KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Územní odbor Mělník

Č.j. KRPS-26744-1/ČJ-2018-0106UO

Mělník 9. února 2018
Počet listů: 6

Městské úřady, obecní úřady a úřad městyse
ležící v teritoriu ÚO Mělník

Zpráva o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
v teritoriu ÚO Mělník v roce 2017 (ve srovnání s r. 2016)
Pozn.: Podklady pro zprávu byly zpracovány v měsíci lednu a únoru r. 2018 především s využitím
informačních systémů Policie ČR ESSK a ETŘ. Vzhledem k tomu, že IS ETŘ je systémem
dynamickým, nemusí se údaje získané v různém časovém období shodovat.

1.

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti
rok 2017

rok 2016

rozdíl

1610

1584

+26

cca 159

cca 157

+3

objasněno trestných činů

753

809

-56

stíháno osob

736

977

-241

46,8 %

51,1 %

-4,3 %

kriminalita celkem
kriminalita na 10 000 obyvatel

objasněnost v %

Z uvedených údajů je patrný mírný meziroční vzestup nápadu trestné činnosti a mírné
snížení počtu objasněných trestných činů.
Nejvyšší podíl na nápadu tr. činnosti má již tradičně majetková kriminalita (53,8 %).

Bezručova 2796
276 01 Mělník

Tel.: +420 974 876 227
Fax: +420 974 870 601
E-mail: me.podatelna@pcr.cz

2.

Kriminogenní faktory v rámci ÚO Mělník
Jako hlavní kriminogenní faktor dlouhodobě vidíme dobré spojení (především veřejná
hromadná doprava) s Prahou a s tím související značný pohyb osob a „poměrně snadná“
realizace odcizených věcí v zastavárnách a bazarech.

3.

Pachatelé trestné činnosti
Trestně stíháno bylo celkem 736 osob (meziročně -241), z toho 277 recidivistů (-227). Podíl
recidivistů ze stíhaných nebo vyšetřovaných osob je 37,6 % (-14,0 %). Mládeží ve věku 1517 let bylo spácháno 10 (-5) provinění, mládeží do 14 let byly spáchány 3 (-4) činy jinak
trestné.

4.

Problematika cizinců
Cizinecké problematice se v rámci ÚO Mělník věnuje oddělení pobytové kontroly pátrání a
eskort, které spadá do podřízenosti odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, a současně působí také v teritoriu ÚO Mladá Boleslav.
V r. 2017 bylo tímto oddělením řešeno 5 trestných činů cizinců (většinou se jednalo o
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání nebo padělání a pozměnění veřejné listiny).
Bylo vypátráno 26 cizinců, po kterých bylo vyhlášeno pátrání justičními orgány jiných států,
1 osoba byla dodána do výkonu trestu, 50 cizinců bylo vyřešeno za porušení zákona o
pobytu cizinců v blokovém řízení. Žádná osoba nebyla v rámci ÚO Mělník zadržena či
řešena v souvislosti s migrační vlnou.

5.

Pátrání po osobách a věcech
Pátrání po osobách

rok 2017

rok 2016

rozdíl

celkem vyhlášeno

193

200

-7

z toho aktivní

23

28

-5

celkem odvoláno

198

200

-2

celkem vyhlášeno

142

137

+5

z toho aktivní

110

95

+15

celkem odvoláno

616

51

+565

Pátrání po vozidlech

6.

Přestupky
rok 2017

rok 2016

rozdíl

počet evidovaných přestupků

18 151

23 265

-5 114

z toho řešené v blokovém řízení

15 816

20 531

-4 715

3 982 100,-

4 646 800,-

-664 700,-

rok 2017

rok 2016

rozdíl

počet zjištěných trestných činů

866

741

+125

z toho objasněno

206

182

+24

objasněnost

23,8 %

24,6 %

-0,8 %

podíl na celkové kriminalitě

53,8 %

46,8 %

+7 %

částka za uložené blokové pokuty

7.

Majetková kriminalita

Největší část z této skupiny tvoří krádeže vloupáním do ostatních objektů (122), krádeže
v jiných objektech (95) a krádeže věcí z aut (88).
Bylo zadokumentováno 78 případů krádeží motorových vozidel (+28) a 88 případů krádeže
věcí z automobilů (+38).

8.

Hospodářská kriminalita
rok 2017

rok 2016

rozdíl

počet zjištěných trestných činů

120

164

-44

z toho objasněno

59

68

-9

objasněnost

49,2 %

41,5 %

+7,7 %

podíl na celkové kriminalitě

7,5 %

10,4 %

-2,9 %

Největší část z této skupiny tvoří podvod (31) následovaný neoprávněným držením
platebního prostředku (26), a zpronevěrou (11). Celková škoda způsobená touto trestnou
činností činila 29,3 mil. Kč (meziročně -14,8 mil. Kč), stíháno bylo 70 osob (-26), z toho 21
žen (-12).

9.

