Vážení občané obce Jiřetín pod Bukovou,
od mého posledního příspěvku z října roku 2020 se toho k lepšímu mnoho nezměnilo. Spíše naopak.
Epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním COVID 19 se bohužel zhoršila a pravděpodobně
zažíváme její vrchol. Upřímně doufám, že se naše životy vrátí k normálu co nejdříve.
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem policisté OOP Smržovka dohlíželi a stále dohlížejí na
dodržování platných nařízení Vlády a Ministerstva zdravotnictví České republiky, ve všech jejich
proměnách. Na „běžné“ úkoly pořádkové policie, které nám ukládá zákon o Policii ČR, jsme přesto
nerezignovali. Služba veřejnosti je v této době velice náročná. Bohužel se naši policisté často setkávají
s nepochopením a zbytečnými obstrukcemi ze strany některých občanů. Policie však bude vždy stát
na straně zákona a bude jej vymáhat.
Pro ty, kteří ještě nezaznamenali informaci o rekonstrukci budovy Obvodního oddělení Smržovka,
uvádím, že jsme byli dočasně přestěhováni do budovy Obvodního oddělní Tanvald a najdete nás na
adrese Tanvald, ul. Poštovní čp. 242, 468 41. Plánované ukončení rekonstrukce je k datu 1.4.2021.
S ohledem na zajištění akceschopnosti policistů OOP Smržovka stále platí následující:
Pokud Vaše oznámení nesouvisí s přímým ohrožením života či zdraví nebo nebezpečím z prodlení, věc
sepište a zašlete na emailovou adresu jn.oo.smrzovka@pcr.cz, nebo do naší datové schránky
vsmhpv9, či poštou na adresu Obvodní oddělení policie, Lidické náměstí čp. 730, 468 51 Smržovka.
Případně se spojte s naší dozorčí službou na tel. čísle 735 788 699 nebo volejte linku 158. Ve
služebních vozidlech lze přepravovat veřejnost pouze ve výjimečných případech. To znamená, že
oznamovatel se musí dopravit na naše obvodní oddělení a zpět sám.
Bohužel je tímto veškerý komfort značně omezen, a proto Vás žádám o pochopení. Věřím, že situaci
společně zvládneme.
Policisté OOP Smržovka celkem od začátku roku 2021 řešili:
20 trestných činů, 46 přestupků, z nichž většinu jsme následně oznámili k projednání správnímu
orgánu, 247 přestupků jsme vyřešili příkazem na místě (pokutou) a dále jsme přijali a vyřešili 123
rozličných oznámení, podnětů a žádostí. Míra objasněnosti trestné činnosti aktuálně činí 30,00 % a
dále stoupá.
V roce 2020 se za stejné období jednalo o 32 trestný činů, 48 prošetřovaných přestupků, 143
přestupků vyřešených příkazem na místě a dále 111 oznámení, podnětů a žádostí. Objasněnost
trestné činnosti ve stejném období roku 2020 činila 40 %.
Ve sledovaném období let 2020 a 2021 nedošlo k významnému výkyvu v žádné ze sledovaných
oblastí. Pandemie zatím neměla na výsledky naší činnosti žádný vliv.

Z uvedeného výčtu se od začátku roku 2021 událo ve Vaší obci:
4 přestupky, kdy se jednalo o dva přestupky proti majetku, jeden přestupek proti občanskému soužití
a jeden přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na území obce nedošlo
k žádnému trestnému činu.
V sousední obci Albrechtice v Jizerských horách jsme ve stejném období řešili:
5 přestupků a to v jednom případě krádež popelnice a ve čtyřech případech porušování vládního
nařízení. Na území obce rovněž nebyl spáchán trestný čin.

Sloučená hlídka PČR a Celní správy při dohledu na dodržování nařízení:
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