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Zpráva o bezpečnostní situaci v městě Stochov a částí Slovanka, Honice,
Čelechovice za měsíc duben 2019
Policie ČR obvodní oddělení Stochov za měsíc duben 2019 evidovala celkem 158 spisů. Z tohoto
počtu Policie ČR prověřovala nebo stále prověřuje celkem 13 trestních věcí. 6 skutků je prověřováno
z obce Stochov, což s celkového počtu činí cca. 46%. Skladba nápadu trestné činnosti se v tomto měsíci
dá rozdělit do čtyř skupin na majetkovou, násilnou a ostatní trestnou činnost, čtvrtou skupinou jsou
dopravní nehody. Ostatní trestná činnost je zastoupena dvěma případy. V prvním případu se jednalo o
řízení vozidla v zákazu řízení a ve druhém o neplacení výživného. Oba případy byly objasněny. Do
skupiny majetkové trestné činnosti spadají dva případy, jednalo se vloupání do sklepa v bytovém domě
a ve druhém o zpronevěru. Případ zpronevěry je nadále v prověřování a u případu vloupání do sklepa
pachatel zjištěn nebyl. Jeden případ násilné kriminality, který byl spáchán mezi osobami, které se znají.
Speciální skupinou jsou dopravní nehody a zde Policie PČR prověřuje jedno úmrtí v souvislosti
s dopravní nehodou.
Z pohledu pouliční majetkové kriminality nebyl zaznamenán žádný případ, což je pro občany
Stochova pozitivní. Z pohledu vniknutí do zabezpečených objektů, jak bylo popsáno shora, se jedná o
vloupání do sklepa v bytovém domě, bohužel nebyly k tomuto případu zjištěny takové poznatky a
důkazy, které by vedly k odhalení pachatele. Násilná trestná činnost je charakteristická tím, že se osoby
mezi sebou znají.
Z dlouhodobého hlediska se dá konstatovat, že vývoj trestné činnosti neměl v měsíci duben větších
výkyvů a nevyvíjel se negativním směrem. V dubnu 2019 byla kriminalita na území obce nízká. Ze
skladby prověřované trestné činnosti odhaduji, že v měsíci duben 2019 se s objasněností budeme
pohybovat kolem 80%.
Policisté OOP Stochov v měsíci duben 2019 evidovali celkem 68 přestupkových spisů a jednalo se
celkem o 71 jednotlivých skutků. Celkový počet osob, které se dopustily přestupku, bylo 73.
V příkazním řízení bylo vyřešeno celkem 39 přestupků. Celkem 31 přestupků je evidováno v obci
Stochov. Z celkového počtu 31 případů bylo 14 případu na úseku BESIP . Dále 4x přestupek jízdy pod
vlivem alkoholu a 2x jízda pod vlivem OPL. Dále se jednalo o 2 přestupky majetkového charakteru, 5
případů občanského soužití a 4x jsme řešili přestupky na úseku veřejného pořádku (3x pití alkoholu na
veřejnosti, 1x držení OPL v malém množství).
Bezpečnostní rizika pro občany města Stochova nebyla zjištěna
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