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Zpráva o bezpečnostní situaci v městě Stochov a částí Slovanka, Honice,
Čelechovice za měsíc prosinec 2019
Policie ČR, obvodní oddělení Stochov, za měsíc prosinec 2019 evidovala celkem 151 spisů.
Z tohoto počtu je evidováno 16 trestních věcí. Celkem 5 případů je prověřováno z obce
Stochov, což dělá 31,25% nápadu trestné činnosti. Skladba nápadu trestné činnosti se v tomto
měsíci dělí na majetkovou, která je zastoupena dvěma případy, a ostatní trestnou činnost, ve
které jsou evidovány tři případy. Oba případy majetkové trestné činnosti jsou charakteristické
tím, že poškození si věci odloží, nebo ztratí, čehož využije pachatel a nalezené věci zneužije.
Typická pouliční kriminalita včetně vloupání do objektů nebyla zaznamenána, což je pro
obyvatele Stochova pozitivní. Opět je nutné konstatovat, stejně jako v předcházejícím měsíci,
že každý by si měl své nebo svěřené věci řádně zabezpečit nebo hlídat a nespoléhat na to, že
se nic nestane. Ostatní trestná činnost je zastoupena dvěma případy, kdy řidiči motorových
vozidel řídili pod vlivem alkoholu a dále jeden případ neplacení výživného. Z celkových pěti
případů, jsou neznámé dva majetkové.
Policisté OOP Stochov v měsíci prosinec 2019 evidovali celkem 52 přestupkových spisů,
jednotlivých skutků bylo celkem 59. Celkový počet osob, které se dopustily přestupku, bylo 54.
V příkazním řízení bylo vyřešeno celkem 31 přestupků. Celkem 21 přestupků je evidováno
z města Stochov. Jednalo se o 15 případů na úseku BESIP, po 1 přestupku proti občanskému
soužití a majetku, 3x jsme řešili přestupek proti veřejnému pořádku (2x pití alkoholu na
veřejnosti a 1x držení OPL v malém množství pro vlastní potřebu), a 1x jsme oznámili občana
za zneužití tísňové linky.
Bezpečnostní rizika pro občany města Stochova nebyla zjištěna.
Vedoucí oddělení OOP Stochov:
npor. Mgr. Robert Filip

