
Vážení občané obce Jiřetín pod Bukovou,                                                                                

 

rok 2019 se blíží do své poslední fáze. Jako již několikráte v minulosti i nyní jsem pro Vás připravil 

souhrnnou zprávu o bezpečnostní situaci ve Vaší obci. S nadcházející zimní sezónou očekáváme, že 

Vaši  obec navštíví bezpočet turistů z různých koutů naší Vlasti, ale i z ciziny. Z pohledu policistů OO 

PČR Smržovka má výkon služby v zimním období svá specifika. Hlídková a obchůzková činnost 

policistů je směřována do míst s předpokladem vyšší koncentrace osob.  Policisté zaměřují svou 

pozornost na  parkoviště sjezdovek,  penziony, bary a restaurace. Dohlížejí na sjízdnost pozemních 

komunikací a technický stav vozidel, které se po nich pohybují. Nepřetržitě ve dne i v noci hlásí 

správcům komunikace sjízdnost pozemních komunikací s ohledem na přívaly sněhové nadílky. Turisté 

jsou v drtivé většině ohleduplní. Bohužel bezohlednost a narušování klidu v obci není výjimkou. 

Zvýšený pohyb osob zároveň přitahuje pozornost kriminálních živlů, nejenom z Česka.    

V rámci celorepublikového projektu Policie ČR „Zabezpečte se“, který jsem Vám představil v mém 

příspěvku z dubna letošního roku,  je stále dostupná ke stažení na Google Play nebo na App Store 

mobilní aplikace „Zabezpečte se“. Cílem této aplikace je zvýšit Vaši bezpečnost nastavením několika 

preventivních opatření. Pro úplnost připomínám osm základních bodů: 

1. řádně zamykejte, 

2. zbytečně neupozorňujte na Vaši nepřítomnost,  

3. přehledný prostor před domem,  

4. uklízejte na pozemku, 

5. nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je, 

6. označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit, 

7. dobré vztahy se sousedy, 

8. mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby, či 

poptávají starožitnosti, kovový odpad atd. 

Dobré sousedské vztahy a vzájemná komunikace jsou tím nejlepším klíčem k boji s kriminalitou. Proto 

nebuďte lhostejní a s důvěrou se obraťte na Policii ČR či představitele samosprávy Vaší obce. 

Využívejte linku 158, popř. telefonní kontakt 735 788 699 na výjezdový mobil OO PČR Smržovka. 

Jedná se o přímé spojení se službukonajícím policistou OO PČR Smržovka. 

Policisté OO PČR Smržovka celkem od začátku roku 2019 řešili:  

144 trestných činů, 236 přestupků, z nichž většinu jsme následně oznámili k projednání správnímu 

orgánu,  492 přestupků jsme vyřešili příkazem na místě (pokutou) a dále jsme přijali a vyřešili 380 

rozličných oznámení, podnětů a žádostí. Míra objasněnosti trestné činnosti aktuálně činí 52 %. 

 

V 2018 se jednalo o 170 trestný činů, 220 prošetřovaných přestupků, 715 přestupků vyřešených 

příkazem na místě a dále  315 oznámení, podnětů a žádostí. Objasněnost trestné činnosti ve stejném 

období roku 2018 činila 39,24 %.   

 

Z porovnání předmětného období v letech 2018 a 2019 je zřejmé, že došlo k poklesu trestné činnosti 

a to zejména majetkové, kdy nám ubylo krádeží vloupáním do rekreačních objektů, garáží, přístavků a 



kůlen. V souvislosti s nově vzniklým Oddělením hlídkové služby v Jablonci nad Nisou policisté daleko 

častěji odhalují pachatele přímo při činu a tento bývá  na místě zadržen.  Působnost hlídkové služby je 

rozdělena do celého okresu Jablonec nad Nisou. S pravidelností vykonávají hlídkovou činnost i na 

teritoriu OO PČR Smržovka, vyhledávají protiprávní činnost a zároveň působí preventivně. Úbytek 

krádeží vloupáním a přítomnost policistů hlídkové služby Jablonec nad Nisou mělo příznivý vliv na 

vývoj objasněnosti v roce 2019. V rovině přestupků jsme nezaznamenali žádný výrazný výkyv a ve 

srovnání s loňským rokem je situace neměnná. 

Z uvedeného výčtu se od začátku roku 2019 událo ve Vaší obci: 

 

Dne 5. 6. 2019 došlo v Jiřetíně pod Bukovou k vandalství. Neznámý pachatel poškodil zaparkované 

vozidlo. Poškrábal lak karoserie a dále rozbil přední čelní sklo, čímž se dopustil trestného činu 

poškození cizí věci. Dále jsme řešili několik přestupků a to: držení malého množství drog, jízdu pod 

vlivem alkoholu motorovým vozidlem, dva přestupky proti majetku (rozbité okno, ořezaný strom), 

narušené občanské soužití, založení černé skládky a špatné parkování. 

Často se stává, že policisté řeší oznámení v souvislosti s volně pobíhajícími psy. V první řadě policisté 

rozlišují, zda byl pes venčen tzv. na volno, bez vodítka, avšak za přítomnosti jeho majitele, nebo zda 

utekl, např. ze zahrady. Venčení psů a jejich pohyb na veřejném prostranství je ve většině obcí 

upraven vyhláškou. Tedy při venčení psa bez vodítka může a nemusí jeho majitel porušit vyhlášku 

obce a tím spáchat  přestupek. Každý chovatel je však povinen podle zákona č. 246/1992 Sb. na 

ochranu zvířat proti týrání učinit opatření proti úniku chovaného zvířete. Dojde-li tedy k tomu, že pes, 

kůň, ovce či jiné zvíře chovateli uteče, policisté věc vždy kvalifikují jako přestupek podle § 27 odst. 1 

písm. f) téhož zákona a spisový materiál postoupí Krajské veterinární správě v Liberci. 

Nejednou jsme v minulosti řešili pokousání psem, které jsme následně kvalifikovali jako trestný čin 

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 zák. č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, protože majitel či 

chovatel psa porušil důležitou povinnost uloženou mu podle zákona. Může se jednat právě o 

porušení oné vyhlášky anebo čistě o porušení obecné odpovědnosti, jež stanoví § 2900 zák. č. 

89/2012 Sb. občanský zákoník „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je 

každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, života, 

zdraví nebo na vlastnictví jiného.“ 

Chovejme se tedy všichni tak, abychom neporušovali citované ustanovení a nevystavovali se 

zbytečnému postihu.  

Během naší činnosti úzce spolupracujeme s představiteli samosprávy obce. 

  



Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je… 

 



 



Poškozený zanechal viditelně v zadní části vozu elektro-kolo. V rozmezí šesti hodin neznámý pachatel 

toto kolo po rozbití pravého zadního okna z vozidla odcizil. V této souvislosti jistě platí rčení, že 

„příležitost dělá zloděje“. 

                                                                                                                   S pozdravem 
                                                                                                         npor. Bc. Ondřej Tuláček 
                                                                                                      vedoucí obvodního oddělení 


