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Zpráva o bezpečnostní situaci v městě Stochov a částí Slovanka, Honice,
Čelechovice za měsíc leden 2019
Policie ČR za měsíc únor 2019 prověřovala nebo stále prověřuje celkem 13 trestních věcí. Celkem
9 skutků je prověřováno z obce Stochov, což s celkového počtu činí cca. 70%. Skladba nápadu trestné
činnosti se v tomto měsíci dá rozdělit do dvou skupin na majetkovou a ostatní trestnou činnost. Ostatní
trestná činnost je zastoupena třemi případy a jednalo se, laicky řečeno, o řízení vozidla v zákazu řízení,
alkohol u řidiče a neplacení výživného. Šest skutků je zařazeno do skupiny majetkové trestné činnosti.
Zejména se jedná o prověřování podvodných jednání a případů obdobného charakteru. Z hlediska
pouliční trestné činnosti je ve Stochově prověřován jeden případ. Jedná se o poničení vozidla v ulici
Hornická před vietnamskou prodejnou, ke kterému došlo 23.2. 2019 kolem 06.00 hod. V tomto případě
by Policie ČR ocenila poznatky od spoluobčanů.
S dlouhodobého hlediska se dá konstatovat, že vývoj trestné činnosti se nevyvíjí negativním
směrem. Proti roku 2018 je zaznamenán pokles v majetkové trestné činnosti, která v loňském roce
v prvním čtvrtletí roku byla proti jiným letům mírně zvýšená. Měsíc únor byl z pohledu trestné činnosti
klidnější.
Ze statistického hlediska nelze v současné době předjímat kolik případů bude objasněno a které
budou vyřízeny jinak než jako trestný čin. Ze skladby prověřované trestné činnosti musím konstatovat,
že v měsíci únor 2019, se neznámá trestná činnost v obci Stochov mezi evidovanými spisy, až na jeden
skutek, nevyskytuje.
Policisté OOP Stochov v měsíci únor 2019 evidovali celkem 68 přestupkových spisů, jednalo se o
celkem 70 jednotlivých případů – skutků. Celkový počet osob, které se dopustily přestupku, bylo 69.
V příkazním řízení bylo vyřešeno celkem 46 přestupků. V 54 případech se jednalo o přestupky na úseku
BESIP. Osm přestupků bylo spojeno s řízením vozidla po požití alkoholu nebo OPL.
Celkem 19 případů je evidováno v obci Stochov. Z celkového počtu 19 případů bylo 9 případu na
úseku BESIP z toho 2 přestupky jízdy pod vlivem alkoholu nebo OPL. Dále se jednalo o 3 přestupky
majetkového charakteru, 3 případy občanského soužití a 3x jsme řešili držení OPL v malém množství.
Bezpečnostní rizika pro občany města Stochova zjištěna nebyla.
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