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V průběhu roku 2014 bylo strážníky zjištěno celkem 2 168 přestupků, za které bylo uloženo
1 149 pokut v celkové výši 384 900,- Kč. Zdejší okrsek je svěřen celkem deseti strážníkům
okrskářům, kteří mají k dispozici z důvodu zefektivnění výkonu služby jedno služební vozidlo
Škoda Octavia, dva motocykly Honda Varadero a dvě horská kola.

1) Veřejný pořádek
V oblasti veřejného pořádku bylo v uvedeném období řešeno celkem 375 přestupků.
Z celkového počtu výše uvedených přestupků se jedná o cca 17,3%. Zejména se jednalo o rušení
nočního klidu, znečistění veřejného prostranství, neoprávněné založení skládek, neuposlechnutí
výzvy, ale i přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě.
Celkem bylo ve veřejném pořádku uloženo 83 pokut v celkové výši 33 600,-Kč.

2) Doprava
Na úseku dopravy bylo v uvedeném období řešeno celkem 1 697 přestupků. Přestupky
v dopravě tvoří nejfrekventovanější kategorii v rámci všech řešených přestupků a na jejich
celkovém množství se podílely cca z 78,3%. Nejčastějšími prohřešky neukázněných řidičů bylo
zejména nedodržení zákazu vjezdu, zákazu zastavení či zákazu stání na chodníku. Řešeny byly také
desítky přestupků neukázněných chodců.
Celkově bylo v dopravě uloženo 1020 pokut v celkové výši 311 100,- Kč.

3) Ostatní přestupky
Mezi ostatní přestupky řadíme zejména přestupky na úseku majetku nebo přestupky proti
občanskému soužití. Jsou zde zahrnuty drobné krádeže v obchodech, přestupky v rozporu
s „tabákovým zákonem“ (kouření na místech zakázaných), navíc také porušení povinnosti chovatelů
psů v souvislosti s jejich evidencí či uhrazením povinného místního poplatku ze psů.
Za sledované období bylo zjištěno celkem 96 přestupků, tj. cca 4,4%.
Celkem bylo za tyto přestupky uloženo 46 pokut, v celkové výši 40 200,- Kč.

4) Realizované akce.
V daném období probíhaly průběžně akce zaměřené zejména na kontroly živnostenských
provozoven s důrazem na zákaz podávání a prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků
osobám mladším 18 let, prověření lokalit s výskytem osob bez přístřeší, squatů apod., ověření
dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v souvislosti

2

s provozem na pozemních komunikacích, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a také na
pátrání po odcizených vozidlech.
V ranních hodinách strážníci vykonávali dohled na přechodech pro chodce v souvislosti
bezpečnou docházkou žáků základních škol. V odpoledních hodinách zase dohled nad bezpečným
odchodem dětí ze základních škol pod názvem „Školní policie“. U přestupků v dopravě se
zaměřovali strážníci prioritně na přestupky, které hrubým způsobem narušují bezpečnost a plynulost
silničního provozu, na přestupky tzv. bodované, ale také na respektování parkovacích míst
vyhrazených pro vozidla přepravující osoby těžce zdravotně postižené, osoby s tělesným
postižením. Dále se zaměřovali na porušování zákazových dopravních značek a neoprávněné
parkování vozidel na chodnících v místech, kde to není dovoleno dopravním značením, ale také
akce v dopravě v pohybu, zaměřené převážně na kontrolu provozu nákladních vozidel, často
porušujících místní úpravu silničního provozu.
Viditelné zlepšení evidujeme například v parku při ulici Mezilesí, v parku u divadla v ulici
Komárovská, v okolí nákupního střediska Albert v ulici Chodovická. Dále evidujeme snížení počtu
vraků v ulicích Horních Počernic, které jsou okrskáři důsledně oznamovány Správě služeb hl. m.
Prahy k přijetí vlastních opatření (odstranění vraku, ekologická likvidace). Okrskáři také poukazují
na skutečnost, že se zlepšuje ukázněnost chovatelů psů zejména v případě uklízení exkrementů po
jejich miláčcích.
Odhaleno bylo celkem osm osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání Policie ČR. Deset osob
bylo na Policii ČR předvedeno. V devíti případech bylo strážníky zajištěno místo trestného činu.
V sedmi případech bylo nalezeno vozidlo v pátrání Policie ČR.
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