrtek 18. srpna z Frýdlantu nad Ostravicí na 
koupaliště do Frenštátu pod Radhoštěm. Byla odváţná, s více jak čtyřmi promile alkoholu o 
půl jedenácté dopoledne a dvěma dětmi v autě jí na parkovišti kontrolovali obecní 
stráţníci. Opakovanou dechovou zkouškou frenštátských policistů byla tato hodnota 
potvrzena. Opilá řidička s naměřenými hodnotami souhlasila. Přivolaný manţel si manţelku 



převzal. Policisté jednání řidičky prověřují  s podezřením ze spáchání přečinu ohroţení pod 
vlivem  návykové látky. 

Nefunkční signalizační zařízení 

Novojičínští policisté prověřují mnoţící se krádeţe měděných lan na ţeleznici.  
Nejedná se o ojedinělý případ. Na ţelezniční trati mezi Příborem a Kopřivnicí odcizili 
pachatelé toto zařízení jiţ několikrát. Zloději odcizují vše co je ze ţeleza, mědi prostě vše co 
se dá zpeněţit. Naposledy došlo ke krádeţi 10. srpna krátce před půlnocí. Odcizením tří 
kusů měděných lan stykového transformátoru způsobil neznámý pachatel nefunkčnost  
signalizačního zařízení chráněného přejezdu v Příboře (č.C1 -14.012 km). Signalizační 
zařízení dávalo znamení obsazenosti kolejí, ačkoli zde ţádný vlak nebyl. Řidiči automobilů si 
tak nebyli jistí, zda mohou na kolejiště vjet, aniţ by vjeli pod vlak. Pachatel tak způsobil 
škodu ve výši několika tisíců korun.  

Svým jednáním se však dopustil přečinu krádeţe, zločinu poškození a ohroţení 
provozu obecně prospěšného zařízení. S ohledem na mnoţící se krádeţe elektrických 
kabelů v kolejištích, ale také jiných ţelezných součástí provádějí společně příborští i 
kopřivničtí policisté opatření k zjištění pachatelů těchto skutků. 

Vandal poškodil značky, koše a lavičky 

Předběţnou škodu přes šest tisíc korun způsobil v noci na 3. srpna doposud 
neznámý vandal v Bartošovicích. Pachatel v zámeckém parku a jeho blízkém okolí poškodil 
dopravní značku se zrcadlem, které vyhnul trubku a rozbil horní část zrcadla. Dále poškodil 
dřevěnou lavičku a odpadkový koš.  

Podobný případ vandalismu zaznamenali občané a vedení obce v Libhošti. Zde 
neznámý výtečník před více jak dvěma týdny poškodil dopravní značení u místního obecního 
úřadu. Vandal vyvrátil dvě dopravní značky, které naštěstí nepoškodil a místní je museli 
znovu do země důkladně zabetonovat. 

Pracovní úraz 

Okolnostmi pracovního úrazu, který se stal v úterý 2. srpna v objektu jedné firmy ve 
Štramberku, se v současné době zabývají kopřivničtí policisté.  
K úrazu mělo dojít krátce po deváté hodině dopoledne. V té době 44letý zaměstnanec firmy 
prováděl pomocí hadice, přečerpávání sypkého materiálu z cisterny do budovy mlýnice 
vápna a hašení hydrátu. Při tomto došlo ke zlomení pacek zajišťujících hadici, jejímu 
následnému uvolnění a vystřelení. Uvolněná hadice zasáhla poškozeného a způsobila mu 
otevřenou zlomeninu holeni kosti.  

Zraněný muţ byl sanitkou převezen do novojičínské nemocnice k operaci. Předběţná 
doba léčení potrvá v délce 3 měsíců. Kopřivničtí policisté případ prošetřují po podezření ze 
spáchání přečinu těţkého ublíţení na zdraví z nedbalosti. 
 
Nedal souhlas s trestním stíháním bratra 

Na počátku prvního týdne v měsíci srpnu oznámil příborským policistům mladý muţ z 
Kopřivnice, ţe mu neznámý pachatel odcizil z pokoje rodinného domu v Příboře notebook. 
Krádeţ notebooku značky MSI a v hodnotě 13 tisíc korun se stala během dne 1. srpna 
letošního roku. Ve velmi krátké době se podařilo příborským policistům zjistit pachatele 
krádeţe. Podezřelým byl bratr poškozeného, který se k činu doznal. Odcizený notebook byl 
následně vrácen jeho majiteli.  

Věc bude po zadokumentování odloţena, neboť poškozený nedal souhlas s trestním 
stíháním bratra. 



Mladík ujížděl policistům, měl zákaz řízení 

Mladík měl v neděli 31. července krátce před šestou hodinou odpoledne řídit po silnici 
v Libhošti vozidlo Renault 19. Automobilu si povšimla hlídka novojičínské dopravní policie a 
rozhodla se řidiče i osádku zkontrolovat. 

