Vyhodnocení a informační zpráva za I.pololetí roku 2020
Vyhodnocení je prováděno v rámci bezpečnostní situace v obci Strašice a to především zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti v obci.
V první polovině roku proběhlo několik preventivních akcí se zaměřením na dodržování
pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích, podávání a konzumace alkoholu
mladistvým, kontrola cizinců v součinnosti s PČR-cizineckou policii a veřejného pořádku.
Zabezpečení a kontrola kulturních, sportovních a společenských akcí.
Přikládám tabulku a v ní výčet vyřešených přestupků a činností za období leden - červen 2020
po jednotlivých druzích přestupků. S novelizací přestupkového zákona č.251/2016 většina
přestupků byla řešena správním trestem a to pokutou příkazem na místě, nebo domluvou.
V tabulce však nejsou zahrnuty další činnosti, s kterými se setkáváme a řešíme při každodenní
činnosti. Např. asistence při vystěhování, ověřování pobytu, doručování písemností do
vlastních rukou od OÚ přestupkové komise Strašice, Rokycany, Okresních soudů, státní
správy, PČR, CÚ a zpracování pověstí pro soudy, PČR z hlediska přestupků a jiné.
Došlo ke snížení přestupků a celkem bylo vyřešeno 234 přestupků oproti II. pololetí
roku 2019,kde bylo řešeno 243 přestupků. Zvýšení přestupků bylo především v dopravě
v dodržování rychlosti v obci a v dodržování zákazu vjezdu do Chko. Z počtu
přestupků bylo 165 x oznámení správnímu orgánu - odborům dopravy v ČR, 1xoznámení životnímu prostředí a 4 x – předání případu PČR –jako TČ.
Cizí státní příslušníci se podílejí s 19 ti přestupky a došlo ke zvýšení přestupků. Jedná se o
trestnou činnost drobných krádeží, občanské soužití a veřejný pořádek (alkohol). Počty
cizinců pouze na ubytovně Danč se snížily a to na počet 92. V současné době je pouze
ubytovna Danč a dále jsou cizinci v domě Nové byty v kasárnách. Cizinci se stále mění
(střídají) a někteří se neumí přizpůsobit našim zákonům, vyhláškám a proto dochází
k přestupkům hlavně proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Cizinci jsou i
v soukromém sektoru, kteří žijí v pronajatých domech v obci.
U nezletilých a mladistvých se stav přestupků a provinění zůstal stejný s počtem 3 přestupků.
Především se jedná o majetkovou trestnou činnost (poškození okenní tabule a fasády na ZŠ,
poškozování autobusových zastávek. Dále v dopravě u cyklistů (povinná výbava) a jiné.
V oblasti veřejného pořádku hlavně v sídlištích na veřejných prostranstvích v obci, ale i v
okolí některých rodinných domů přetrvává problém v úklidu. Dále v místech, kde jsou
umístěny odpadové kontejnery se nedaří udržovat pořádek a pro mnohé občany vytřídit
odpady, nebo je uložit do kontejnerových nádob je velký problém. Pomocí kamerového
systému byly vyřešeny další 3 případy přestupků jako je (veřejný pořádek, černé skládky,
konzumace alkoholu, atd.) Je to nezbytná součást k udržení veřejného pořádku a usvědčující
okolnosti v daném případu. Stále nám chybí kamery na inkriminovaná místa a to ke
kontejnerům na parkovišti mezi Gumídkovem a sídlištěm za OÚ a v sídlišti u pošty. Proto
jsme začali ke kontejnerům a ke sběrnému dvoru namátkově osazovat fotopast, která nám
pachatelé zjistí. Zde se stále nedaří některé občany naučit, že se odpad třídí a odváží se do
sběrného dvora. Většina majitelů pejsků si exkrementy uklízí a využívá odpadových košů,
bohužel jsou i jiní, kteří neuklízí.
Za každý rok na základě obecně závazných vyhlášek, ať již ze psů, nebo komunálního
odpadu, mají povinnost majitelé zaplatit poplatky. Poplatky ze psů mají být zaplaceny do

