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A. Vyhodnocení bezpečnostní situace v Praze 7 dle zprávy Obvodního
ředitelství Policie Praha I, PČR, se sídlem v ulici Bartolomějská 14, Praha 1
1. Úvod
V roce 2014 byla v hlavním městě Praze registrována kriminalita 71 828 trestných činů
(pokles oproti roku 2013 o 10 177), z toho bylo objasněno 17 620 skutků (24,5 %).
Na celém území Obvodního ředitelství policie Praha I byl zaznamenán nápad 16 836
trestných činů, z toho objasněno 4 871 skutků, což je 28,9 %. Tímto výsledkem se OŘP
Praha I zařadilo na 1. místo v objasněnosti trestné činnosti v rámci Krajského ředitelství
policie hl. města Prahy. Oproti roku 2013 došlo ke snížení počtu trestných činů o 2 999
případů a ke zvýšení objasněnosti o 4,2 %.
Městská část Praha 7 byla v roce 2014, v rámci Obvodního ředitelství policie Praha I,
obvodem s nejnižším nápadem trestné činnosti – nápad 2 626 skutků, objasněno bylo 1 188,
což je 45,2 %. Nápad se oproti roku 2013 snížil o 497 trestných činů, objasněnost se zvýšila
o 2,9 %. Nejvyšší nápad byl na MO Letná (988), nejnižší na MO Výstaviště (236).
Podrobné údaje k porovnání nápadu a objasněnosti trestných činů – viz tabulka v příloze.
2. Personální situace
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je územně rozčleněno na čtyři Obvodní
ředitelství policie Praha I-IV. Tato obvodní ředitelství se dále dělí po linii uniformované
policie na místní oddělení, která plní základní úkoly Policie České republiky ( mapa zde
http://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?docid=672&area=pha&num=1&nid=269 ).
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Na území MČ Praha 7 jsou dislokována celkem 4 místní oddělení, kde k 31. 12. 2014 bylo
celkem 123 tabulkových míst pro policisty/skutečný stav 122 policistů:
•

Místní oddělení Holešovice, Přístavní 41, Praha 7 - 35/35 policistů

•

Místní oddělení Holešovické nádraží (dříve Oddělení železniční policie
Holešovice), Partyzánská 26, Praha 7 - 27/27 policistů

•

Místní oddělení Letná, Františka Křížka 24, Praha 7 - 39/38 policistů

•

Místní oddělení Výstaviště, areál Výstaviště, budova "J", Praha 7 - 22/22 policistů

