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Zpráva o bezpečnostní situaci v městě Stochov a částí Slovanka, Honice,
Čelechovice za měsíc září 2019
Policie ČR obvodní oddělení Stochov za měsíc září 2019 evidovala celkem 166 spisů. Z tohoto počtu
je evidováno 21 trestních věcí. Celkem 6 skutků je prověřováno z obce Stochov, což činí cca. 29%
nápadu trestné činnosti. Skladba nápadu trestné činnosti se v tomto měsíci dá rozdělit do dvou skupin
na ostatní trestnou činnost a trestnou činnost související s životním prostředím a majetkovou trestnou
činnost. Ostatní trestná činnost je zastoupena čtyřmi případy. Jednalo se o tři případy řízení vozidla
v zákazu řízení, a jeden případ neplacení výživného. Případ majetkové trestné činnosti je sporem o věci
a je staršího data. Lze tedy konstatovat, že v měsíci září nebyl v městě Stochov zaznamenán případ
majetkové trestné činnosti, jak tomu bylo v minulém měsíci. Učiněná opatření ze strany policie byla
účinná. Případ související se životním prostředím je závažný tím, že jsou podezřelé děti, které ubližovaly
zvířeti. Z dlouhodobého hlediska se dá konstatovat, že vývoj trestné činnosti neměl v měsíci září 2019
větších výkyvů a nevyvíjel se negativním směrem. Proti měsíci srpen kriminalita klesla a lze konstatovat,
že je nízká. Žádný případ není veden s neznámým pachatelem, a proto je objasněnost ve Stochově
stoprocentní.
Policisté OOP Stochov v měsíci září 2019 evidovali celkem 77 přestupkových spisů a jednalo se
celkem o 77 jednotlivých skutků. Celkový počet osob, které se dopustily přestupku, bylo 80.
V příkazním řízení bylo vyřešeno celkem 47 přestupků. Celkem 30 přestupků je evidováno v obci
Stochov. Jednalo se 19 případu na úseku BESIP z toho 2x jízda řidiče pod vlivem alkoholu a 2x jízda pod
vlivem OPL, 4 přestupky proti občanskému soužití, 4 majetkové přestupky a 3 přestupky proti
veřejnému pořádku z 2x bylo řešeno pití alkoholu na veřejném prostranství.
Bezpečnostní rizika pro občany města Stochova nebyla zjištěna.
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