konce března, jinak se majitelé psů dopouští protiprávního jednání. Poplatky za odvoz
komunálního odpadu mají být zaplaceny do konce měsíce června, jinak se občané dopouští
protiprávního jednání. V rámci nouzového stavu vlivem Covid 19 jsou poplatky pro tento rok
posunuty do konce roku 2020. Stále zjišťujeme majitele psů, kteří ani nepřihlásí psa u OÚ
k evidenci a zaplacení poplatku.
U přestupků o odpadech, neoprávněné zakládání černých skládek, ukládání odpadů mimo
vyhrazená místa v sídlištích je stav přetrvávající. Skládku, nebo odpady však firma nenaloží
ani neodveze. Každý měsíc dáváme příspěvek do časopisu Barňák fotky, jak někteří občané
vědomě odkládají odpady vedle kontejnerů a pracovníci údržby za ně tento odpad odváží.
Jedná se o odpad různého druhu a někdy i nebezpečného. Sběrný dvůr v obci má málokterá
obec a přesto dochází k těmto skládkám - stav je přetrvávající a jak se říká je to v lidech.
Na základě vyhlášky č.2/2015 o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství
je situace v obci obdobná jako II.pololetí. Na protialkoholní stanici do Plzně nikdo nebyl
OPS odvezen. V rámci kontrolní činnosti na dodržování OZV na veřejném prostranství došlo
k mírnému zvýšení přestupků vlivem nových ubytovaných cizích státních příslušníků.
Provádíme stálé namátkové kontroly se zaměřením na veřejném prostranství a hlavně před
OD v rámci prevence na požívání alkoholu.
Na základě vyhlášky č.2/2012 o volném pohybu psů na veřejném prostranství došlo ke
snížení přestupků. Bylo odchyceno celkem 9 psů, za které byla majitelům udělena pokuta
příkazem na místě. Žádný pes nebyl umístěn do útulku.
Podle veterinárního zákona s platností od 1.1 2020 musí být štěňata označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít
pouze starší psi v případě, že jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno
před 3. červencem 2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost, (jsou registrovaní u Komory
veterinárních lékařů ČR). Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či fretky) čipem
povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí.
Pokud neprovede veterinář registraci do centrálního registru v Praze sám, musí provést
majitel, je to jeho povinnost.
Dále budou prováděny namátkové kontroly těchto čipů u psů. Pokud pes nebude
označen čipem, majitel bude oznámen správnímu orgánu a bude zahájeno přestupkové
řízení.

V oblasti dopravy proběhlo v tomto období 22 x měření v dodržování rychlosti v obci, ale
pouze v několika hodinách, ne za celý den, protože již si nepronajímáme radarové zařízení
(silniční rychloměr) Trucam . Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi naší obcí a
obcí Těně (Smolárna) vykonáváme činnost v oblasti dopravy. Při této kontrolní dopravní
činnosti v dodržování rychlosti v obci Smolárna (Těně) a Strašice bylo zjištěno 165
přestupků. V obci Smolárna byl instalován obcí Těně radar na měření rychlosti. Budeme i
nadále pokračovat v prevenci a kontrolách. Parkování přeplněných vozidel ve všech sídlištích
je stejné jako v minulém období (velký nedostatek parkovacích míst a proto majitelé aut
mnohdy stojí na zeleni a proto ani tento problém nebudeme řešit, pokud nebudou vybudované

parkoviště.) Při sečení travnatých prostor však tyto vozidla překáží a musí se zjistit majitelé,
aby tento prostor uvolnili a plocha se mohla posekat.
Každoroční akce Bahna a Tour de Brdy byly zrušeny z důvodu Covid 19.
V oblasti trestné činnosti proti majetku se situace v nápadu trestné činnosti se mírně snížila
oproti II. pololetí. - krádeže peněženek s doklady, mobilních telefonů, jízdních kol,
sprejerství na domu obce Strašice a na budově firmy Mostra, autobusových zastávkách,
nedovolené vniknutí na cizí pozemek, poškozování cizí věci. Poškozování dopravního
značení, kontejnerů, odpadových košů a soukromého majetku po sportovních, kulturních a
jiných akcí. Nápady trestné činnosti, které byly spáchány jako přečiny, nebo TČ řeší PČR
s kriminální službou.
V měsíci březnu 2020 byl vyhlášen vládou ČR „Nouzový stav „ z důvodu onemocněním
obyvatel Covid 19 a to dodržováním zásad volného pohybu osob a nošením roušek.
I v naší obci při nedostatku roušek se šilo po domácku. Tímto bych chtěl poděkovat některým
spoluobčanům, kteří šili roušky i na vlastní náklady. Tyto roušky, které jsme od nich
odvážely, rozdávaly do OD, na poštu, OÚ a občanům i na komunikacích. Vyskytly se i
případy, kdy jsme musely řešit občany, kteří se nesmířili s tímto nařízením.
Personální oblast
Z důvodu věkové hranice a odchodu do důchodu ukončí v měsíci dubnu 2021 službu u obecní
policie Strašice strážník Václav Halbych. Proto v měsíci prosinec bude vyhlášeno výběrové
řízení na pozici strážník Obecní police Strašice a po výběru podle zákona bude proveden kurz
odborné způsobilosti zakončený zkouškou před komisí MV ČR v Praze.
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