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Pozvánka 

Daň z nemovitostí na rok 2011 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / K V Ě T E N  2 0 1 1 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
    Obecní úřad informuje 

Začátkem května budou rozesílány do poštovních schránek složenky 
 k zaplacení daně z nemovitosti na rok 2011. 

 
Na obecních úřadech nebudou k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy 

- informace poskytnou pouze finanční úřady. 

Obec Závišice - Komise pro práci s dětmi a mládeží 
 

Vás srdečně zve na 
 

DDEENN  DDĚĚTTÍÍ  
                           

Kdy:  29. května 2011 ve 14:00 
Kde: Zahrada Pohostinství u Kremlů 

 

Připraveno bude zábavné odpoledne plné her 
a soutěží pro všechny děti. 
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Blahopřání jubilantům 

 Oldřich Hývnar 
Bronislava Horutová 
Jiřina Hyvnarová 

Jan Hyvnar 
Pavel Lichnovský 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Klub důchodců 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
17. 5. 2011,  14. 6. 2011  

Schůzka Klubu důchodců se bude konat 
ve středu 18. května 2011 od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti ObÚ. 
 

Na schůzce si připomeneme Den matek  - přijdou mezi nás děti z místní školy. 
 

Předvedeme také vystoupení, které  jsme měli připravené u příležitosti 
 „Vítání jara“ v Sedlnici. 

E-box 
- nově i sběr baterií a akumulátorů 

Do E-boxu, který je umístěn na schodišti v budově ObÚ Závišice,  
který slouží k odkládání vysloužilých malých elektrozařízení, 

můžete odkládat i baterie a akumulátory 
- vhazujte do oddělené části E-boxu nad vhozovým otvorem. 
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Placená inzerce 

Nabízím doučování anglického jazyka pro děti i dospělé.  
Dříve jsem angličtinu studovala v USA (Birmingham) a v Anglii (Oxford)  

a nyní jsem studentkou angličtiny na Pedagogické fakultě  
Univerzity Palackého v Olomouci. 

 Zkušenosti s individuální i skupinovou výukou mám již 4 roky. 
Kontakt pro další informace: e-mail:sarka.hyvnarova@seznam.cz 

                                                       mobil: 605 934 254 
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Lukáš Vaculík a Radek Rýpar  
s medailemi z Bohumína 

Radek Rýpar a Lukáš Vaculík zlatí v Bohumíně 
     Výborně si vedli závišičtí mladší žáci v sobotu 2. 4. 2011 v Bohumíně na malé 
ceně města. Ve váze do 34 kg nenechal o své formě nikoho na pochybách Radek 
Rýpar. Všechny zápasy ukončil před časovým limitem a po zásluze si z Bohumína 
odvezl zlatou medaili. 
     Zahanbit se nenechal ani Lukáš Vaculík v kategorii do 48 kg. Bez porážky taky 
prošel do bojů o medaile, a když pro sebe rozhodl i duel o 1. místo, mohl si vystoupat 
pro zlato na nejvyšší příčku stupňů vítězů. 
     Svůj díl sportovní smůly si tentokrát vybral Mikuláš Plánka. Ve váze do 42 kg 
sice ve své skupině vyhrál dva zápasy ze tří, ale díky horšímu skóre do finálových 
bojů nepostoupil a skončil těsně za medailovými příčkami. 

Pozvánka na hasičskou soutěž 

Sbor dobrovolných hasičů Závišice pořádá 
v sobotu 14. 5. 2011 od 13.00 hodin 

 

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN 
O pohár starosty SDH, 

která je zároveň prvním kolem hasičské Novojičínské ligy 2011. 
 

Přijďte na cvičiště U Kremlu povzbudit naše hasiče,  
kteří budou bojovat s předními družstvy z okresu  
v atraktivní královské disciplíně požárního sportu. 

  

Občerstvení zajištěno. 
Na Vaši účast se těší hasiči 
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Školní okénko 

Mateřská škola 

   Měsíc duben byl ve školce plný práce a příprav na Velikonoce a Velikonoční výstavku. 
Věříme, že se všem líbila a umocnila v každém z vás příjemné pocity. 