Na Císařském ostrově se nachází i Oddělení služební hipologie, které sice není podřízeno
Obvodnímu ředitelství policie Praha I, ale podílí se na zajišťování klidu a veřejného pořádku
mj. na území Královské obory (park Stromovka) a při konání různých kulturněspolečenských
a sportovních akcích na území Městské části Praha 7 (Generali Arena, Tipsport Arena, …).
3. Pachatelé trestné činnosti
Recidivisté
Podíleli se na páchání všech druhů trestné činnosti, zejména pak majetkové (krádeže v
objektech). Významně se podíleli také na hospodářské, drogové a násilné kriminalitě.
V roce 2014 bylo v Praze 7 z 905 stíhaných osob 464 recidivistů, což je 51,3 % (v roce
2013 celkem 56,1 %).
Cizinci
Mezi časté delikty cizinců patří zejména řízení pod vlivem návykové látky, maření výkonu
úředního rozhodnutí a padělání a pozměňování veřejné listiny. Na běžné trestné činnosti se
výrazněji podílejí:
Ukrajinci, Rusové, Slováci - zejména na násilné a majetkové trestné činnosti,
Vietnamci – na hospodářské trestné činnosti.
Nezletilí (1 - 14 let) a mladiství (15 - 17 let)
Mají poměrně malý podíl na páchání trestné činnosti. V hodnoceném období bylo z
celkového počtu 1 188 objasněných skutků spácháno 6 nezletilými a 17 mladistvými pachateli
(patrný nárůst oproti roku 2013 s jedním nezletilým a 9 mladistvými pachateli).
Ve všech případech trestné činnosti mládeže bylo spolupracováno s Probační a mediační
službou a OSPOD ÚMČ.
Ve sledovaném období nebyl zjištěn pohyb ani činnost stabilně utvořené skupiny
mladistvých, případně nezletilých osob, které by organizovaně nebo soustavně páchaly
trestnou činnost (tzv. závadové skupiny mládeže).
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4. Oběti trestné činnosti
Do rizikové skupiny obětí násilných trestných činů patří především staré osoby, ženy,
osoby blízké věku mladistvých a bezdomovci. Pachatelé se zaměřují na skupiny obyvatel, kde
očekávají nejmenší odpor a snadný průběh loupeže či podvodu (zejména u starých občanů).
V roce 2014 bylo evidováno 5 obětí ze skupiny seniorů, 20 obětí mladistvých a 16 nezletilých
osob. U mládeže se jedná převážně o krádeže peněženek a mobilních telefonů, kapesní
krádeže a patrný je i nárůst mravnostní a násilné kriminality. Podstatnou část trestných činů
spáchaných na mladistvých nezapočítávanou do tohoto hodnocení tvoří zanedbání povinné
výživy. Na seniorech jsou páchány zejména podvody a dochází rovněž k porušování domovní
svobody.
Cílem kapesních zlodějů se ve velké míře stávají zahraniční turisté, kteří při prohlídce
památek či v městské hromadné dopravě nevěnují dostatečnou pozornost svým zavazadlům a
osobním věcem.
5. Majetková kriminalita
Majetková kriminalita má největší podíl na nápadu trestné činnosti na celém území OŘP
Praha I. Celkový nápad této kriminality v roce 2014 činil 11 334 věcí, z nichž bylo 1 370
objasněno (12,1 %).
V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2014 celkem
52 081 skutků s objasněností 5 180 skutků (10 %).
V obvodu Prahy 7 byl nápad majetkové kriminality 1 365 případů, z toho objasněno 249,
což je 18,2 %. Oproti roku 2013 došlo ke snížení nápadu o 466 případů a ke snížení
objasněnosti o 1,4 %. Nejvyšší nápad byl zaznamenán na MO Letná (537) a MO Holešovice
(406).
Krádeže věcí z motorových vozidel
V roce 2014 napadlo 165 případů krádeží věcí z motorových vozidel a to jak formou
násilného vniknutí, tak i krádeží z otevřeného nebo nezajištěného vozidla. Z uvedeného počtu
bylo objasněno 13 případů, což činí 7,9 %. Oproti roku 2013 došlo k výraznému snížení
nápadu o 109 případů a ke snížení objasněnosti o 0,9 %. Nejvíce motorových vozidel bylo
napadeno v obvodu MO Letná (67) a MO Holešovice (52), nejméně pak na MO Výstaviště
(18).
Krádeže motorových vozidel
V obvodu Prahy 7 bylo odcizeno 26 vozidel, nalezeny 4, což činí 15,4 %. Oproti roku
2013 bylo odcizeno o 21 vozidel méně při snížení objasněnosti o 1,6 %. Nejvíce vozidel bylo
odcizeno v obvodu MO Letná (12) a MO Holešovice (8). (V roce 2005 bylo odcizeno 261
vozidel).
Současným trendem je výrazné zvýšení podílu cizinců, kteří vyjíždí ze svých zemí a po
krádeži se s vozidlem vrací ihned domů, což výrazně stěžuje a prodlužuje vyšetřování.
S úrovní zabezpečení vozidel je patrné, že se zájem pachatelů bude přesouvat na podvodné
půjčování vozidel v půjčovnách a jejich následné vyvezení ze země.
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Vloupání do bytů a rodinných domů
V roce 2014 došlo k 49 případům vloupání do bytů a rodinných domů, objasněno bylo 13
případů, což je 26,5 %. Počet vloupání se výrazně snížil oproti roku 2013 o 67 případů,
objasněnost se snížila o 15,7 %. Nejvyšší nápad byl v obvodu MO Letná (33) a MO
Holešovice (13).
Nejčastějším způsobem vloupání zůstává vypáčení vstupních dveří či oken, příp. po
předchozím vyháčkování, dále také rozbitím skleněné výplně dveří či oken a použití speciální
špachtle k otevření neuzamčených dveří u tzv. spících bytů ap. Předmětem zájmu jsou pak
především šperky, peníze, starožitnosti, drobná elektronika, ale i dražší obuv a oděvy,
kosmetika či sportovní potřeby.
Kapesní krádeže
V hodnoceném období bylo ohlášeno 183 kapesních krádeží s objasněností 2,2 %. Oproti
roku 2013 došlo k poklesu nápadu o 92 případů. Nejvíce „kapes“ bylo ohlášeno na MO
Holešovické nádraží (68) a MO Holešovice (56). Jedná se většinou o tzv. kapesní krádeže
„přivezené“ (stanice ČD, metra, autobusové a tramvajové linky). Občané zjistí krádež po
vystoupení z dopravních prostředků a ohlásí ji na nejbližším oddělení policie.
Nejčastější místa páchání kapesních krádeží:
- MHD - tramvaje, autobusy metro po celé své trase,
- restaurace (odložené věci), rychlá občerstvení jako McDonald, KFC, Subway,
- Holešovická tržnice.

