
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělenI policie Luhačovice
Uherskobrodská 877, 763 26 Luhačovice

Luhačovice 13. ZáH 2021
Počet stran: 1

Vyjádření k řešeným oznámením Obvodního oddělení PČR Luhačovice v lokalitě
skateparku v Zahradní čtvrti Luhačovice

V měsíci listopadu roku 2019 byl v Zahradní čtvrti v Luhačovicích dokončen skatepark,
analýza řešeného protiprávního jednání, byla tedy na žádost MěÚ Luhačovice provedena od
tohoto data,

V průběhu šetření byly zjištěny následujlcí skutečnosti. Obvodním oddělením Policie ČR
Luhačovice, nebyl na uvedeném místě v předmětném období řešen žádný případ, který by
naplňoval skutkovou podstatu trestného činu, ani přestupku. Z tohoto důvodu byl cestou vedouclho
OOP Luhačovice proveden další dotaz na Integrované operační středisko Krajského ředitelství
policie Zlínského kraje. Pro upřesnění, jedná se o veškerá telefonická oznámení na tísňovou linku
158.

Zde bylo sděleno, Ze byla nalezena celkem 4 oznámení, na porušováni stanoveného
provozního řádu. Vždy se jednalo o porušeni v řádech minut, tedy krátce po dvacáté hodině. l přes
to, Ze se hlídka OOP Luhačovice pohybuje na teritoriu 21 obcí, byla vždy na místě cca. Do 10
minut. Nikdy zde již, po příjezdu hlídky na místo, žádná osoba nebyla ztotožněna. Ze zápisu
oznámení na tísňové lince např. .maminka s chlapcem nedodržuje provozní řád", další ,sám
chlapec je zde i po osmé hodině a nedodržuje provozní řád" ...atd. Nikdy zde však nebylo řešeno
hrubé narušováni veřejného pořádku, jako rušeni nočního klidu po 22:00 hodině apod.

V případě drogové problematiky či užíváni návykových látek mladistvými, či kázeňsky
závadovými osobami, lokalita skateparku vzhledem k umístěnl a prostorové otevřenosti mezi tyto
lokality nepatří. V letních měsících letošního roku bylo provedeno několik policejních opatřeni na
kontrolu dodržování zák. č. 65/2017 Sb. Bylo zjištěno několik mladistvých pod vlivem návykových
látek, vše ale mimo výše uvedenou lokalitu.

Hlídky OOP Luhačovice jsou instruovány, se v průběhu nočních služeb v této lokalitě pohybovat
a mají zde pevné kontrolní body.
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