   Ke konci měsíce se všechny děti v MŠ, a nejenom děti, proměnily 
v čarodějnice a čaroděje a nastalo rejdění a rámusení, které vyvrcholi-
lo vařením čarovného lektvaru a posláním přání všem lidem v Záviši-
cích prostřednictvím Zpravodaje: 

 
 

                                         „Ať mají všichni lidé krásný den, 
                                                    my si na to připijem 
                                                   čarovným lektvarem.“ 

 
 
     A v měsíci květnu přejeme spoustu slunečných dnů a pěkných prožitků ověnčených  
rozkvetlými zahrádkami i loukami a vůní medu. 
                                                                                          p. učitelky ze školky 

Základní škola 

     V rámci prevence kriminality a bezpečnosti navštívila žáky opět paní policistka 
s programem Ajax. 
 
     Ve středu 13. dubna proběhlo v prostorách ZŠ Velikonoční tvoření. Děti společně 
s rodiči malovali kraslice a každý si mohl odnést vlastnoruční výrobek pro veliko-
noční výzdobu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sběr papíru nadále pokračuje. 
 
  

Celý měsíc duben byl ve znamení příprav dětí  
na Den matek,   

který se bude konat 
v neděli 8. května 2011 ve 14:00 hod. v sále U Kremlů. 

Tímto zveme všechny maminky, babičky… 
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Další úspěchy judistů 

MEDAILE Z ČESKÉHO POHÁRU 
     Třetí kolo seriálu závodů Českého poháru v JUDO se konal 16. a 17. dubna 2011 
v Hranicích. Plejádu našich žáků, dorostenců a juniorů doplnili účastníci ze Slovenska, 
Polska a Maďarska. V této me-
zinárodní konkurenci se neztra-
tili ani judisté ze Závišic. 
V sobotu se představili junioři. 
Ve váze do 66 kg měl svůj den 
Adam Kahánek. 
Bez zaváhání se propracoval až 
do semifinálových bojů. Tady 
narazil na Marka Činčeru 
z judoclubu Plzeň. Postup do fi- 
nále slavil závišický junior, 
když po perfektně nasazeném 
škrcení, odsunul Činčeru jen 
k boji o bronz. Ve finále pak 
změřil síly s Janem Buštou 
z Jičína. Po vzájemném oťuká-
vání zaútočil bleskově Kahánek 
chvatem sode curi komi goši. 
Bylo z toho vítězství na ippon 
a závišický junior se mohl za-
slouženě radovat ze zlaté medaile. 
V kategorii do 81 kg se představil Ondřej Číp. Dveře do semifinálových bojů mu zavřel 
Martin Witkowski z Varšavy a odkázal jej do bojů o bronz. Tady potom nejprve porazil 
litoměřického Epperta, pak příbramského Hrstku, ale nakonec v posledním rozhodují-
cím zápase o třetí místo nestačil na Tomáše Zahradníčka z Brna a zůstal těsně pod stup-
ni vítězů. 
     Druhý turnajový den – neděle, pak patřila žákům. I tady měli závišičtí své zástupce. 
V mladších žácích do 30 kg chtěl Radek Rýpar navázat na skvělé druhé místo 
z Ostravy a opět se mu dařilo. Cestu k bojům o medaile si razil přes Kamila Razima 
z USK Praha a Slováka Roberta Chromiaka. V semifinále na něj čekal litoměřický  
Jan Svoboda. Na něj ale bohužel Radek nenašel recept. Chuť si pak spravil hned násle-
dující zápas o bronz. Romana Buštu z Orlové složil už za 15 sekund na ippon a obsadil 
3. pozici na stupních vítězů. 
Rovněž v mladších žácích, ale v kategorii do 42 kg bojoval Mikuláš Plánka. Vstup 
do turnaje se mu vydařil, když zdolal Jana Galuszku z Karviné. V dalších zápasech 
se pak jeho výkony střídaly nahoru a dolů. Nejprve prohrál s Pavlem Švecem z SKKP 
Brno, pak v opravách s přehledem porazil domácího Petříka, aby nakonec prohrál 
s Janem Bartlem z Litoměřic. V celkovém součtu z toho bylo 9. místo. 

