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Vyhodnocení výsledné činnosti místního oddělení policie Horní Počernice
za rok 2016
Vyhodnocením činnosti policistů MOP Horní Počernice a nápadu trestných činů bylo
zjištěno, že na území MOP Horní Počernice od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo spácháno
celkem 482 trestných činů a 1076 přestupků. V porovnání s předchozím obdobím roku
2015 bylo spácháno o 49 trestných činů méně. V rámci přestupkového řízení bylo zjištěno
o 147 případů více, kdy se jednalo především o přestupky na úseku majetku, občanského
soužití a dále o přestupky v dopravě a přestupky proti alkoholismu a toxikománii.
Za hodnocené období policisté MOP Horní Počernice v rámci spolupráce se Službou
kriminální policie a vyšetřování Praha III a dalšími složkami Policie ČR realizovali celkem
151 trestných činů, kde byl zjištěn pachatel, přičemž celková objasněnost za uvedené
období je 31,33 %, kdy oproti stejnému období za rok 2015 byla nepatrně snížena
objasněnost trestných činů a to o 0,12 %. Z uvedených realizací MOP Horní Počernice
zpracovávalo 52 skutků ve zkrácených přípravných řízení, kdy se jednalo o trestné činy
zejména na úseku majetku, dále řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu a maření
výkonu úředního rozhodnutí. V blokovém řízení bylo zaznamenáno celkem 667 přestupků
a byly uděleny blokové pokuty za celkem 206600,- Kč.
Podrobnější analýzou jednotlivých druhů trestné činnosti bylo zjištěno, že oproti
stejnému období roku 2015 bylo zaznamenáno na úseku majetkové trestné činnosti o 25
trestných činů méně. V naší oblasti Horních Počernic, co se týče majetkové trestné
činnosti, se jedná zejména o trestnou činnost na úseku vloupání do motorových vozidel u
nákupních středisek.
Další skutečnosti:
Vypátráno osob v celostátním pátrání:30
Zadrženo osob dle § 76/1 tr. ř. : 34
Zajištěno osob dle zákona o PČR:30
Počet vykázaných osob z důvodu domácího násilí:6
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Vzhledem k nápadu zejména majetkové trestné činnosti zdejší MOP Horní Počernice
provádělo v hodnoceném období nárazové bezpečnostní akce za účelem snížení nápadu
trestné činnosti, což se podařilo a objasněnost trestných činů byla v podstatě na stejné
úrovni jako v roce 2015. Uvedené akce byly pořádány za spolupráce se Službou kriminální
policie a vyšetřování a dále s ostatními místními odděleními Obvodního ředitelství Praha
III.
Dále byly v roce 2016 pořádány nárazově celoměstské i celoobvodové dopravní akce
se zaměřením zejména na dodržování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích.
Policisté zdejšího oddělení se zúčastňovali v loňském roce bezpečnostních opatření
pod záštitou Krajského ředitelství hlavního města Prahy a Obvodního ředitelství Praha III a
to v rámci pořádání sportovních a kulturních akcích, zejména na O2 Aréně a dále na
protestních a dalších shromážděních v centru Prahy.
Lze konstatovat, že rok 2016 byl pro policisty MOP Horní Počernice velice úspěšný a to
zejména vzhledem ke snížení nápadu trestné činnosti a vzhledem k počtu objasněných
trestných činů, kdy se stále pohybujeme nad pražským průměrem (25,13 %). Horní
Počernice patří mezi klidné oblasti v rámci hl. m. Prahy a nedochází zde k páchání
závažných trestných činů v rozsáhlejším měřítku, jako jsou např. vraždy (2011, 2012,
2013, 2014,2015,2016 žádný případ), loupeže (v r. 2011- 12x, v roce 2012- 5x, v roce
2013- 2x, v roce 2014- 3 případy, v roce 2015- 5 případů, 2016-3 případy), nedovolená
výroba psychotropních látek (2011-8x, 2012-6x,2013 -9x,2014-13x, 2015- 8x, 2016-3x) a
lze doufat, že v tomto trendu bude pokračováno.
Závěrem bych chtěl uvést, že policisté, jak bylo výše uvedeno, vykázali ze společného
obydlí z důvodu domácího násilí celkem 6 osob, což je oproti předchozímu hodnocenému
období 2015 o 5 případů více, což neznamená, že dochází k většímu nárůstu domácího
násilí, ale že poškozené a ohrožené osoby jsou o možnosti vykázat násilnou osobu více
informovány a ve větší míře se již nebojí tuto skutečnost oznámit na příslušné úřady. Proto
bych chtěl vyzvat všechny občany, ať se nebojí hlásit i jen podezření na možné domácí
násilí a to nejen u sebe v domácnosti, ale i ve svém okolí.
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