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V¯VOJ KRIMINALITY ÚO BLANSKO...
ku 2009 sem spadal i trestn˘ ãin
„¤ízení bez fiidiãského oprávnûní”,
pfiiãemÏ právû zmûnou legislativy
se tento trestn˘ ãin dostal do roviny
pfiestupkové, resp. správního fiízení.
TudíÏ jiÏ od roku 2010 se neobjevu-
je v policejních statistikách spácha-
n˘ch trestn˘ch ãinÛ, kdy napfi. v ro-
ce 2009 bylo evidováno celkem 140
tûchto trestn˘ch ãinÛ. Pokud tedy
porovnáme, po odeãtu tohoto ãísla,
rok 2009 a napfi. rok 2011, tak pak
se dostaneme k rozdílu 35 trestn˘ch
ãinÛ (pokles v roce 2011), coÏ je dá-
no poãtem zji‰tûn˘ch fiidiãÛ pod vli-
vem alkoholu a rozdílem zji‰tûn˘ch
trestn˘ch ãinÛ „Zanedbání povinné
v˘Ïivy”. Pak tedy nemÛÏeme hovo-
fiit o poklesu právû v této oblasti.

Dle statistik do‰lo k úbytku zaji‰-
tûn˘ch varen drog v ÚO Blansko,
znamená to, Ïe zde policie úspû‰nû
bojuje s v˘robci drog a varen na na-
‰em okrese tak ub˘vá?

V otázce drogové problematiky
v rámci na‰eho územního odboru
a vzhledem k závaÏnosti této trest-
né ãinnosti, byl v roce 2007 zfiízen
tzv. TOXI t˘m sloÏen˘ právû z kri-
minalistÛ – specialistÛ na tuto pro-
blematiku. Jak je vidût z pfiehledu
jejich ãinnosti, kdy do‰lo k obrov-
skému nárÛstu odhalen˘ch kom-
pletních varen OPL (pervitinu), pfii-
ãemÏ prvofiad˘m cílem tohoto t˘mu
je odhalení v˘robcÛ, následnû di-
stributorÛ a na tfietím místû i uÏiva-
telÛ drog, jelikoÏ tato trestná ãin-

nost je provázána právû s majetko-
vou trestnou ãinností. UÏivatelé
drog si tak obstarávají prostfiedky
na pofiízení drog krádeÏemi, vlou-
páním do objektÛ a dal‰í majetko-
vou trestnou ãinností. Postupnû do-
chází k pozvolnému sniÏování od-
halen˘ch varen, coÏ znamená jed-
nak dobrou práci tohoto t˘mu, ale
souãasnû to pfiiná‰í i rafinovanûj‰í
zpÛsoby ukr˘vání v˘robcÛ OPL
a tím i ãasovû nároãnûj‰í a sloÏitûj-
‰í práci kriminalistÛ z hlediska od-
halení a zejména zadokumentování
vûci nejen z pohledu v˘roby, ale
i distribuce OPL.

Dûkuji vám za rozhovor.

Martin Polick˘
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Ojedinûlou akcí v rámci celé âes-

ké republiky je pak preventivní akce
zamûfiená na zmírnûní následkÛ do-
pravních nehod motorkáfiÛ NeÏij vte-
fiinou, která se letos uskuteãní v so-
botu 9. ãervna od 13 hodin v areálu
Sloupsko-‰o‰Ûvsk˘ch jeskyní. 

Dále z policejních statistik vyply-
nulo, Ïe v letech 2010 a 2011 ubylo
právû zb˘vající trestné ãinnosti, ãím
si to vysvûtlujete? SníÏila se zloãin-
nost, nebo byly páchány ãastûji jiné
trestné ãiny?

K této otázce mohu sdûlit, Ïe dle
ãísel se zdá, Ïe této trestné ãinnosti
ubylo, ale tento úbytek má za násle-
dek pouze zmûna legislativy. Do ro-