Adam Kahánek na 1. místě stupňů vítězů v Hranicích 
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     Už v r.1945  vznikl  úmysl postavit v obci  větší kamenný pomník padlým v obou 
 válkách. Dosud připomínala památku padlých v 1.svět.válce mramorová deska  
nad vchodem  Obecního domu. Bylo rozhodnuto  umístit pomník mezi školou a koste-
lem  a vytesat  na něj  jména obětí  obou světových válek. Náklady byly uhrazeny  
ze sbírek v obci a z výtěžku různých akcí. Sběr barevných kovů na odlití bronzového 
státního znaku provedly školní děti. 
Slavnostní odhalení se konalo v pondělí 28.října 1946. Průvod s hudbou vyšel v 8.30 h. 
od Obecního domu do kostela, kde byla sloužena mše za padlé a umučené v obou světo-
vých válkách. Po mši se občané shromáždili před pomníkem a konala se slavnost odha-
lení pomníku. Slavnost zahájil předseda MNV Emil Lošák a po státní hymně a vztyčení 
státní vlajky následovalo  svěcení pomníku P.Josefem Peterkem z Příbora. Hlavní projev 
měl učitel Jaroslav Šimíček. Pomník byl pak oficiálně předán předsedou Místní rady 
osvětové Janem Raškou předsedovi MNV, a tím i obci do ochrany. Předseda  MNV pak 
poděkoval občanům za finanční podporu a pomoc při stavbě pomníku a slavnost ukončil.  

     Psal se rok 1946. První výročí osvobození naší obce od  fašismu bylo oslaveno 
5.května slavnostním odhalením pamětní desky u hasičské zbrojnice. Na ní byl 
nápis:   
Na  věčnou  paměť padlým ve  světové válce  1914 – 1918, umučeným  a  padlému 
letci  ve  světové  válce  1938 – 1945 a  na  osvobození  naší  obce Rudou armádou 
6. 5.  1945. 
     Jednalo se o upravenou pamětní desku z r.1928, která  přečkala v úkrytu dobu 
nacistické okupace. Později byla tato deska přemístěna před školu, odkud byla  
při rekonstrukci budovy odstraněna. 

Obr. 12: Pamětní deska před školou.  
               Pohled  od školy  v r. 1953. 
               (Foto archiv autora) 
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Velikonoční výstava 

Skautský oddíl Minehawa 

Velikonoční skautské kuřátko 2011 
Ve čtvrtek 21. dubna 2011 jsme se již popáté zapojily do této akce, která je pořádána 
v rámci sbírkového projektu „Pomozte dětem“. 

Vyrobily jsme spoustu druhů výrobků – zajíčky na špejli, kytičky 
z pedigu, ozdobné velikonoční kolíčky, kuřátka ve skořápce a také chut-
né nazdobené perníčky. Ve čtvrtek jsme se sešly v Závišicích před obec-
ním úřadem, kde jsme si nachystaly stánek se vším, co jsme vyrobily. 
Lidé při cestě kolem se u nás zastavovali, přispěli dobrovolnou finanční 
částkou a za to si mohli u nás vybrat jakýkoliv výrobek. Na konto sbírky 
jsme zaslali 2 851 Kč. Výtěžek ze sbírkové kasičky putuje na podporu 

dětí a mládeže, které jsou postižené, zanedbávané či ohrožené. 
Děkujeme všem, kteří přispěli. 

Skautský oddíl Minehawa 

     Svátky jara jsou jedny z nejhezčích v roce. Jsou barevné, rozzářené 
sluncem a radostí z nového rodícího se života. Doufám, že se nám poda-
řilo tuto nádhernou atmosféru vykouzlit v podobě velikonoční výstavy, 
na které jste mohli shlédnout práce našich nejmenších dětí z MŠ a ZŠ,  
ale také výrobky zručných spoluobčanů, kteří byli velmi laskaví a své 
práce zapůjčili nebo přišli svou dovednost předvést přímo na výstavu. 

Chtěla bych tímto všem upřímně poděkovat za jejich laskavost a obětavost. 
                                                                                
                                                                            Za kulturní komisi Hana Sopuchová 
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             Kopřivnice 10. března 2011 
Zpráva o bezpečnostní situaci na území působnosti Obvodního oddělení Policie 
ČR ČR Kopřivnice v roce 2010 a srovnání s předchozími léty, personální situace 
a prognóza 
 Obvodní oddělení Policie ČR v Kopřivnici je oddělením II. typu se systemi-
zovaným počtem 38 policistů včetně vedení útvaru. Průměrně byl v roce 2010 skuteč-
ný stav policistů na zdejším útvaru 36, což znamená, že zdejší OOP se potýkalo stejně 
jako v roce předchozím s podstavem. Policisté zdejšího OOP se řadí společně s OOP 
Příbor k nejzatíženějším útvarům v okrese (v přepočtu na policistu). Pokles personální-
ho stavu pak lze očekávat i v roce 2011, když aktuální stav je 34 policistů a 2 žádosti o 
převedení na jiné služební místo, případně vyslání na studijní pobyt jsou v řešení. 

