KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE
Znak

Územní odbor Chomutov

útvaru

Příloha č. 2
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území Územního
odboru Chomutov za rok 2013 ve srovnání se stejným obdobím roku 2012
Při hodnocení územního odboru jako celku je vycházeno ze statistických výstupů
k 30.11.2013.
1. Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za hodnocené období rok 2013 ve srovnání
s rokem 2012
Celková rozloha teritoria Územního odboru Chomutov (dále jen ÚO Chomutov“) je 936 km2.
Počet evidovaných obyvatel je 125 306 (leden 2013). V teritoriu ÚO Chomutov působí dvě obce
s rozšířenou působností, 44 obcí a 163 částí obcí.
V průběhu hodnoceného roku 2013 došlo na teritoriu ÚO Chomutov k výraznému navýšení
nápadu trestné činnosti ve srovnání s rokem 2012 (o 579 věcí). Celkem byl evidován nápad 4 640
trestných činů, což je o 14,25% více než ve stejném období roku 2012. Tento nápad tak činí 370
trestných činů na 10 tisíc obyvatel.
Podařilo se zvýšit objasněnost trestné činnosti, kdy bylo objasněno cekem 2 306 věcí, tj.o
349 věcí více, navýšení v procentech o 17,83% více. Objasněnost za dané období vyjádřená
v procentech tak činí 49,70%.
Od začátku roku byl zaznamenán nárůst nápadu trestné činnosti. Tento nárůst byl zaznamenán u
všech základních útvarů, tedy nejedná se o zhoršení bezpečnostní situace v rámci jednoho nebo
několika útvarů. Jde o celkovou reakci na mimořádně nízký nápad zaznamenaný v roce 2012 a
periodické kolísání nápadu trestné činnosti statisticky dlouhodobě vykazované, ovlivňované
různými okolnostmi,(např. počty policistů, úspěšnost v počtu pachatelů omezených na osobní
svobodě apod.).
(viz níže přehled).
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Uvedený nárůst, zejména v prvních měsících roku, lze v neposlední řadě vysvětlit
negativním dopadem vyhlášením prezidentské amnestie na začátku roku 2013, kdy došlo
k propuštění osob z věznic, z nichž se mnozí hned po propuštění nebo v následné době opětovně
dopouštěly trestné činnosti.
Uvedenou skutečnost lze dokladovat na průběhu nápadu v jednotlivých měsících
hodnoceného období.
měsíc
nápad
měsíc
nápad

Leden
499
Červenec
418

Únor
478
Srpen
433

Březen
454
Září
385

Duben
414
Říjen
391

Květen
410
Listopad
395

Červen
363

Květen
202
Listopad
229

Červen
199

Vývoj objasněnosti v jednotlivých měsících hodnoceného období:
měsíc
objasněno
měsíc
objasněno

Leden
161
Červenec
218

Únor
194
Srpen
174

Březen
236
Září
197

Duben
223
Říjen
273

V daném období bylo stíháno celkem 2 246 osob (o 296 více oproti stejnému období roku 2012)
což je nárůst 15,15%.
Ve zkráceném přípravném řízení bylo řešeno, za hodnocené období, celkem 773
trestných činů, z toho 83,95 % službou pořádkové policie, 12,41 % službou dopravní policie a 3,62
% službou kriminální policie a vyšetřování. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke zvýšení případů
zpracovávaných ve ZPŘ, celkem o 178 případů. Ve zkráceném přípravném řízení bylo řešeno
celkem 789 pachatelů. Vývoj ve zkráceném přípravném řízení je uveden níže.

