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Zpráva o bezpečnostní situaci v městě Stochov a částí Slovanka, Honice,
Čelechovice za měsíc říjen 2019
Policie ČR obvodní oddělení Stochov za měsíc říjen 2019 evidovala celkem 222 spisů. Z tohoto
počtu je 17 trestních věcí. Celkem 5 případů je prověřováno z obce Stochov, což je necelých 30%
nápadu trestné činnosti. Skladba nápadu trestné činnosti v tomto měsíci je dosti jednotvárná a jedná
se o ostatní trestnou činnost, která je zastoupena čtyřmi případy. Ve třech případech se jednalo o řízení
vozidla v zákazu řízení a jeden případ byl řízení vozidla pod vlivem OPL. Jeden případ majetkové trestné
činnosti, bylo nezaplacení za pohonné hmoty na benzínovém čerpadle. Všechny případy byly objasněny
a pachatelé se můžou těšit na zasloužené tresty.
Pozitivní pro občany Stochova byla v tomto měsíci skutečnost, že nebyla zaznamenána žádná
majetková trestná činnost pouličního charakteru, nebo která by byla spáchána vloupáním. Dalším
pozitivem bylo, že jsme v průběhu měsíce říjen odhalili 3 pachatele majetkové trestné činnosti, kteří
páchali trestnou činnost nejen v našem služebním obvodu, ale též na Kladensku a Rakovnicku. Dva
z těchto pachatelů skončili ve vazební věznici.
Policisté OOP Stochov v měsíci říjen 2019 evidovali celkem 124 přestupkových spisů a jednalo se
celkem o 133 jednotlivých skutků. Celkový počet osob, které se dopustily přestupku, bylo 130.
V příkazním řízení bylo vyřešeno celkem 76 přestupků. Celkem 36 přestupků je evidováno v obci
Stochov. Jednalo se o 18 případů na úseku BESIP, 6x jsme řešili jízdu řidičů pod vlivem OPL, 3 přestupky
proti občanskému soužití a proti majetku, 3x držení OPL pro vlastní potřebu a 3x jsme řešili přestupek
proti veřejnému pořádku (pití alkoholu na veřejnosti).
Bezpečnostní rizika pro občany města Stochova nebyla zjištěna.
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