KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD
Obvodní oddělení Odolena Voda
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Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu OOP Odolena Voda za rok 2013
Územní obvod OOP Odolena Voda se rozkládá na 110 km2, je tvořen celkem 24 obcemi s
celkovým oficiálním počtem obyvatel, který stoupl na 27552 k trvalému pobytu přihlášených občanů
české republiky. Systemizovaný stav je 24 policistů. V průběhu roku 2013 tento stav nebyl vždy
zcela naplněn. Skutečný stav policistů se pohyboval kolem 21ti policistů včetně vedoucího a
zástupce. V současné době je tabulkový stav sice naplněn díky náboru nových policistů, nicméně
tito absolvují základní odbornou přípravu.
Přehled o zjištěné trestné činnosti
nápad celkem
objasněno celkem
objasněnost v %
zkrácená přípravná řízení

rok 2009
945
370
39,15
248

rok 2010
688
285
41,42
138

rok 2011 rok 2012 rok 2013
686
643
760
320
309
343
46,65
48,06
45,13
138
143
139

Porovnání vybraných druhů trestné činnosti r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013
Obecná celkem
715
556
552
498
627
Obecná objasněno
168
176
203
200
235
Násilná celkem
Násilná objasněno
Majetková celkem
Majetková objasněno
Ostatní celkem
Ostatní objasněno

26
16
590
62
98
90

38
37
444
73
72
64

40
35
428
90
82
77

29
28
372
90
95
81

32
21
501
127
91
87

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že v roce 2013 došlo k opětovnému nárůstu nápadu
trestné činnosti páchané v rámci služebního obvodu OOP Odolena Voda. Zejména se jednalo o
majetkovou trestnou činnost a tento nárůst zejména v měsíci lednu 2013 a květnu 2013 lze
jednoznačně přičíst amnestii vyhlášené Václavem Klausem. Majetková trestná činnost tak nadále
zůstává největší problematikou i přesto, že současně s nárůstem této trestné činnosti došlo i
k nárůstu její objasněnosti. V rámci služebního obvodu OOP Odolena Voda se pak jedná zejména
o vloupání do novostaveb a stavebních buněk, vloupání do motorových vozidel a krádeže
motorových vozidel. Nadále se daří udržovat pokles případů vloupání do rekreačních objektů.
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Policisty OOP Odolena Voda bylo v rámci výkonu služby v roce 2013 zjištěno celkem 51
případů řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky, z čehož 32 řidičů se tak dopustilo
trestného činu a 19 řidičů bylo oznámeno pro přestupek. Bylo zadrženo 10 řidičských průkazů.
Při výkonu služby bylo v roce 2013 zadrženo celkem 34 hledaných osob. Z toho bylo 10 osob
zatčeno na příkaz soudu a 2 osoby dodány do výkonu trestů. Z důvodu páchání trestné činnosti
bylo zadrženo 24 osob.
Celkem bylo řešeno 1039 přestupků. Z toho 645 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení a 174
přestupků bylo oznámeno správním orgánům. V blokovém řízení byly uloženy pokuty v částce
196.100,-Kč.
Vzhledem k tomu, že největším problémem je objasňování majetkové trestné činnosti, lze
považovat za úspěch zjištění 7 spolupachatelů a objasnění 33 případů krádeží vloupáním do
novostaveb, garáží, dílen a rodinných domů, z nichž k většině došlo ve služebním obvodu OOP
Odolena Voda, zjištění pachatele vloupání do novostaveb z nichž k 10ti případům došlo v našem
služebním obvodu a zjištění pachatele k 11ti případům vloupání do motorových vozidel. Velkou
zásluhu na objasnění má zejména detašované pracoviště SKPV, jehož policisté úzce spolupracují
s kolegy z OOP. Pozornost je věnována rovněž drogové problematice, kdy bylo SKPV objasněno
17 případů této trestné činnosti.
V roce 2013 organizovalo a uskutečnilo OOP Odolena Voda 2 bezpečnostní akce zaměřené na
pátrání po pachatelích trestné činnosti, osobách a věcech, které se týkaly kontroly chatových
oblastí. Dále se policisté OOP Odolena Voda účastnili vyhlášených dopravně bezpečnostních akcí.
Ve spolupráci s Obecními policiemi Líbeznice a Zdiby a Městskou policií Odolena Voda pak byly
plněny úkoly při zajištění veřejného pořádku při konání místních akcí v obcích. Společně s
vedoucím strážníkem OP Líbeznice p. Sedlákem bylo provedeno celkem 6 preventivních
přednášek v základních a mateřských školách.
Závěrem lze uvést, že v roce 2013 došlo k doplnění personálního stavu policistů na OOP
Odolena Voda. Nadále se daří stabilizovat personální situaci i přes nemalá úsporná opatření, která
se dotýkají činnosti celé Policie ČR. Na velmi dobré úrovni byla v roce 2013 spolupráce s
Městskou policií Odolena Voda a Obecní policií Zdiby a Líbeznice, které v průběhu roku aktivně
spolupracovali s OOP Odolena Voda jak na řešení problematiky veřejného pořádku a dopravy v
obcích, tak na objasňování trestné činnosti.
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