Leden Listopad
Zahájeno
případů

2009

2010

2011

2012

2013

707

594

753

595

773

1.1. Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly.
Nejvíce je majetkových trestných činů 57,58% (2 672 případů) z celkového nápadu
kriminality. Další v pořadí je zbývající kriminalita 12,95%, ostatní trestné činy 11,01%, hospodářské
trestné činy 9,9%, násilné trestné činy 7,3%, a mravnostní trestné činy, které jsou zastoupeny
1,16%. Nejvyšší počet trestných činů na 10 tisíc obyvatel je tak u majetkové trestné činnosti, a to
213 případů a nejnižší u mravnostních činů 4,3 případy.
Na ÚO Chomutov došlo ve sledovaném období roku 2013 k navýšení nápadu u všech
sledovaných kategoriích trestné činnosti, a to u majetkové TČ o 344 případů, u zbývající TČ o 6
případů, u TČ ostatní o 66 případů, u násilné TČ o 35 případů, u hospodářské TČ 111 případů a u
mravnostní trestné činnosti o 17 případů. Uvedené údaje kopírují celkové navýšení nápadu trestné
činnosti, tak jak již bylo uvedeno výše.
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Z pohledu rozložení nápadu kriminality v rámci teritoria ÚO Chomutov je situace
dlouhodobě neměnná, kdy nejvyšší nápad je soustředěn do bývalého okresního města Chomutov.
Zde je evidováno celkem 48,59% (celkem 2 255 věcí) z celkového nápadu okresu. Při započtení
nápadu, sousedního OOP Jirkov (+1 068 TČ) se jedná již o 71,61% celkového nápadu okresu.
Tento trend je dlouhodobý, neboť se jedná o dvě městské aglomerace, v bodě styku
prakticky rozdělené pouze jedním silničním průtahem, s největší koncentrací obyvatelstva.
Nejzatíženější oddělení je dlouhodobě OOP Chomutov město, které se na celkovém
nápadu kriminality územního odboru podílí 23,27%. Druhé nejzatíženější oddělení je OOP Jirkov
s podílem 23,01 %, OOP Chomutov Černovická s podílem 13,40% a OOP Chomutov Kamenná
s 11,91% nápadu kriminality.
Nejnižší podíl nápadu v rámci územního odboru je zaznamenán na OOP Vejprty 3,03% a OOP
Březno 4,78%.
K ovlivnění nápadu majetkové trestné činnosti v teritoriu těchto útvarů bylo provedeno, mimo
jiné, i bezpečnostní opatření „Sběrny“, kdy v daném období byly opakovaně kontrolovány a
sledovány sběrny druhotných surovin a osoby zde odevzdávající sběr. V rámci tohoto opatření bylo
kontrolováno 24 objektů sběren druhotných surovin, způsob vykupování surovin a vedení
předepsaných dokladů.
Po dobu jejich otevírací doby bylo kontrolováno cca 653 osob, které odevzdávaly suroviny,
kontrolováno 13 vozidel, za jejichž pomoci byly suroviny přepravovány (v samotných vozidlech i
v přívěsných vozících za OA),


Zjištěno:
- 50 přestupků řešených dle § 50 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
- 3 majetkové trestné činy,
- 1 trestný čin – maření výkonu úředního rozhodnutí,
- Vypátrána a zadržena osoba v celostátním pátrání,
- Vypátráno odcizené vozidlo, vyhlášené v celostátním pátrání,
- Zajištěno 162 kg železného materiálu a16,5 kg mědi;
2. Pachatelé trestné činnosti

Za hodnocené období roku 2013 vzrostl počet stíhaných pachatelů o 15% (celkem 2 246).
V porovnání s rokem 2012, vzrostl i počet podílu recidivistů o 13,99% . Počet nezletilých
páchajících trestnou činnost v číslech se zvýšil o 21 osob, z 18 v roce 2012 na 39 v roce 2013. U
mladistvých došlo k poklesu o 10 osob na konečné číslo 47.
K hodnocení struktury pachatelů trestné činnosti uvádím pro srovnání následující tabulku:

1.1.-30.11.

počet
pachatelů

z toho

tj. v

recidiva

%

z toho
dětí

tj. v

z toho

Tj. v

%

mlad.