 V průběhu roku 2010 bylo v rámci působnosti OOP ČR Kopřivnice 
(Kopřivnice včetně místních částí, Štramberk, Ženklava a Závišice) zaznamenáno 
celkem 654 trestných činů.  

 Z celkového počtu 654 zjištěných trestných činů v rámci OOP Kopřivnice 
byl u 311 případů zjištěn pachatel, tj. 47,55%. (2009 = 656/333/50,76%, 2008 = 
603/248/41,13%, 2007 = 674/328/ 48,66%, 2006 = 703/365/51,92%, 2005 = 
674/340/50,45%, 2004 = 546/304/55,68%, 2003 = 580/ 293/50,52%, 2002 = 
482/260/53,94, 2001 = 616/320/51,95%, 2000 = 708/327/46,19%, 1999 = 763/ 
330/43,25%, 1998 = 930/407/43,76%).  

1. Násilná kriminalita OOP ČR Kopřivnice 
 V roce 2010 bylo zaznamenáno 67 násilných deliktů, u 41 případů byl zjiš-
těn pachatel, tj. 61,19% (2009 = 40/24/60,00%, 2008 = 56/33/58,93%, 2007 = 
65/46/70,77%, 2006 = 75/56/74,67%, 2005 = 53/42/79,25%, 2004 = 64/48/75%, 
2003 = 74/67/90,54%, 2002 = 55/50/90,91%). Je tak možné pozorovat výrazný ná-
růst tohoto druhu kriminality ve srovnání s předchozím rokem (o 67,50%), srovnatel-
ný však s předchozími léty. Při objasňování tohoto druhu kriminality jsme byli 
nejméně úspěšní ve srovnání s ostatními útvary ÚO NJ (průměr 76,53%).  
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0

500

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

11 

Zpravodaj /květen 2011 

Historie obce - z archivu Lubomíra Buska - II. ročník 
(pokračování z minulého zpravodaje) 

 

5. Pamětní desky a pomník v obci 

Každá obec se snažila uctít památku svých hrdinů padlých v 1. světové válce, 
atˇ už pamětní deskou nebo pomníkem. V naší obci souvisí pamětní deska se stavbou 
obecního domu v r.1925. Kronikář obce,  řídící učitel Bohuslav Raška píše: A tak 
občané stavbou touto rozluštili problémy dva: postavili stánek skutečně nepostrada-
telný a postavili pomník padlým spoluobčanům ve světové válce. Pomník opravdu 
důstojný, neboť nade vchodem skví se zlatými písmeny v černý mramor vrytá jména 
těch, kteří za náš lepší život obětovali své životy. 

K otevření Obecního domu zvaly plakáty: Obecní rada v Závěšicích a místní 
osvětová komise oslaví den svobody 28. října 1925 otevřením Obecního domu a od-
halením pamětní desky padlým ve světové válce. 

Slavnost  se vydařila, hasiči byli ve stejnokrojích, žáci s praporky v národních 
barvách, hudba byla z Rybí. Tato deska přečkala na svém místě dobu nacistické oku-
pace, poněvadž okupanti, kteří do budovy chodili úřadovat ji nepostřehli  a je tam 
dosud. 

       28. října 1928 v den 10. výročí vzniku Československé republiky byla  slavnostně 
odhalena pamětní deska s nápisem 28. X. 1918 – 28. X. 1928 vedle hasičské zbrojnice. 

Kronika říká:  Odpoledne 
shromáždili se děti s pra- 
porky u školy a občané  
u staré zvonice, odkud 
všichni seřaděni odcházeli  
s hudbou k památníku. Zde 
se konala slavnostní schůze 
obecního výboru se všemi 
obecními komisemi. Slav-
nostní projev měl starosta 
obce Jan Hyvnar, vystupo-
val i pěvecký sbor Sokola. 
Večer se konala slavnostní 
akademie Sokola u Kremlů.  
Slavnosti se zúčastnilo vel-
ké množství občanů. 
 

