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Zpráva o bezpečnostní situaci v městě Stochov a částí Slovanka, Honice,
Čelechovice za měsíc červenec 2019
Policie ČR obvodní oddělení Stochov za měsíc červenec 2019 evidovala celkem 151 spisů. Z tohoto
počtu je evidováno 19 trestních věcí. Celkem 7 skutků je prověřováno z obce Stochov, což činí cca. 37%
nápadu trestné činnosti. Skladba nápadu trestné činnosti se v tomto měsíci dá rozdělit do čtyř skupin
na majetkovou, násilnou, ostatní trestnou činnost a trestnou činnost související s psychotropními
látkami. Nejpočetnější je majetková trestná činnost, která je zastoupena třemi případy. Dva případy
jsou objasněny. Jednalo se o krádež mobilního telefonu a poškození majetku. Případ krádeže
autobaterií z nákladního vozidla na nádraží Českých drah objasněn nebyl. Ostatní trestná činnost je
zastoupena dvěma případy. V prvním případu se jednalo o řízení vozidla v zákazu řízení, ve druhém o
řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Případ násilného charakteru s případem možné distribuce OPL spolu
souvisejí a jsou stále v prověřování. Tyto případy jsou prověřovány s konkrétní prověřovanou osobou.
Z pohledu pouliční majetkové kriminality byly zaznamenány dva případy. U poškození majetku hrál roli
alkohol a případ lze charakterizovat jako vandalství a byl za pomoci kamerových záznamů objasněn.
Druhý případ krádeže se bohužel stal na odlehlejším místě a zde pachatel vypátrán nebyl. Z pohledu
vniknutí do zabezpečených objektů, nebyl zaznamenán žádný případ.
S dlouhodobého hlediska se dá konstatovat, že vývoj trestné činnosti neměl v měsíci červenec
2019 větších výkyvů a nevyvíjel se negativním směrem. V červenci byla kriminalita na území obce nízká.
Vzhledem ke skutečnosti, že pouze jeden z případu, je evidován s neznámým pachatelem pohybujeme
se s objasněností ve Stochově kolem 85%.
Policisté OOP Stochov v měsíci červen 2019 evidovali celkem 54 přestupkových spisů a jednalo se
celkem o 59 jednotlivých skutků. Celkový počet osob, které se dopustily přestupku, bylo 61.
V příkazním řízení bylo vyřešeno celkem 25 přestupků. Celkem 32 přestupků je evidováno v obci
Stochov. Jednalo se 21 případu na úseku BESIP z toho 1x jízda řidiče pod vlivem alkoholu, 3 přestupky
proti občanskému soužití a 2 přestupky proti veřejnému a 6 majetkových přestupků z nichž 1 krádež
věcí byla ihned objasněna a vyřešena v příkazním řízení.
Bezpečnostní rizika pro občany města Stochova nebyla zjištěna.
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