
Vážení občané obce Jiřetín pod Bukovou,                                                                                                 

 

 

dovolte mi, abych Vás seznámil s bezpečnostní situací ve Vaší obci. Od začátku roku 2019 uplynuly 

více než tři měsíce a je tedy možné ohlédnout se zpět. Každé roční období přináší z pohledu policistů 

svá specifika. S ustupující sněhovou pokrývkou jsme opět zaznamenali nárůst krádeží vloupáním do 

rekreačních objektů, přístavků a kůlen. V rámci celorepublikového projektu Policie ČR „Zabezpečte 

se“, zde uvedu několik důležitých bodů, které, v případě jejich dodržování, přispějí k Vaší bezpečnosti: 

1. Řádně zamykejte – jestliže odcházíte z domu nebo bytu, vždy zavírejte všechna okna a 

uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče, např. pod rohožku ani do květináče. 

Míst, na která se dá klíč schovat, není mnoho a pachatelé je dříve či později objeví. 

2. Zbytečně neupozorňujte na Vaši nepřítomnost – o svém odjezdu informujte pouze nejužší 

okruh lidí, kterým věříte. Pozor, na sociální sítě!! Pokud je to možné, pověřte důvěryhodnou 

osobu, aby v době Vaší nepřítomnosti dohlédla na Vaše obydlí či chatu. 

3. Přehledný prostor před domem – důležité je dobré osvětlení, dbejte na to, aby keře a stromy 

nezakrývaly velkou část objektu. 

4. Uklízejte na pozemku – udržované okolí domu svědčí o Vaší přítomnosti. Nenechávejte volně 

ležet věci, žebříky, nářadí či sekačky. To vše přitahuje pozornost zlodějů. 

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

6. Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit – poznamenejte si výrobní 

čísla, existují i možnosti označit si cennosti identifikačními metodami a prostředky, pořiďte si 

fotodokumentaci cenností. To vše, podstatně zvyšuje šanci, že budou v případě odcizení 

nalezeny. 

7. Dobré vztahy se sousedy – snažte se udržovat dobré vztahy se sousedy, buďte všímaví a 

nebuďte lhostejní k cizímu majetku.  

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

poptávají železo a jiné suroviny do sběru. S velkou pravděpodobností to mohou být tzv. 

tipaři, či samotní pachatelé, kteří vystupují pod různými legendami. Neprodleně informujte 

linku 158, nebo rovnou volejte na výjezdový telefon OO PČR Smržovka 735 788 699. 

Pokud při návratu domů přesto zjistíte, že došlo k vloupání do Vaše obydlí, je nejlepším řešení IHNED 

zavolat na linku 158. Do narušeného objektu doporučuji nevstupovat. Vyčkejte příjezdu hlídky PČR na 

místo. S ničím nemanipulujte, nic neuklízejte a neopravujte. Dost pravděpodobně tímto jednáním 

zahladíte stopy po pachateli a tím je výrazně snížena šance na jeho dopadení. 

V rámci projektu byla vytvořena mobilní aplikace „Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na 

Google Play nebo na App Store.  

Každý, kdo má informace k pohybu podezřelých vozidel a osob, nechť se na nás s důvěrou obrátí. 

Vaše poznatky mohou být řešeny anonymně v duchu přátelského rozhovoru. Na zvýšení bezpečnosti 

nás všech se podílí Policie ČR, samospráva Vaší obce a v neposlední řadě i Vy, veřejnost. 



Paleta protiprávního jednání je však široká a neomezuje se pouze na majetkovou trestnou činnost. 

Smržovští policisté řeší celou řadu případů, počínaje dohledem na bezpečnost a plynulost silničního 

provozu, přestupky v rovině občanského soužití, veřejného pořádku, přes porušování vyhlášek, 

násilné trestné činy, výtržnosti, podvody, zpronevěry a v neposlední řadě stále častější kybernetické 

útoky. Náš záběr je vskutku široký. Dále zabezpečujeme dohled nad konáním kulturních a sportovních 

akcí i mimo naše teritorium, kterým je katastrální výměra obcí a měst Smržovka, Lučany nad Nisou, 

Nová Ves nad Nisou, Josefův Důl, Jiřetín pod Bukovou a Albrechtice v Jizerských horách. 

Celkem jsme od začátku roku řešili:  

46 trestných činů, 93 přestupků následně oznámených k projednání správnímu orgánu, 192 

přestupků vyřešených příkazem na místě (pokutou) a dalších 137 rozličných oznámení a podnětů. 

Míra objasněnosti trestné činnosti se blíží k 50 %. 

 

Z uvedeného výčtu se ve Vaší obci udál: 

 

pouze jeden přestupek proti majetku (poškození skleněné výplně okna). Obec Jiřetín pod Bukovou je 

nejklidnější lokalitou z uvedené výčtu a jistě příjemným životem pro život. Pochvala patří především 

Vám, občanům obce. 

 

V oblasti bezpečnosti úzce spolupracujeme s představiteli místní samosprávy. 

  



Pro ilustraci uvádím několik publikovatelných fotografií z místa činu: 

 

Takto dopadly vstupní dveře bytu poté, co se dovnitř dostat pachatel. Z fotodokumentace je zcela 

zjevné, že svou funkci plnily zcela nedostatečně. 

 



 

Stopy, které na místě činu hledáme a nalézáme, jsou různého charakteru. V tomto případě se jedná o 

nástroj, který pachatel použil a na místě činu jej ponechal.  Z pohledu Police ČR jde o věcnou stopu, 

kterou lze využít k individuálnímu srovnání v případech, kdy je zajištěn tzv. srovnávací materiál (např. 

vložka zámku s otisky čelistí po jejím páčení). 

 

Dokumentace trasologického otisku, zřejmě rukavice, který pachatel zanechal na místě činu. Stopa 

pouhým okem neviditelná. Její odhalení a správné zadokumentování vyžaduje letitou praxi. 

 



Závěrem Vám za Policii České republiky, zejména za náš kolektiv OO PČR Smržovka, děkuji za přečtení 

mého příspěvku a přeji Vám, abyste prožili klidné a příjemné jaro. 

 

                                                                                                                   S pozdravem 

                                                                                                         npor. Bc. Ondřej Tuláček 

                                                                                                      vedoucí obvodního oddělení 


