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Obecní úřad
Bašť
Příloha ke zprávě o bezpečnostní situaci – Bašť
Rozbor trestné činnosti
spácháno celkem
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objasněno dodatečně
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V rámci území obce Bašť bylo v roce 2013 zaznamenáno nejvíce majetkové trestné činnosti,
kdy největší podíl na tomto má vloupání do motorových vozidel s následnými krádežemi součástek
(celkem 8 případů) a dále vloupání do novostaveb, stavebních buněk a krádeže věcí z ještě
nezabezpečených novostaveb (celkem 2 případy). K vloupání do vozidel dochází převážně v nové
zástavbě, kde vozidla parkují na volně přístupném pozemku (komunikaci) před domy. Dále na toto
má vliv dobrá dostupnost obce zejména od silnice č. I/9 a několik příjezdových komunikací do
obce. Rozborem nápadu trestné činnosti bylo zjištěno, že téměř polovina trestných činů byla
spáchána v Nové Bašti, kde má na toto vliv i určitá anonymita, kdy většinou soused nezná
souseda. Převážná většina obyvatel této nové zástavby pak v ranních hodinách odjíždí za prací a
vrací se až ve večerních hodinách.
Stav objasněnosti trestné činnosti v obci Bašť není sice uspokojivý zejména proto, že se v
převážné míře jedná o majetkovou trestnou činnost, která všeobecně vykazuje malé procento
objasněnosti. Nicméně lze konstatovat, že došlo k poklesu nápadu trestné činnosti, a to zejména u
případů vloupání do novostaveb, kde je značně ztíženo prokazování této trestné činnosti.
Přínosem pro zlepšení bezpečnostní situace v obci Bašť je působení Obecní policie Líbeznice.
Spolupráce mezi OOP Odolena Voda a OP Líbeznice je na velice dobré úrovni a v minulosti se
dařilo společnými silami nejen objasňovat trestnou činnost, ale i zajišťovat prevenci a udržovat
veřejný pořádek při konání kulturních akcí.
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