Vyhodnocení a informační zpráva za I.pololetí roku 2015
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 a společenských akcí.
Přikládám tabulku a v ní výčet vyřešených přestupků a činností za období leden-červen 2015
po jednotlivých druzích přestupků.Většina přestupků byla řešena sankcí a to blokovou
pokutou,nebo napomenutím.Přestupky, které řešíme pouze domluvou v tabulce nejsou
uvedeny.
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 a jiné.
Došlo opět k mírnému poklesu přestupků a celkem bylo vyřešeno 130 přestupků oproti
II.pololetí roku 2014,kde bylo řešeno 190 přestupků. Z počtu přestupků bylo 11x
oznámení správnímu orgánu - odborům dopravy v ČR, 1x-přestupkové komisi ve
Strašicích a 14 x – předání případu PČR –jako TČ.
Cizí státní příslušníci se podílejí s 29 ti přestupky.Jedná se o trestnou činnost drobných
krádeží,občanské soužití a veřejný pořádek.Počty cizinců pouze na ubytovnách se mírně
zvýšil a to na počet 145. Tito se stále mění(střídají) a někteří se neumí přizpůsobit našim
zákonům ,vyhláškám a proto dochází k přestupkům hlavně proti občanskému soužití a
veřejnému pořádku. Dále pak se jedná o cizince v soukromém sektoru, kteří žijí
v pronajatých domech .
U nezletilých a mladistvých stav přestupků a provinění zůstal na stejné úrovni s počtem 24x .
Především se jedná o majetkovou trestnou činnost (poškozování dopravních značek,
autobusových zastávek, drobné krádeže, sprejerství),veřejný pořádek a v dopravě –
cyklisté(povinná výbava) a jiné. Provinění u mladistvých u požívání alkoholu na diskotékách
a to v 2 případech.
Prevence kriminality : Probíhaly besedy v rámci prevence kriminality v jednotlivých třídách
na základní škole, kde se podílela i MP Plzeň a PČR OO Hrádek.V oblasti prevence se toho
dělá víc než dost,ale u problémových žáků musí úlohu ve výchově především plnit rodiče,což
se u některých nedaří a vinu přenáší na jiné.Z části bude rozšířen (OKMS)obecní
monitorovací kamerový systém a to na objektu ZŠ a MŠ. Na základě toho budou vyřešeny
některé případy trestné činnosti. Je to nezbytná součást k udržení veřejného pořádku a
usvědčující okolnosti v daném případu. Proto je nutné v předcházení trestné činnosti
(krádeže,zakládání černých skládek,atd.,pořídit(rozšířit) kamerový systém o další kamery na
inkriminovaná místa v sídlištích.
V oblasti veřejného pořádku hlavně v sídlištích na veřejných prostranství v obci, ale i v
okolí některých rodinných domů přetrvává velký 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 nadlidský výkon,spíše nezájem,někdo to

uklidí. V neposlední řadě je to problém s úklidem exkrementů po psech u některých občanů,
kteří si pořídí psa, ale při venčení si neplní povinnost ůklidu.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 dopouští
protiprávního jednání. Poplatky za odvoz komunálního odpadu mají být zaplaceny do konce
měsíce června. Celkově došlo u obou poplatků k mírnému snížení počtu nezaplacených
poplatků do stanovených termínů podle vyhlášky. Nesplnilo zaplatit poplatek za komunální
odpad celkem 97 osob v částce 62.181 Kč a za poplatek ze psů 2 občané.
U přestupků k neoprávněnému zakládání černých skládek, ukládání odpadů a odpadků na
vyhrazená místa a to mimo zastavěné budovy v obci, tak v sídlištích je stav stejný a stále opět
nejhorší stav je v sídlišti na Huti. Lhostejnost a netečnost některých občanů je zarážející.
Někteří občané, kteří ví kdo skládku s odpady založil, nenahlásí, ale potom se diví, proč to
není odvezený. Tento problém se tak odráží v celkovém stavu pořádku a vzhledu v obci.
Sběrný dvůr v obci má málokterá obec a přesto dochází k těmto skládkám.
Mládež, která se doslova nudí a nemá žádné koníčky ani sportovní aktivity se schází na
místech jako je( rampa za OD, schody ZŠ, podloubí ZŠ, bývalá kotelna ZŠ, za objektem
tělocvičny ZŠ, kasárnách bývalé jídelny a tam dělají značný nepořádek (plasty, sklo,
nedopalky, atd.). Obecní policie se na tyto místa zaměřuje kontrolní činnosti a nechává jim
tento nepořádek uklízet, ale zde je vidět, že ve vedení k udržování pořádku hrají roli i rodiče,
kteří nevědí, kde se jejich děti zdržují a co dělají. Tento problém je celý o výchově.
