
Vážení občané obce Jiřetín pod Bukovou,                                                                                

zimní sezóna byla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek poměrně klidným 

obdobím, nicméně několik nepříjemností s sebou přinesla. Zvláště na přelomu 

roku došlo k opakovaným dopravním komplikacím. Nikdo však netušil, že nás za 

nedlouho čeká pandemie viru COVID-19, a že všechny složky integrovaného 

záchranného systému budou podrobeny zkoušce.  

S vyhlášením nouzového stavu policisté důsledně dohlížejí na dodržování nařízení vlády, která 

přispívají ke zvládnutí pandemie viru COVID-19. Jsem hrdý na to, že všichni policisté přistupují 

k zadaným úkolům zodpovědně a s maximální pečlivostí, bez ohledu na svůj osobní život, plánované 

dovolené, svatby a  jiné důležité životní události. Stejně tak i drtivá většina obyvatel Vaší obce 

přistupuje k přijatým opatřením zodpovědně. Důležité však je nepolevit a celé toto snažení přivést ke 

zdárnému konci. Mimo dohledu na dodržování všech nařízení, naši policisté také posilují ostrahu 

státních hranic, dohlížejí na plnění povinností v souvislosti s uloženou karanténou, bojují 

s dopravními komplikacemi a mimo jiného stále plní své úkoly vyplývající ze zákona o PČR. Vzhledem 

k tomu, že je nadmíru důležité zajistit chod všech složek IZS a nepřipustit vlastní kontaminaci virem, 

vyzývají Smržovští policisté: 

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 oddělní a zpět sám. Dále je omezen přístup osob do 

budovy obvodního oddělení a všechny záležitosti jsou vyřizovaný přes okénko v zádveří hlavního 

vchodu. Žádám o pochopení a chápu, že veškerý komfort je značně omezen.  

Dále apeluji na všechny, aby dodržovali veškerá nařízení vlády, lékařů a hygieniků a byli zodpovědní 

k sobě a ke své rodině.  Ti, kdo tak nebudou činit, se nacházejí za hranou zákona a policisté přistoupí 

k represivním krokům v zájmu nás všech. 

Policisté OOP Smržovka celkem od začátku roku 2020 řešili:  

34 trestných činů, 57 přestupků, z nichž většinu jsme následně oznámili k projednání správnímu 

orgánu,  179 přestupků jsme vyřešili příkazem na místě (pokutou) a dále jsme přijali a vyřešili 126 

rozličných oznámení, podnětů a žádostí. Míra objasněnosti trestné činnosti aktuálně činí 37 %. 

 

V roce 2019 se za stejné období jednalo o 39 trestný činů, 78 prošetřovaných přestupků, 180 

přestupků vyřešených příkazem na místě a dále  122 oznámení, podnětů a žádostí. Objasněnost 

trestné činnosti ve stejném období roku 2019 činila 45 %.   

 

Z porovnání předmětného období v letech 2019 a 2020 je zřejmé, že nedošlo k významnému výkyvu 

v žádné ze sledovaných oblastí. Začátkem roku nám opět začalo přibývat krádeží vloupáním do 

rekreačních objektů, garáží, přístavků a kůlen. V případě pohybu podezřelých osob a vozidel v okolí 

rekreačních objektů neváhejte nás o tom neprodleně informovat na výše uvedené telefonní číslo.   

 

Z uvedeného výčtu se od začátku roku 2020 událo ve Vaší obci: 

 



V době od 21:00 hodin dne 15. 2. 2020 do 07:30 hodin dne 16. 2. 2020 neznámý pachatel poškodil 

cizí věc tím, že ji postříkal barvou, když v Jiřetíně pod Bukovou nasprejoval černou, stříbrnou a 

růžovou barvou obě boční strany panelového domu čp. 113, 114, následně sprejoval na levou a 

přední stranu obecního úřadu čp. 103, poté na dveře čp. 105 a 107 a dále na kovovou skříň uzávěru 

plynu přiléhající k pravému boku panelového domu čp. 108-111. Dále vedle vchodu čp. 104 

nasprejoval růžovou barvou taktéž nápis a takto učinil i u vchodu čp. 110, kde postříkal na kachlové 

obložení. 

