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Zpráva o bezpečnostní situaci v městě Stochov a částí Slovanka, Honice,
Čelechovice za měsíc srpen 2019
Policie ČR obvodní oddělení Stochov za měsíc srpen 2019 evidovala celkem 159 spisů. Z tohoto
počtu je evidováno 28 trestních věcí. Celkem 11 skutků je prověřováno z obce Stochov, což činí cca.
40% nápadu trestné činnosti. Skladba nápadu trestné činnosti se v tomto měsíci dá rozdělit do tří
skupin na majetkovou, násilnou, ostatní trestnou činnost. Nejpočetnější je majetková trestná činnost,
která je zastoupena pěti případy. Ve dvou případech, byly získány poznatky, které vedou ke konkrétní
osobě pachatele. Bohužel tři případy jsou zatím neobjasněny, jedná se o vloupání do vozidla, vloupání
do zahradní chatky a posprejování bytových domů na náměstí. Ostatní trestná činnost je zastoupena
čtyřmi případy. Ve dvou případech se jednalo o řízení vozidla v zákazu řízení a v dalších dvou o řízení
vozidla pod vlivem alkoholu. Mezi případy s násilím patří útok na strážníka MP Stochov při výkonu
služby a ve druhém případě se jedná o ublížení na zdraví, kdy po napadení jedna osoba utrpěla zranění.
Z pohledu pouliční majetkové kriminality je všech pět evidovaných případů majetkového
charakteru. V krátkém časovém úseku se ve městě staly dva případy vloupání do vozidel a dva případy
vloupání do zahradní chatky. Při pátrání po pachateli se policii podařilo získat poznatky a několik
odcizených věcí nalézt a vrátit poškozeným. Podezřelá osoba se však skrývá a policisté ze Stochova
společně se Službou kriminální policie a vyšetřování intenzivně po této osobě pátrají. Od uvedeného
časového úseku, kdy náhle došlo k uvedeným případům, již další nebyl zaznamenán. Posledním
evidovaným případem majetkového charakteru je posprejování bytových domu na náměstí. Mrzí mě,
že mezi námi jsou blbci, kteří ničí cizí majetek, zvláště, když Město Stochov v nedávné době investovalo
nemalé prostředky do oprav těchto domů. Pokud by někdo z občanů měl nějaké informace k tomuto
případu, lze je předat kdykoliv, případně v jakékoli formě na policejní služebně.
V měsíci srpen 2019, jak je popsáno výše, došlo k nárůstu majetkové trestné činnosti. Byly však
provedeny určité kroky ze strany policie, které vedly k zastavení trestné činnosti a ke zjištění poznatků
vedoucích k podezřelému nejméně ve dvou případech. Zatím pouze tři případy nám nevedou k osobě
pachatele, a proto se pohybujeme s objasněností ve Stochově kolem 70%.
Policisté OOP Stochov v měsíci srpen 2019 evidovali celkem 56 přestupkových spisů a jednalo se
celkem o 59 jednotlivých skutků. Celkový počet osob, které se dopustily přestupku, bylo 65.
V příkazním řízení bylo vyřešeno celkem 28 přestupků. Celkem 27 přestupků je evidováno v obci
Stochov. Jednalo se o 16 případů na úseku BESIP z toho 2x jízda řidičů pod vlivem alkoholu a 1x jízda
řidiče pod vlivem OPL, 6 přestupků proti občanskému soužití, 1 přestupek proti veřejnému pořádku a
4 majetkové přestupky.
Bezpečnostní rizika pro občany města Stochova nebyla zjištěna.
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