     Tato deska musela být  r.1938 na příkaz německých okupantů odstraněna, měla být 
zničena, ale obětavostí hasičů byla tajně uschována ve zbrojnici až do r.1945.  

Obr. 11: Obecní dům čp.158. Nad vchodem je pamětní         
               deska se jmény padlých v 1.svět.válce. 
               (Foto z kroniky obce)  
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 Přestupků v dopravě bylo v roce 2010 zjištěno 547 (2009 = 367), což je nárůst 
cca. 49%, kdy v 513 případech byl přestupek řešen uložením blokové pokuty a ve 34 
případech byla věc postoupena k projednání, kdy podezřelý s vyřízením v blokovém 
řízení nesouhlasil, nebo nebylo možné řešit věc uložením blokové pokuty. 
 Přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
bylo zjištěno 35,pachatel byl zjištěn ve 20-ti případech a věc byla postoupena k projedn. 
 Na ostatních úsecích přestupkového jednání bylo zjištěno 12 přestupků, kdy 
v 9 případech byla věc postoupena k projednání. 

5.  Dopravní nehodovost, činnost na úseku BESIP-u 
OOP KOPŘIVNICE (Kopřivnice vč. místních částí, Štramberk, Ženklava, Závišice): 
 V rámci územní působnosti OOP Kopřivnice bylo evidováno v roce 2010 146 
nehod (2009 = 128, 2008 = 248, 2007 = 315, 2006 = 305).  
 V roce 2010 byly dvě osoby zraněny smrtelně (2009 = 1, 2008 = 4, 2007 = 2, 
2006 = 5), 4 osoby utrpěly těžká zranění (2009 = 6, 2008 = 4, 2007 = 8, 2006 = 1). 
 Lehká zranění utrpělo 31 osob (2009 = 32, 2008 = 34, 2007 = 27, 2006 = 43). 
 Hlavní příčinou dopravních nehod, stejně jako v okrese, je nesprávný způsob 
jízdy (88). Druhou nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost (32). Třetí nejčastější pří-
činou dopravních nehod bylo nedání přednosti v jízdě (7) a v 6 případech bylo příčinou 
nehody předjíždění.  Mimo těchto příčin byl v 17 případech zjištěn alkohol (2009 = 15). 
 V souvislosti s dopravní nehodovostí je na místě zmínit, že bezpečnosti silniční-
ho provozu je Územním odborem Nový Jičín a Obvodním oddělením PČR v Kopřivnici 
věnována zvýšená pozornost, když jsou denně v denních i nočních hodinách prováděny 
kontroly řidičů, jak na dodržování rychlosti, tak především na požití alkoholu před jízdou.  

  Souhrnem 
 Policisté zdejšího OOP ČR Kopřivnice v roce 2009 prováděli šetření u 637 trest-
ních spisů (z toho 178 bylo předáno SKPV a 89 ve zkráceném přípravném řízení), 1578 
přestupkových spisů a 1245 čísel jednacích.  
 V roce 2010 policisty OOP vypátráno 51 osob (2009 = 58), v 76 případech (2009 
= 81) bylo provedeno šetření případů se znaky domácího násilí, kdy ve 2 případech byla 
osoba vykázána ze společného obydlí. V roce 2010 bylo 36  osob převezeno na protialko-
holní záchytnou stanici ve Frýdku -Místku (2009 = 26). Bylo zaznamenáno 6 případů se-
bevražd (2009=11). Byl zaznamenán pokles aktivit skupiny „nacionalisté Kopřivnice“. 
 Nárůst kriminality můžeme pozorovat zejména v oblasti násilné kriminality 
o 67,50%. Majetková kriminalita je zaznamenána téměř ve stejném rozsahu, jako v roce 
předchozím, dochází zde k přesunu mezi případy vloupání (nárůst o 48 skutků, tj.39,34%) 
a případy krádeží prostých (pokles o 50 skutků, tj. 22,83%). K nárůstu dochází i u tzv. 
„ostatní kriminality“ o 38%, na tomto nárůstu se podílí zejména vyšší počet zjištěných 
případů maření výkonu úředního rozhodnutí. K poklesu (o 22 skutků) pak dochází u tzv. 
„zbývající kriminality“ - toto je však zejména způsobeno legislativní změnou (§180d 
tr.z.). Stále je zaznamenáván vysoký výskyt mravnostní kriminality (8 případů, oproti 18 
případům celého ÚO), přestože těchto případů bylo zjištěno o 2 méně než v roce 2009. 
     
