Obecní zastupitelstvo

Zpráva v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
na území obce Dobřejovice za rok 2010
1.Obecná charakteristika
Obvodní oddělení Policie České republiky Čestlice (dále jen OOP Čestlice) spravuje území o
rozloze 19 kilometrů čtverečních, na kterém je k trvalému pobytu přihlášeno celkem 5 006 obyvatel. Územní odpovědnost je pak dána katastrem obcí Čestlice, Dobřejovice, Nupaky, Průhonice a Rozkoš. Obvodní oddělení bylo zřízeno v dubnu 2004 z důvodu výstavby obchodní
zóny na katastru obcí Čestlice a Průhonice, kdy v souvislosti s jejím prudkým rozvojem došlo
i ke zvýšení trestné činnosti v dané lokalitě.
2. Trestná činnost na území obce
V katastru obce Dobřejovice bylo v roce 2010 řešeno všemi policejními orgány Krajského ředitelství policie Středočeského kraje celkem 49 skutků, ve kterých bylo prověřeno, zda nedošlo
ke spáchání trestného činu. Trestná činnost se především soustředila na území výstavby pražského okruhu a dále pak do ulic Čestlická, Skalická, U Parku a Na Návsi.
Výstavba pražského okruhu: 7 skutků, jedná se o majetkovou trestnou činnost v souvislosti s výstavbou pražského okruhu (krádeže pohonných hmot a stavebního materiálu a nářadí),
Čestlická: 5 skutků, krádež osobního vozidla Š Octavia, vloupání do rodinného domu a krádež
obrazu, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu,
Skalická: 5 skutků, vloupání do restaurace Inema, krádež finanční hotovosti z neuzamčeného
vozidla v prostoru garáže, krádež notebooku a ostatních věcí ze zavazadlového prostoru vozidla
Peugeot, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu,
U Parku: 5 skutků, krádež vozidla Honda určeného k likvidaci, krádež disků kol z vozidla určeného k likvidaci, krádež peněženky z neuzamčeného vozidla u paletárny, krádež osobních věcí
v paletárně, krádež kamerového zařízení u provozovny na likvidaci vozidel,
Na Návsi: 4 skutky, řízení vozidel v době zákazu řízení motorových vozidel, řízení motorových
vozidel pod vlivem alkoholu či drog,
Košumberk: 3 skutky, 2x vloupání do zaparkovaných vozidel a jedenkrát krádež PHM z vozidla,
Vačkářova: 3 skutky, krádež osvětlení z novostavby, poškození vstupních dveří novostavby
a vylákání zálohy na provedení skříní,
Horní: 2 skutky, vloupání do zaparkovaných vozidel,
Jesenická: 2 skutky, krádež PHM ze zaparkovaného autobusu a řízení motorového vozidla pod
vlivem alkoholu,
Na Průhoně: 2 skutky, poškození zaparkovaného vozidla a krádež jízdního kola,
U Kapličky: 2 skutky, krádež rybářských věcí ze zahradního altánu a vloupání do vozidla,
U Zámku: 2 skutky, krádež přívěsného vozíku a řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
Dále bylo po jednom skutku spácháno ještě ve firmě AquaSped, v ulici Kaštanová, Polní, v lokalitě u Tescomy, ulici Žitná a v novostavbách RD nad Vačkářovou ulicí. Jednalo se především
o majetkové skutky.
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3. Přestupky páchané na území obce
V katastru obce Dobřejovice bylo v roce 2010 řešeno policisty OOP Čestlice celkem 359
skutků, kdy došlo ke spáchání přestupku. Celkem 318 skutků bylo vyřešeno na místě
v rámci blokového řízení, dalších 33 přestupků bylo odesláno na pověřený úřad k projednání a 8 přestupků bylo odloženo z důvodu nezjištění pachatele. Velká většina z těchto
přestupků patřila do skupiny dopravních přestupků (porušení rychlosti v obci, nedodržení
stanoveného dopravního značení, v 11 případech pak jízda pod vlivem alkoholu a v 5 případech pak jízda s motorovým vozidlem bez příslušného řidičského oprávnění.
4. Bezpečnost silničního provozu
Policisté Obvodního oddělení Čestlice byli pravidelně vysíláni v rámci výkonu služby provádět dohled nad bezpečností silničního provozu. V roce 2010 jsme si cca 1x měsíčně zapůjčili vozidlo dopravního inspektorátu s měřicím a záznamovým zařízením za účelem měření
rychlosti. Měření rychlosti probíhalo v obci Dobřejovice především v ulicích Košumberk a
Čestlická, a to vždy ve směru jízdy do centra obce. Tuto činnost považujeme za jednu z našich priorit i v roce 2011. I v roce 2011 zůstává dohled nad bezpečností silničního provozu
jednou z priorit vedení Obvodního oddělení Čestlice, kdy se policisté zaměří především na
následující oblasti: měření rychlosti projíždějících vozidel v rizikových lokalitách, kontrola,
zda řidiči neřídí motorová vozidla pod vlivem alkoholu či drog, postihování řidičů, kteří nedodržují zákaz telefonování během jízdy, zjišťování řidičů, kteří nedoržují světelnou signalizaci, parkování vozidel na zakázaných místech. Z toho důvodu bychom velmi rádi poděkovali zastupitelstvu obce Dobřejovice za darování notebooku v roce 2011, který bude sloužit
především pro lustraci osob v informačních systémech Policie ČR, MV ČR a MD ČR.
5. Oblast veřejného pořádku
Během roku 2010 nedošlo k žádnému závažnějšímu narušení veřejného pořádku na území
obce Dobřejovice. V obci jsme zaznamenali v lokalitě ulice Žitná sousedské spory, které
pramení z nedodržování obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství.
Zastupitelstvu obce bychom doporučili, aby o povinnosti mít psa na vodítku informovalo
obyvatele v rámci místního občasníku či na internetových stránkách obce.
6. Prevence
Jak již bylo nastíněno výše, tak se policisté Obvodního oddělení snaží snížit kriminalitu
především pomocí preventivního působení v rizikových lokalitách. Během roku 2010 byly
v obci Dobřejovice uspořádany tyto nejdůležitější akce: kontrola zákazu nalévání alkoholu
nezletilým, zvýšený dohled na BESIP v době uzávěr okolních pozemních komunikací.
7. Ostatní
V roce 2010 byla s vedením obce Dobřejovice podepsána koordinační dohoda. Na základě této dohody jsou upřesněna práva a povinosti jednotlivých subjektů a umožňují vedení
Obvodního oddělení Čestlice žádat materiální zabezpečení pro činnost policistů tohoto oddělení. Obec má pak možnost požadovat po vedení Obvodního oddělení Čestlice provedení
konkrétně určených úkolů.
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