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Obec Lutonina
Lutonina 114
763 12
Zpráva o bezpečnostní situaci na katastrálním území obce Lutonina v roce 2021
V průběhu roku 2021 byla na k. ú. obce Lutonina evidována orgány Policie ČR níže
uvedená trestná činnost:
1x Usmrcení z nedbalosti (§ 143 tr. zákoníku) - jednalo se o náhlé úmrtí, odloženo dle § 159a/5
tr. řádu
Celkem byl v roce 2021 v obci Lutonina spáchán 1 trestný čin. Pro srovnání lze uvést, že v
roce 2020 byl v obci Lutonina spáchán 1 trestný čin a v roce 2019 byly spáchány 3 trestné činy.
V průběhu roku 2021 byly na k. ú. obce Lutonina evidovány orgány Policie ČR tyto přestupky:
1x přestupek provozovatele vozidla Přestupek oznámen správnímu orgánu na MěÚ Vizovice
27x přestupky v dopravě (§ 125c/1 z.č. 361/2000 Sb.) – řešeno v blokovém řízení
3x přestupky v dopravě Přestupky byly oznámeny správnímu orgánu na MěÚ Vizovice
1x přestupek proti občanskému soužití ( § 7/1 z.č. 251/2016 Sb.) – Přestupek byl oznámen
správnímu orgánu na MěÚ Vizovice.
6x řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu (§ 125c /1 b) z.č. 361/2000 Sb.)
1x přestupek proti majetku (§ 8 z.č. 251/2016 Sb.) Přestupek oznámen správnímu orgánu na
MěÚ Vizovice.
Celkem bylo v obci Lutonina v roce 2021 spácháno 39 přestupků. Pro srovnání lze uvést, že v
roce 2020 bylo v obci Lutonina spácháno 42 přestupků a v roce 2019 bylo spácháno přestupků 50.
V roce 2022 se policisté OOP Vizovice opětovně zaměří na priority v dopravě stanovené
Krajským ředitelstvím policie ve Zlíně a na priority stanovené ředitelem Územního odboru Zlín, kdy
se jedná zejména o řidiče pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a používání
bezpečnostních pásů.
V uplynulém roce 2021, stejně jako v roce letošním poznamenaném i nadále epidemií
koronaviru Covid 19 se výkon policistů zaměřoval a zaměřuje i na kontroly vládních usnesení
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a mimořádných opatření. V současné době zejména na používání ochranných prostředků
dýchacích cest tam, kde jsou tyto prostředky povinné.
Dále bych chtěl touto cestou upozornit na podvodné jednání osob na internetových sítích, kdy
se jedná o tzv. kyberkriminalitu. V současné době se po celé České republice množí případy, kdy
pachatelé na různá místa internetu umísťují reklamy, kterými lákají na výhodné nabídky investicí
do kryptoměn, zejména Bitcoinů. Osoba, která má zájem o obchodování s kryptoměnou, vyplní na
internetu elektronický formulář, kde zadá své údaje a tel. číslo. Tato je posléze kontaktována
osobou, která se vydává za zaměstnance investičních společností. Tato osoba s potencionálním
zájemcem vede komunikaci po telefonu, kdy svoji oběť zmanipuluje a vyzve k naskenování
a zaslání osobních dokladů, včetně identifikačních údajů k platební kartě, kterou posléze pachatelé
využijí k registraci u jednoho z legitimních obchodníků s kryptoměnou. Dále oběť přesvědčí
k provedení prvotní investice. Vklad těchto prostředků je proveden ve prospěch bitcoinové
peněženky, ke které však poškození nemají přístup, neznají heslo. Provedený vklad se však
poškozenému zobrazuje v investiční programové platformě údajných investičních společností. Tím
má poškozený mylný dojem, že má nad investičními prostředky stále moc a drží je. V dalším kroku
je posléze poškozený pod legendou ověření funkčnosti investičního systému a z důvodu
proškolení se s investičním systémem vyzván k instalaci programu AnyDesk a k provedení
přihlášení do internetového bankovnictví. Dále pachatelé díky soustavnému psychologickému
působení poškozeného přimějí k provedení platební transakce, či tuto transakci díky dálkovému
přístupu k jeho počítači sami provedou. Pokud to internetové bankovnictví umožní, tak pachatelé
bez vědomí poškozeného pod jeho jménem žádají banku o poskytnutí online úvěru, kdy tyto
poskytnuté peněžní prostředky převádí dál, na jiné bankovní účty, nebo pomocí údajů z platební
karty poškozeného provádí platební operace, kterými finanční prostředky směřují na kryptoměnu.
Další podvodné jednání páchané přes internet jsou podvody přes inzertní portály. Zde se jedná
o to, že neznámý pachatel kontaktuje poškozené, kteří na inzertním portále (převážně Bazoš)
vystavili inzerát na prodej zboží. Následně tyto prodávající pachatel kontaktuje, kdy jim přes
aplikaci WhatsApp na mobilní telefon zašle odkaz s tím, že se jedná o fungující platební a kurýrní
službu, v rámci které mají poškození po vyplnění údajů o své platební kartě možnost okamžitého
vyzvednutí finančních prostředků za inzerované zboží. Současně utvrzuje poškozené, že je o této
transakci vyrozuměna kurýrní služba, která zajistí přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.
Ve skutečnosti však naviguje poškozené na podvržené webové stránky, prostřednictvím kterých od
nich vyláká veškeré údaje o platební kartě a tyto následně v kombinaci s vylákanými autorizačními
prvky použije pro své osobní jiné platby, uskutečněné zejména u zahraničních obchodníků, čímž
dojde k uskutečnění neoprávněných debetních operací na bankovním účtu, popř. účtech
poškozených.
Chtěl bych zde informovat o novém vedení Obvodního oddělení Policie Vizovice, kdy od
1.1.2022 je vedoucím oddělení npor. Mgr. Přemysl Zvonek a od 1.2.2022 je zástupcem vedoucího
oddělení npor. Mgr. Monika Kubíčková. Rovněž se změnila emailová adresa na OOP Vizovice,
která je v současné době: zl.oop.vizovice.evidence@pcr.cz
Již delší dobu probíhá u Police ČR náborová kampaň z důvodu personálního podstavu
policistů. Pokud by měl některý z občanů zájem u Policie ČR pracovat, může na telefonních
číslech 974661401 a 974661419 kontaktovat personalistky, které k práci u policie a k podmínkám
náboru nových policistů sdělí podrobné informace.
Bezpečnostní situace je v obci Lutonina na velmi dobré úrovni, kdy nedošlo ke spáchání
žádných mimořádných událostí, ani k závažným trestným činům. Nicméně stejně jako v
předešlých letech budou policisté v obci provádět hlídkovou a obchůzkovou činnost, aby se v obci
předcházelo trestné činnosti.
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Na závěr bych chtěl jménem Obvodního oddělení PČR Vizovice a jménem svým, jako územně
odpovědného policisty poděkovat především starostovi obce panu Petru Čížovi, za velmi dobrou
spolupráci mezi obcí a Obvodním oddělením Policie ČR ve Vizovicích.

Zpracoval:
prap. Petr Zrník
tel: 974666741
zl.oop.vizovice.evidence@pcr.cz

npor. Mgr. Přemysl Zvonek
vedoucí oddělení

Mgr. Přemysl Zvonek
10.03.2022 15:50:26
Digitálně podepsal:
Mgr. Přemysl Zvonek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: Za správnost vyhotovení
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