Tomuto případu sprejerství spolu s níže uvedeným případem posprejované garáže na Mariánské hoře 

se intenzivně věnujeme. 

V době od 1. 12. do 7. 3. 2020 v Jiřetíně pod Bukovou rozbil neznámý pachatel zasklení dvoukřídlého 

dvojitého okna rekreační chalupy, které si následně otevřel a vnikl do vnitřních prostor chalupy, které 

prohledal a odcizil odtud nářadí, následně v chalupě vzal z věšáku, jenž se nacházel na chodbě, klíče a 

chalupu opustil zadním vchodem, poté si za použití klíčů odemkl sklep, který prohledal a dále se 

snažil odemknout visací zámek na vratech kůlny, což se mu nepodařilo, přičemž klíč nechal ve visacím 

zámku, zámek s okem petlice strhl a vnikl do kůlny, kterou prohledal. Tímto jednáním se dopustil 

přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku.  

U skutkové podstaty krádeže „vloupáním“ podle  §205, odst. 1, písm. b) tr. zákoníku nerozhoduje 

výše způsobené škody! 

Dále jsme v obci Jiřetín pod Bukovou řešili přečin zanedbání vyživovací povinnosti podle § 196 odst. 1 

trestního zákoníku a několik přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu příkazem na 

místě, tedy pokutou. 

Během naší činnosti úzce spolupracujeme s představiteli samosprávy obce. 

V sousední obci Albrechtice v Jizerských horách jsme ve stejném období řešili: 

Dne 14. 1. 2020 neznámý pachatel odeslal na Obecní úřad Albrechtice v Jizerských horách email se 

souborem, který byl vydáván za fakturu se znakem Finanční správy v záhlaví. Po otevření souboru 

antivirový program NOD od ESET oznámil, že byla detekována chyba, ale že se programem podařila 

opravit. Tato hláška se opakovala  a následně IT technik obecního úřadu Albrechtice v J.h. zjistil, že v 

počítači došlo k neoprávněnému šifrování souborů. Tímto jednáním NP naplnil skutkovou podstatu  

přečinu neoprávněného přístupu k počítači a nosiči informací podle § 230 odst. 1 tr. zákoníku a 

způsobil obci škodu na majetku. 

Dále v rozmezí dnů 2. 3. 2020 a 3. 3. 2020 neznámý pachatel poškodil garáž rodinného domu na 

Mariánské hoře tím, že ji posprejoval a dopustil se tak přečinu poškození cizí věci podle § 228 odst. 1, 

2 tr. zákoníku.  

Skutek stále prověřujeme a případné další poznatky z řad obyvatel obce rádi uvítáme. POZOR: Pro 

naplnění skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci podle § 228 odst. 1, 2 tr. zákoníku není 

rozhodující výše způsobené škody, ale postačuje, že pachatel poškodí cizí věc tím, že ji postříká, 

pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou. Tímto jednáním se pak vystavuje postihu odnětí 

svobody až na jeden rok, zákazu činnosti nebo propadnutí věci. 

Dále jsme ve Vaší obci prověřovali dva přestupky (krádež volně odložených lyží a občanské soužití – 

vzájemné fyzické napadání), přičemž v obou případech se jednalo o návštěvníky obce v souvislosti 

s lyžařskou sezónou. V neposlední řadě jsme řešili řadu přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu příkazem na místě, tedy pokutou.  



Buďte všímaví a podezřelé věci nám bez váhání ohlaste: 

Sprejerství Jiřetín pod Bukovou 

 

 



Sprejerství Albrechtice v Jizerských horách 

 

 

  



Tímto svůj příspěvek končím, přeji Vám pevné zdraví a vůli snášet veškerá omezující opatření při boji 
s virovou nákazou! 
 
                                                                                                                   S pozdravem 

                                                                                                         npor. Bc. Ondřej Tuláček 

                                                                                                      vedoucí obvodního oddělení 