             zdroj: OOP ČR Kopřivnice 
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 Na celkovém počtu 654 zjištěných trestných činů se násilná kriminalita podílí 
z 10,24%. V letošním roce jsme tak v rámci ÚO NJ druhým nejzatíženějším útvarem 
v rámci násilné kriminality, v loňském roce jsme naopak byli druhým nejméně zatíže-
ným útvarem. Konkrétně bylo v rámci násilné kriminality spáchané v působnosti OOP 
ČR Kopřivnice vykázáno v roce 2010 spáchání: 
∗ 2 vražd (1 z těchto spáchána v samotném závěru roku 2009 a vykázána až v roce 

2010), oba případy byly objasněny 
∗ 13 loupeží (obj. 38,46%) oproti 7 loupežím v roce 2009 (obj. 57,14%) 
∗ 3 vydírání (obj. 66,67%) oproti žádnému případu v roce 2009 
∗ 2 případy týrání osoby žijící ve společně obývaném obydlí (obj. 100%) oproti 1 

případu v roce 2009 
∗ 1 případ omezení nebo zbavení osobní svobody 
∗ 25 úmyslných ublížení na zdraví (obj. 76%) oproti 13 případům v roce 2009 

(obj. 38%) 
∗ 7 případů nebezpečného vyhrožování (obj. 100%) oproti 4 případům v roce 

2009 (obj. 100%) 
∗ 8 případů porušování domovní svobody (obj.12,50%) oproti 7 případům v roce 

2009 (obj. 42,86%)  
∗ 3 případů nově zavedené skutkové podstaty tr. činu nebezpečné pronásledování 

(stalking) 
Nebyl zjištěn žádný případ zabití, usmrcení z nedbalosti, loupeže na finančních institu-
cích, opuštění dítěte, únosu, braní rukojmí, rvačky, útisku. 

2.  Majetková kriminalita v rámci OOP Kopřivnice 
 V rámci působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2010 zjištěno 379 
skutků majetkové kriminality, z toho u 110 případů byl zjištěn pachatel, tj. 29,02% 
(2009 = 391/139/35,55%, 2008 = 345/78/22,61%, 2007 = 363/99/27,27%, 2006 = 
396/129/32,58%, 2005 = 426/158/37,09%).  
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Krádeže spáchané vloupáním: 

 Případů krádeží spáchaných vloupáním bylo v roce 2010 zaznamenáno 170, 
z toho u 49 případů byl zjištěn pachatel, tj. 28,82% (v letech 2009 = 122/51/41,80%, 
2008 = 93/31/33,33%, 2007 = 104/27/25,96%, 2006 = 104/18/17,31%, 2005 = 
105/34/32,38%, 2004 = 115/46/40,00%, 2003 = 146/33/22,60%, 2002 = 
122/36/29,51%) - viz následující graf. I přes výrazný nárůst tohoto druhu trestné čin-
nosti byla úspěšnost při objasňování nadprůměrná ve srovnání s výsledkem ÚO NJ 
(25,32%), když při objasňování krádeží vloupáním jsme byli druhým nejúspěšnějším 
útvarem v rámci ÚO NJ. 

Krádeže prosté: 
 Oproti nárůstu případů spácháných vloupáním byl při OOP ČR Kopřivnice 
zaznamenán pokles případů krádeží prostých, když v roce 2010 bylo zaznamenáno 
169 případů, z těchto byl v 52 případech zjištěn pachatel, tj. 30,77% (2009 = 
219/70/31,96%, 2008 = 220/45/20,45%, 2007 = 209/ 55/26,32%, 2006 = 
218/70/32,11%, 2005 = 274/102/37,23%, 2004 = 177/68/38,42%, 2003 = 177/ 
57/32,20, 2002 = 157/48/30,57%). Co se týče úspěšnosti, pak zdejší OOP bylo 
v rámci ÚO NJ (23,10%) nejúspěšnějším útvarem při zjišťování pachatelů tohoto 
druhu majetkové tr. činnosti.   