Korupce
V roce 2017 byl prověřován 1 případ podplacení policistů (0). Nebyl zaznamenán žádný
případ korupčního jednání policistů (0).

10. Násilná kriminalita
rok 2017

rok 2016

rozdíl

počet zjištěných trestných činů

116

104

+12

z toho objasněno

75

74

+1

objasněnost

64,6 %

71,2 %

-6,6 %

podíl na celkové kriminalitě

7,2 %

6,6 %

+0,6 %

Největší část z této skupiny tvoří ublížení na zdraví (48) následované loupeží (20) a
nebezpečným vyhrožováním (17). V r. 2017 byl spáchán 1 zločin vraždy ve stadiu pokusu
(meziročně +1).

11. Mravnostní kriminalita
rok 2017

rok 2016

rozdíl

počet zjištěných trestných činů

31

23

+8

z toho objasněno

16

16

0

objasněnost

51,6 %

69,6 %

-18,0 %

podíl na celkové kriminalitě

1,9 %

1,5 %

+0,4 %

Převážnou většinu této trestné činnosti tvoří pohlavní zneužití (14) následované znásilněním
(11).

12. Bezpečnost silničního provozu

celkem dopravních nehod (DN)
usmrcených osob při DN
podíl alkoholu na DN
celková škoda

rok 2017

rok 2016

rozdíl

800
8
44

706
10
39

+94
-2
+5

58,3 mil. Kč

48,5 mil. Kč

+9,8 mil. Kč

Velké množství dopravních nehod (za r. 2017 celkem 543) je však policisty zpracováno také
na záznam o dopravní nehodě, tzv. „Euroformulář“.

13. Oblast veřejného pořádku
V rámci teritoria jsme nezaznamenali žádné větší narušení veřejného pořádku.
K použití služební zbraně policistou proti osobě v r. 2017 došlo v 1 případě (meziročně +1).
Ostatní donucovací prostředky byly použity v 83 případech (+30), ve všech případech bylo
jejich použití vyhodnoceno jako oprávněné (0).

14. Oblast organizační, personální práce a vzdělávání
Ke konci roku byl celkový stav policistů ÚO Mělník 220, což je o 22 policistů méně proti
plánovanému stavu. V průběhu roku 2017 odešlo z ÚO Mělník celkem 19 policistů, z toho 9
do civilu a 10 k jinému útvaru policie.
V rámci vzdělávání, které je plně v gesci Policejního prezidia a školního policejního
střediska, se během roku 2017 policisté ÚO Mělník účastnili v rámci vzdělávání mnoha
kurzů a školení (např. kurz bezpečné jízdy, bezpečnost a ochrana zdraví v obvodu dráhy,
velitel policejního opatření, nástražný výbušný systém, kontrola technického stavu vozidel,
sociální předpisy v silniční dopravě, přepravu nebezpečných nákladů).

15. Prevence
Na úseku veřejného pořádku jsou v rámci ÚO Mělník prováděna preventivně bezpečnostní
opatření, často ve spolupráci s dalšími subjekty státní správy či samosprávy (celní správa,
městské policie, HZS, OSPOD, živnostenské úřady, ČOI atd.). V průběhu celého roku bylo
v rámci teritoria provedeno celkem 166 bezpečnostních akcí, zaměřených zejména na pátrání
po osobách a věcech, prevenci majetkové trestné činnosti, BESIP. Proběhly preventivní
besedy a akce pro seniory – 11, preventivní besedy a akce pro děti a mládež – 118.
Začátkem roku 2017 došlo k zapojení několika dalších měst do preventivně bezpečnostního
projektu „Bezpečné město“, který je zaměřen na úzkou spolupráci policie, městské policie,
orgánů místní samosprávy a dalších subjektů státní správy při předcházení trestné činnosti a
zajištění bezpečí občanů. Konkrétně se jednalo o Horní Počaply, Hořín, Liběchov, Mšeno a
Veltrusy.

16. Ostatní
Za velice přínosné považujeme rozvíjení spolupráce s orgány místních samospráv i orgány
státní správy a to jak ve třech největších městech okresu, v Mělníku, Kralupech nad Vltavou
a Neratovicích, tak čím dál častěji také v menších městech a obcích, což se pozitivně

projevuje v boji s kriminalitou.
V rámci teritoria ÚO Mělník nebyly zaznamenány žádné problémy související s nelegální
migrací či terorismem, pouze došlo k nasazení většího množství sil a prostředků k zajištění
bezpečí v místech s větší koncentrací osob (tzv. „měkkých cílů“) před vánočními svátky a
v době oslav konce roku před možnými teroristickými útoky.

17. Závěr
Na základě výše uvedených údajů je zřejmý mírný nárůst nápadu trestných činů v r. 2017
oproti r. 2016, a rovněž mírný pokles objasněnosti. Nejvíce zatíženými kriminalitou v rámci
územního odboru Mělník jsou pochopitelně teritoria tří největších měst v okrese.

plk. Ivan ŽUČENKO
vedoucí ÚO Mělník

