
Vážení občané obce Jiřetín pod Bukovou,                                                                            

konec roku 2021 se rychle přibližuje a zima klepe na dveře. Epidemiologická situace je ve srovnání 

s loňským obdobím značně příznivější. Pevně věřím, že opatření v souvislosti s pandemií viru COVID 

19 již nebudou tak citelná a nezasáhnou turistický ruch ve Vaší obci. Těším se, že policisté budou 

moci plnit běžné úkoly a budou Vám nápomocni při řešení mimořádných situací. 

Se začátkem topné sezóny považuji za dobré upozornit, že jednou do roka musí být provedena 

kontrola spalinové cesty kominíkem. Téměř každý rok touto dobou řešíme ve spolupráci s Hasičským 

záchranným sborem zahoření komínů, střech a domů. Zároveň je třeba mít se na pozoru před 

podvodníky, kteří se snaží této situace využít. Nevyžádané služby je lepší odmítnout. Informujte se 

raději u svých známých, sousedů a nechte si řemeslníka doporučit. Toto pravidlo platí i v případě 

ostatních profesí, nejenom kominíků.  

Dále chci na tomto místě připomenout povinnost danou zákonem č. 364/2008 Sb. o silničním 

provozu, v ust. § 40a:  

1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud 

 a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo 

 b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během 

jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M 

nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních 

pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg 

na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na 

všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí 

mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o 

maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm. 

2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí. 

Mnohdy řeší policisté situace, komplikace v dopravě, způsobené špatným technickým stavem 

motorového vozidla, právě v rozporu s výše uvedeným ustanovením. Nutno dodat, že většinou se 

jedná o řidiče, kteří navštíví Vaši obec, co by turisté. Bohužel často se také jedná o řidiče z povolání, 

kteří nepředvídají pravděpodobnou sněhovou nadílku v našem kraji. Na tyto „profesionální řidiče“ se 

chceme v nadcházející zimní sezóně zaměřit a podrobit zvýšené kontrole. 

Naše obvodní oddělení Smržovka prošlo zásadní rekonstrukcí, která trvala od 1. 8. 2020 do 1. 9. 2021. 

Po dobu rekonstrukce jsme byli přesídleni do budovy obvodního oddělení v Tanvaldu. Nyní jsme již 

zpět na naší původní adrese Lidické náměstí 730, 468 51 Smržovka. Zde nás zastihnete 24 hodin 

denně, pakliže se policisté nenacházejí na výjezdu, či neplní jiné úkoly. V tomto případě je možné 

kontaktovat službukonající policisty Obvodního oddělení Smržovka na telefonním čísle 735 788 699 

nebo volejte linku 158. Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím e-mailu 

jn.oo.smrzovka@pcr.cz, nebo naší datové schránky vsmhpv9, či poštou na zmíněné adrese Obvodní 

oddělení policie, Lidické náměstí čp. 730, 468 51 Smržovka. 



Policisté OOP Smržovka celkem od začátku roku 2021 řešili:  

91 trestných činů, 201 přestupků, z nichž většinu jsme následně oznámili k projednání správnímu 

orgánu,  846 přestupků jsme vyřešili příkazem na místě (pokutou) a dále jsme přijali a vyřešili 406 

rozličných oznámení, podnětů a žádostí. Míra objasněnosti trestné činnosti aktuálně činí 48,21 % a 

dále stoupá. 

 

V roce 2020 se za stejné období jednalo o 124 trestný činů, 261 prošetřovaných přestupků, 747 

přestupků vyřešených příkazem na místě a dále  445 oznámení, podnětů a žádostí. Objasněnost 

trestné činnosti ve stejném období roku 2020 činila 53,69 %.   

 

Srovnání letošního a loňského roku naznačuje, že došlo ke znatelnému poklesu zejména majetkové 

trestné činnost, ale i přestupků. K tomuto přispěla opatření proti šíření COVIDu 19 (zákazy vycházení, 

omezené cestování mezi okresy atp.), která činila obtíže nejenom slušným lidem, ale také zlodějům.  

 

Z uvedeného výčtu se od začátku roku 2021 událo ve Vaší obci: 

4 trestné činy (vloupání do RCH, zanedbání povinné výživy, krádež OA, neoprávněný přístup k 

Facebookovému profilu), 6 přestupků, kdy se jednalo o tři přestupky proti majetku (krádež 

notebooku ze sklepních prostor, rozbití okna, krádež věcí z bytu) dva přestupky proti občanskému 

soužití a jeden přestupek na úseku zákona o ochraně před škodlivými účinky návykových látek. Dále 

byly na území obce vyřešeny 2 přestupky proti BESIP v příkazním řízení pokutou na místě. 

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

2 trestné činy (vyvrácení kamenných patníků podél cest, vedeno jako poškození cizí věci), 14 

přestupků a to ve třech  případech proti majetku (krádež popelnice, krádež železného materiálu, 

krádež kasičky s finanční hotovostí), ve čtyřech případech bylo porušováno vládní nařízení, ve třech 

případech přestupek proti občanskému soužití a ve čtyřech případech přestupek na úseku silničního 

provozu (porušení povinností provozovatele motorového vozidla). Dále bylo na území obce vyřešeno 

6 přestupků na místě v příkazním řízení (porušování vládního nařízení, proti veřejnému pořádku, 

proti BESIP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nový vzhled budovy Obvodního oddělení Smržovka: 

 

 

                                                                                                                   S pozdravem 

                                                                                                         npor. Bc. Ondřej Tuláček 

                                                                                                      vedoucí obvodního oddělení 