.
Na základě vyhlášky č.4/2008 o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství
je situace v obci klesající oproti I.pololetí.. K odvozu na protialkoholní stanici do Plzně byl
odvezen pouze 1 přestupce. V rámci kontrolní činnosti na dodržování OZV na veřejném
prostranství došlo ke zlepšení situace.
Každý měsíc provádíme kontroly v restauracích,nebo na veřejném prostranství v rámci
prevence na požívání alkoholu mladistvých,ale zde nedošlo ke zlepšení situace a bylo řešeno
v 2 případech.Většinou v době provádění kontrol mezi 22.00-01.00 hod. se setkáváme
v restauracích na diskotékách,na veřejném prostranství s mladistvými a jejich rodiče ani neví,
kde se jim jejich děti pohybují.Pokud dovezeme mladistvého po vlivem k zákonnému
zástupci domů,někteří jsou překvapeni s domněním,že alkohol přeci nepožívají a zde je vidět
jak přistupují k výchově.
Na základě vyhlášky č.3/2008 o volném pohybu psů a hospodářských zvířat na veřejném
prostranství nedošlo ke snížení přestupků. Bylo odchyceno celkem 12 psů, za které byla
majitelům udělena bloková pokuta, nebo řešeno domluvou. Žádný pes nebyl odvezen do
útulku a všichni byli předání majitelům,nebo novým majitelům. Pes, který byl připoután a
nalezen v lese u oplocenky za vysílačem má již nového majitele. Původní majitelé byli
zjištěni a zodpovídají se TĆ týrání zvířete.
V oblasti dopravy jsme prováděli pouze 2x v měsíci březen měření v dodržování rychlosti
v obci a do měsíce červen se neprovádělo. 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 mírně došlo ke
snížení přestupků překračování rychlosti v obci,ale i nadále budeme pokračovat v prevenci a
kontrolách. Parkování vozidel ve všech sídlištích je stále na stejné úrovni .Při kontrolách
provozu na pozemních komunikacích s pčr byly zjištěny 3 TČ, kdy řidič požil alkoholické
nápoje a způsobem jízdy spáchal škodu na cizím majetku a škodu 3 osobě(konkrétně obci
Strašice) poškozením zábradlí u OÚ. V dalším případě řidič řídil pod vlivem návykové látky a
v 1 případě řídil vozidlo řidič, kterému bylo řidičské oprávnění zadrženo.

Tyto osoby sednou za volant a svojí jízdou tak ohrožují zdraví nejen sebe, ale i ostatní
účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích.
V rámci bezpečnosti osob, dodržování pravidel silničního provozu na pozemních
komunikacích a dohledu na bezpečný průjezd a parkování v obci při akci Bahna 2015 nebyl
zjištěn žádný závažný přestupek a za pomocí pořadatelů TJ Spartak a SDH Strašice byla akce
zabezpečena bez problémů.
V oblasti trestné činnosti proti majetku je situace stejná v nápadu trestné činnosti jako
v II.pololetí. - krádeže peněženek s doklady,mobilních telefonů, jízdních kol, sprejerství ,
nedovolené vniknutí do domu , cizího objektu, nedovolené vniknutí na cizí
pozemek,poškozování cizí věci. Další nápady trestné činnosti, které byly spáchány jako
přečiny, nebo TČ řeší PČR s kriminální službou ( poškozování cizí věci,vniknutí do
objektů,vloupání do obytných objektů) .Tato trestná činnost je v řešení PČR a službě
kriminální policie PČR. Pachatelé jsou zejména osoby žijící mimo Strašice, ale i místní z řad
kriminálně závadových osob věkově hranice do 30 let. Jeden pachatel v současné době
odpykává trest v odnětí svobody ve věznici.
Naší činností v součinnosti s PČR, kriminální službou PČR a to v oblasti pátrání po hledaných
osobách, vozidlech se nám podařilo zajistit 2x hledanou osobu a 1x vozidlo v pátrání a
zajištění pachatelů při činu v soukromém objektu.
Z důvodu dlouhodobé nemocnosti 1 strážníka a 1 strážníka, který odešel od obecní policie
byly úkoly zabezpečeny. Od 1. května byl přijat na funkci strážníka nový čekatel,který bude
na kurzu vzdělávacího institutu v Příbrami a dne 23.7. bude skládat zkoušky před komisí
ministerstva vnitra v Praze.
Velitel OPS Ing.Frajt Luboš