3. Hospodářská, mravnostní, tzv. „ostatní“ a „zbývající“ trestná činnost  
            OOP ČR Kopřivnice 
Hospodářská kriminalita: 
 Případů hospodářské trestné činnosti bylo v roce 2010 zjištěno 60 z toho u 31 
případů byl zjištěn pachatel, tj. 51,67% (2009 = 65/34/52,31%, 2008 = 50/17/34,00%, 
2007 = 80/43/53,75%, 2006 = 99/56/56,57%, 2005 = 85/38/44,71%) 
Konkrétně tak bylo zjištěno: 
∗ 18 deliktů podvodů (2009=14) 
∗ 18 případů neoprávněného držení platební karty (2009=13) 
∗ 13 případů úvěrových podvodů (2009=7) 
∗ 3 delikty na úseku ochrany měny (2009=6)     
∗ 2 případy krácení daně (2009=5) 
∗ 2  případy podvodů proti sociálnímu zabezpečení a nem. pojištění (2009=4) 
∗ 1 případ porušování autorského práva 
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Mravnostní kriminalita: 
 Na úseku mravnostní kriminality bylo v roce 2010 zjištěno 8 případů a  
u všech případů byl zjištěn pachatel, tj. 100% (2009 zjištěno 10/8, 2008 = 1/0, 2007 = 
4/3, 2006 = 5/3, 2005 = 3/3).  
V rámci působnosti OOP Kopřivnice se konkrétně jednalo o:  
∗ 1 případ znásilnění (2009=3),  
∗ 4 případy pohlavního zneužití (2009=2),  
∗ 3 případy ostatních pohlavních úchylek (2009=5).  
Ostatní kriminalita: 
 V tzv. „ostatní kriminalitě“, které bylo spácháno 43 případů a zjištěno pacha-
telů 26 (2009=31/15), jsou zde především zahrnuty případy: 
∗ maření výkonu úředního rozhodnutí, kterých bylo zjištěno 15 (2009=3), 
∗ 10 případů sprejerství (2009 = 12, 2008 = 26), 
∗ 5 případů výtržnictví (2009=2), 
∗ 4 případy úmyslně založených požárů, 
∗ 4 případy překupnictví - podílnictví, 
∗ 1 případ nedovoleného ozbrojování. 
Zbývající kriminalita: 
 V oblasti tzv. zbývající kriminality bylo zaznamenáno 97 případů a u 95 pří-
padů byl zjištěn pachatel, tj. 97,94% (2009=119/113/94,96%). Zde jsou zahrnuty 
zejména případy: 
∗ 47 případů neplnění vyživovací povinnosti  (2009=44), 
∗ 24 nedbalostních dopravních nehod (2009=22),    
∗ 20 případů ohrožení pod vlivem návykové látky (2009=26) 
∗ v roce předchozím bylo zjištěno 17 případů řízení motorového vozidla bez 

řidičského oprávnění (od roku 2010 se již nejedná o tr. čin) 

4.  Přestupky OOP ČR Kopřivnice 
 Přestupků bylo v roce 2010 zaevidováno na OOP ČR Kopřivnice 1578 
 (2009 = 1697,  2008 = 1508), což je o 119 přestupků méně ve srovnání s předchoz. 
 rokem. 
 Nejvíce přestupků v roce 2010 bylo zaevidováno v oblasti majetku, a to 481 
přestupků, což je ve srovnání s rokem 2009 pokles o 35% ( 2009 = 737, 2008 = 701, 
2007 = 517), kdy tento pokles je v přímé úměře s vyšším nasazením pěších hlídek 
v ulicích města v denní i noční době.  
 Z celkového počtu 481 majetkových přestupků byl u 120 přestupků zjištěn 
pachatel a 116 případů bylo postoupeno k projednání, ve 4 případech byla věc odložena 
z důvodu věku pachatele, kdy zároveň byl vyrozuměn OSPOD Kopřivnice.  
 Případů přestupků proti občanskému soužití, veřejného pořádku bylo v roce 
2010 zaznamenáno 353 (2009 = 521, 2008 = 426), jedná se tedy o pokles o 32%, kdy 
tento pokles je možné přičíst intenzivnějšímu výkonu hlídkové a obchůzkové služby jak 
policistů OOP Kopřivnice, tak MP Kopřivnice. Z celkového počtu 353 zjištěných pře-
stupků byl zjištěn pachatel v 304 případech, ve 299 případech byla věc postoupena 
k projednání MÚ, 5 případů bylo odloženo z důvodu věku pachatele. 