Šofér však na znamení k zastavení nereagoval a pokračoval dál v jízdě. Při se divoké 
jízdě naštěstí nikoho nezranil. Vozidlo se policistům nakonec podařilo zastavit u jeho domu v 
Libhošti. Jiţ při prvotním jednání bylo dopravním policistům jasné, z jakého důvodu se řidič 
snaţil kontrole vyhnout. 

Nevlastnil řidičské oprávnění a rozhodnutím městského úřadu v Novém Jičíně měl 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel, který mu měl skončit na konci září příštího roku. 
Aby toho nebylo málo policisté zjistili, ţe se na dvoře domu zmocnil zaparkovaného  
osobního vozidla svého otce. Vozidlo nastartoval klíčky, které byly ve spínací skřínce, a jel 
na místní čerpací stanici. Cestou nazpět však potkal policejní hlídku, které po krátké honičce, 
nakonec neunikl. Podle některých svědků to údajně nebylo poprvé, co se takhle projíţděl po 
vesnici.  

Téhoţ dne sdělili novojičínští policisté pětadvacetiletému muţi podezření ze spáchání 
přečinu neoprávěné uţívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V 
případě odsouzení mu nyní hrozí trest odnětí svobody aţ na tři léta. 

Úspěšný policejní zátah na výrobce pervitinu ve Studénce 

Dlouhodobě připravovaná akce k zadrţení výrobců drog byla úspěšná. V úterý 26. 
července v odpoledních hodinách ve Studénce na Novojičínsku zatýkali policisté výrobce 
pervitinu přímo v jejich laboratoři. V úderné policejní razii se zásahovou jednotkou zadrţeli 
policisté tři muţe přímo při výrobě drogy. Dva muţi z Ostravy a jeden z Novojičínska ve věku 
32 aţ 47let jí vyráběli z volně dostupných léčiv prodávaných v Polsku. Následně jí pak 
distribuovali na území Ostravy. Cena gramu této drogy se v distribuční síti pohybuje mezi 
800 aţ 1000 korunami. Policisté zjistili, ţe v místě zadrţení vyráběli drogy od podzimu 
loňského roku a vyrobili jí minimálně v mnoţství o váze dvou kilogramů. Výrobou a 
následnou distribucí tak získali finanční prostředky v řádech několika milionů korun. Jeden ze 
zadrţených pachatelů se nachází ve vazební věznici. Policisté na případu nadále pracují s 
podezřením ze spáchání zločinů nedovoleného drţení, výroby přechovávání a jiného 
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. O samotné výši testu rozhodne 
soud.  

   

Kopl do psa 

Novojičínští policisté prověřují ojedinělý případ, který se stal v měsíci červnu 
letošního roku. V pátek 8. června kolem sedmé hodiny večerní na ulici v Novém Jičíně, bez 
příčiny nakopl nezletilý mladík psa rasy Čivava a to tak silně, ţe pes letěl vzduchem několik 
metrů a poté dopadl na chodník. Jeho zranění byla natolik váţná, ţe majitelka psa jej musela 



nechat utratit. Policisté událost prověřují s podezřením ze spáchání přečinu týrání zvířat a 
přečinu poškození cizí věci.  

Pachatel takového skutku by mohl dostat trest odnětí svobody aţ dva roky. Bliţší 
informace k případu ani podezřelé osobě, která se měla dopustit uvedeného jednání, 
nebudeme sdělovat, jelikoţ se jedná o sobu mladistvou. 

Družku omezoval na svobodě 

Z přečinu omezování osobní svobody je podezřelý devětadvacetiletý muţ z Fulneku.  
Podezřelý měl na konci července letošního roku omezovat na svobodě přítelkyní. V jejím 
bytě jí schoval mobilní telefon a odpojil internet. Dále svou druţku uzamkl v bytě a vzal jí 
klíče. Mladá ţena se nemohla dostat z bytu, a tímto jednáním jí měl, omezoval na osobní 
svobodě. Ke zranění osob nedošlo a škoda na majetku rovněţ nevznikla.  

Ţeně asi došla trpělivost a vše nahlásila fulneckým policistům, kteří případ nyní 
pečlivě prošetřují. 

Bývalé přítelkyní četl esemesky v mobilu 

Z přečinu porušení tajemství dopravovaných zpráv je podezřelý osmatřicetiletý muţ 
z Příbora. Podezřelý v polovině června letošního roku v Sedlnicích úmyslně porušil tajemství 
textové zprávy, poslané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k 
identifikovanému účastníku a uţivateli, který zprávu přijímá. Svého jednání se dopustil tím, 
ţe si v mobilním telefonu bývalé přítelkyně četl přijaté SMS zprávy zaslané majitelce tohoto 
telefonu. Okolnosti případu nadále prošetřují příborští policisté. 
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