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Zpráva o bezpečnostní situaci v městě Stochov za rok 2019

Do služebního obvodu obvodního oddělení Policie ČR Stochov spadá celkem 12 obcí. V trestním
řízení bylo prověřováno 238 případů. Ve 190 případech se jednalo o dokonané trestné činy. Ve 48
případech se šetřením nezjistilo, že se jedná o trestný čin. Největší obcí je město Stochov s počtem
obyvatel kolem 5500. V městě Stochov je největší nápad trestné činnosti a jedná se téměř o 50 % všech
trestních věcí, celkem 91 případů. Ve výši nápadu trestné činnosti následují obce Tuchlovice (30),
Kamenné Žehrovice (23), Kačice (15), Srby (12). V dalších obcích se jedná o počet případů v řádu
jednotek max. do pěti případů. V loňském roce se pohybujeme s objasněností kolem 70 %. Poměrně
úspěšní jsme v objasňování trestné činnosti ve Stochově, kde jsme zaznamenali výsledek 79,1 %. Z
celkového počtu 91 případů bylo objasněno nebo je předpoklad objasnění v 72 případech. Nejmenší
objasněnost je každoročně u majetkové trestné činnosti, kde z 29 případů bylo objasněno pouze 13,
což činí 44,8 %. Krádeží formou vloupáním bylo ve Stochově spácháno 9. Nebyla však zaznamenána
žádná krádež vloupáním do rodinných domů, což je velice pozitivní. Násilná trestná činnost je prioritně
páchána mezi osobami, které se znají a z tohoto pohledu tato trestná činnost nepředstavovala pro
občany Stochova žádné riziko. Policie též v roce 2019 zaznamenala úspěch na poli drogové trestné
činnosti. Bylo odhaleno osm takových případů a pachatelé této trestné činnosti byli postaveni před
soud.
Policie ve Stochově v roce 2019 evidovala celkem 862 přestupkových spisů. V příkazním řízení bylo
řešeno 532 přestupků za částku 226.000,- Kč. V městě Stochov bylo zaznamenáno celkem 513
přestupků. Největší podíl zahrnují přestupky na úseku BESIP a silničního hospodářství, kterých bylo
346. Ostatní druhy přestupků již nejsou tak početně zastoupeny. Přestupky proti majetku (46), proti
občanskému soužití (44), proti veřejnému pořádku (33) a na úseku ochrany před alkoholismem a
toxikomanií (39).
Policie ČR se ve Stochově věnuje i preventivní činnosti. Policisté a policistky z obvodního oddělení
uskutečnili několik přednášek na základní i střední škole, které se nacházejí ve Stochově.
Nábor k Policii ČR stále trvá. Ve Středočeském kraji je stále nedostatek policistů a náborová
kampaň stále pokračuje. Práce u Policie ČR je atraktivní a domnívám se, že může oslovit zejména
absolventy středních škol. Náboru se policisté věnují a policii představujeme jako možného
zaměstnavatele i při preventivní činnosti. V minulých letech došlo, a i od ledna 2020, k navýšení
základního platu, a tak již může policie konkurovat na trhu práce. V případě zájmu o práci u Policie ČR
se mohou potenciální uchazeči přijít informovat na služebnu policie ve Stochově k vedoucímu oddělení
npor. Mgr. Filipovi. Informace též poskytne vedoucí oddělení OOP Stochov na tel. čísle 974873881.
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