%

2009

2442

1314

53,80%

35

1,43%

89

3,64%

2010

2039

1089

53,40%

25

1,22%

71

3,48%

2011

2347

1262

53,77%

37

1,57%

95

4,04%

2012

1953

1105

56,57%

18

0,92%

57

2,91%

2013

2246

1255

55,87%

39

1,73%

47

2,09%
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3. Přestupky
V hodnoceném období roku 2013 je útvary pořádkové policie evidováno celkem 12 893
přestupků, což je o 20,2% více než za stejné období roku 2012. Nadále trvá trend zvyšování počtu
přestupků, kdy k zvýšení zjištěných přestupků dochází zejména u přestupků řešených
v blokovém řízení (+1 578), tedy přestupků zjištěných a vyřízených na místě samém.
Ve sledovaných kategoriích tj. doprava bylo službou pořádkové policie vyřešeno celkem
7 738 přestupků v celkové částce 1 793 200,- Kč a ve veřejném pořádku bylo řešeno celkem 350
přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty ve výši 144 200,- Kč.
Oznámeno bylo celkem 2 043 přestupků, což je o 22,85% více než v roce 2012. Zvýšil se
mírně počet odložených přestupků, a to o 9,87% na celkový počet 679.
U sledovaných majetkových přestupků došlo k minimálnímu navýšení nápadu o 3,42% (+
62), kdy objasněno bylo celkem 633 těchto přestupků, což je zvýšení o 32,7% (+ 156) proti roku
2012.
Službou dopravní policie bylo při dohledu nad silničním provozem zjištěno a vyřízeno na
místě 6 132 přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty ve výši 2 580 400,- Kč. Vyřízeno
oznámením bylo celkem 499.
Dále bylo dopravní službou zjištěno 82 případů řízení vozidla pod vlivem alkoholu a 21
případů řízení vozidla pod vlivem jiné návykové látky. Řešeny byly dva případu uložením kauce ve
výši 45 000,- Kč.
4. Bezpečnost silničního provozu
V dopravní nehodovosti v teritoriu ÚO Chomutov došlo v daném období roku 2013 ve
srovnání s rokem 2012 k navýšení počtu dopravních nehod o 174 případů, na celkových 1 047
dopravních nehod. Jedná se o zvýšení 19,93%. Na uvedené skutečnosti se negativně podílely
nepříznivé povětrnostní podmínky uplynulého zimního období.
Při těchto nehodách zemřelo 6 osob (-3 proti roku 2012), bylo těžce zraněno 22 osob (+
14) a lehce zraněno bylo 200 osob (- 31).
V hodnoceném období bylo zjištěno celkem 47 dopravních nehod spáchaných pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky, což je o 23 případů méně, než v roce 2012.
Nejčastější příčinou dopravních nehod je i nadále nesprávný způsob jízdy, který se na
dopravní nehodovosti podílí 50,42%, dále je to nedání přednosti v jízdě 19 % a nepřiměřená
rychlost jízdy 18,05%.
K ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsou, mimo republikových a
krajských akcí, organizovány vlastní okresní DBA, do kterých jsou mimo dopravní služby
zařazovány i základní útvary pořádkové služby a oddělení hlídkové služby.
5. Oblast veřejného pořádku
V okrese Chomutov je dlouhodobě oblast veřejného pořádku stabilizována bez větších
výkyvů či mimořádných událostí. Vlastními silami jsou zajišťovány společenské a kulturní akce
např. „Chomutovské Krušení, „Chomutovské slavnosti a cyklistický závod, Císařský den v Kadani,
hudební festival „Otevřeno“ „Vysmáté léto“ „Romský festival a Lázeňské slavnosti“ v Klášterci n/O,
hudební produkce typu technoparty, pořádané v Jirkově a okolí.
Ke zvýšení bezpečnosti v teritoriu jsou prováděny vlastní bezpečnostní akce na bary a
herny ke zmapování spektra návštěvníků a v rámci pátrání po hledaných osobách a věcech. Zde
jsou využívány síly a prostředky několika útvarů, tak aby opatření bylo možno realizovat najednou
v několika provozovnách ve stejném čase. Do kontrol jsou nově zařazovány i síly SPJ v rámci jejich
působení v teritoriu územního odboru.
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V teritoriu územního odboru jsou zajišťovány sportovní akce, zejména hokejová utkání
hokejové Extraligy, kam postoupilo mužstvo KLH Piráti Chomutov. Některé zápasy byly z hlediska
diváckého násilí vyhodnoceny jako rizikové. V těchto případech je ze strany územního odboru
přijímáno vlastní bezpečnostní opatření.
V souvislosti s otevřením nového letního stadionu bylo provedeno, společně s SPJ, i
zajištění finále „Komise fotbalu žen“ a finále „Poháru České pošty“.
Veřejný pořádek byl zajišťován i v době konání prezidentských voleb a voleb do Parlamentu
ČR.
Nadále pokračuje naplňování projektu CÍL III, kdy byly zajišťovány společné akce s policií
SRN, a to jak na území SRN , tak ČR. Společné akce byly zaměřeny zejména na spolupráci
v dopravě, v rámci mezinárodních akcí TISPOL.
6. Bezpečnostní situace v rámci OOP Klášterec nad Ohří
Na území města Klášterec nad Ohří působí základní útvar OOP Klášterec, který zajišťuje
bezpečnostní situaci na teritoriu města a ve spádových obcích, Rašovice, Šumná, Ciboušov,
Hradiště, Klášterecká Jeseň, Lestkov, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Útočiště, Vernéřov, Okounov,
Kotvina, Krupice, Oslovice, Perštejn, Lužný, Ondřejov, Rájov, Údolíčko, Vykmaň, Domašín,
Louchov, Petlery. Do působnosti útvaru rovněž spadají území s velkým množstvím rekreačních
objektů. Teritorium útvaru je dlouhodobě dané a nemění se.
Podklady pro vyhodnocení základního útvaru OOP Klášterec jsou uvedeny za celý rok 2013.
Trestná činnost:
Celkový nápad trestné činnosti v rámci oddělení za rok 2013 byl 462 trestných činů (v roce
2012 - 457 TČ). Toto oddělení, jako jediné v rámci územního odboru Chomutov, zaznamenalo
minimální navýšení nápadu trestných činů oproti územnímu jako celku.
Objasněno bylo 299 trestných činů (r. 2012 296 TČ), vyjádřeno v procentech objasněnost
činí 64,72 %. Výsledky oddělení jsou vyrovnané a stabilní, což svědčí o dobré bezpečnostní
situaci v dané lokalitě.
Níže pak jsou uvedeny nejsledovanější druhy trestné činnosti.
OOP Klášterec
Násilná TČ
Loupeže
Majetková celkem
Krádeže vloupáním
Krádeže prosté
Krádeže OA
Krádeže věcí z OA

Nápad 2013
52
9
209
82
108
17
12

2012
39
7
226
81
119
10
16

Objasněno 2013
44
4
82
24
47
9
2

2012
30
3
107
30
65
5
7

OOP Klášterec nad Ohří zpracovalo dále 104 případů trestné činnosti v tzv. zkráceném přípravném
řízení, což je o 34 případů více, něž za minulé hodnocené období.
V roce 2013 bylo prošetřováno 16 případů podezření z domácího násilí a ze společného
obydlí byly vykázány 2 násilné osoby. I zde došlo ke snížení a to v obou případech na polovinu
případů v roce 2012.
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Činnost útvaru na úseku přestupků.
Útvarem bylo řešeno celkem 1 397 přestupků, což je o 227 přestupků více. Navýšení přestupků
bylo zaznamenáno zejména u přestupků řešených v blokovém řízení, zejména v oblasti dopravy a
veřejného pořádku, což vyplývá z dalšího přehledu.
 935 přestupků v blokovém řízení (+326),
 za tyto přestupky byly uloženy pokuty ve výši 281 000,- Kč.
 do správního řízení bylo oznámeno 296 přestupků (+41),
 odloženo pak bylo 146 přestupků (+89).
Útvarem bylo, v rámci své činnosti, zjištěno a zpracováno 35 případů řízení pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky.
Doprava
V rámci samotného města Klášterce nad Ohří bylo evidováno celkem 63 dopravních nehod (o
5 méně). Při těchto dopravních nehodách došlo pouze k 8 případům lehkého zranění, oproti roku
2012, kde byly následky dopravních nehod závažnější, tj. jedno úmrtí osoby, v šesti případech
těžké zranění a v 17 případech lehké zranění.
V osmi případech byly dopravní nehody způsobeny pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky.
V celém teritoriu OOP Klášterec pak napadlo 109 dopravních nehod (o 3 více). V jednom
případě došlo k úmrtí osoby, šesti případům těžkého zranění a 24 případům lehkého zranění.
Komunální činnost
Útvar v hodnoceném oddělení mimo jiné činnosti zpracoval celkem 890 čísel jednacích pro jiné
subjekty a provedl 86 eskort osob.
Při všech činnostech útvar Policie České republiky dislokovaný a působící v rámci města úzce
spolupracuje s městskou policií.
7. Závěr
Jak již bylo uvedeno výše, bezpečnostní situace v daném teritoriu je stabilizovaná, bez
větších výkyvů. Lze konstatovat, že odpovídá struktuře a vývoji bezpečnostní situace, specifikám
teritoria. Z pozice územního odboru je danému teritoriu věnována dostatečná pozornost,
spolupráce a případná pomoc při řešení vzniklých problémů.
Prioritou pro činnost ÚO Chomutov, tedy i útvaru OOP Klášterec nad Ohří, zůstává nadále
problematika motorových vozidel za využití i preventivních aktivit a pouliční násilná a majetková
trestná činnost.
Přílohy : Nápad a objasněnost obvodních oddělení ÚO Ústeckého kraje za rok 2013
Přehled o nápadu a objasňování TČ v ČR po jednotlivých krajích

Zpracoval:
kpt. Bc. Miloslav Hnyk
vrchní komisař

plk. Mgr. Jaroslav Peleška v.r.
vedoucí ÚO Chomutov
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