6. Násilná kriminalita
V rámci celého OŘP Praha I byl nápad násilné kriminality v roce 2014 celkem 561
případů, objasněnost byla 65,2 %.
V obvodu Prahy 7 byl nápad 139 případů, objasněno 90, což činí 64,7 %. Oproti roku
2013 došlo ke zvýšení nápadu o 23 případů při snížení objasněnosti o 12 %. Nejvyšší nápad
byl v obvodu MO Letná (69).
Vraždy
V hodnoceném období byly evidovány v Praze 7 dva objasněné případy trestného
činu vraždy. Jednalo se o dva pokusy vraždy
29. 6. 2014 – ul. Na Výšinách, bodnutí druha družkou nožem do hrudi po předchozí hádce,
3. 8. 2014 – Veletržní ul. poblíž Parkhotelu, pachatel v opilosti bezdůvodně a opakovaně
kopal a bil do hlavy bezvládného bezdomovce.
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Loupeže
Bylo evidováno celkem 31 loupeží, objasněno 15, což je 48,4 %. Počet loupeží je ve
srovnání s rokem 2013 vyšší o 13 případů při snížení objasněnosti o 7,2 %.
(V roce 2005 bylo oznámeno 108 loupežných přepadení.)
Místa s nejčastějším výskytem loupeží v Praze 7 jsou v obvodu MO Letná (12) a MO
Holešovické nádraží (10). Nejčastěji se jedná o tzv. pouliční loupeže, páchané příležitostně
bez předchozího typování.
Loupeže v peněžních ústavech
V roce 2014 byly registrovány 3 případy loupežného přepadení peněžního ústavu jako
takového, všechny byly objasněny:
5. 2. 2014 Česká pošta, M. Horákové, pohrůžka nástražným výbušným systémem, bez škody,
27. 6. 2014 Česká pošta, Bubenské nábřeží, pohrůžka nástražným výbušným systémem, bez
škody,
5. 9. 2014 Era Bank, Ovenecká, pohrůžka nástražným výbušným systémem a samopalem, bez
škody.
Domácí násilí
V roce 2014 byly registrovány celkem 4 případy domácího násilí. V této souvislosti došlo
ve třech případech k vykázání ze společné domácnosti (vždy muž po dlouhodobém
psychickém i fyzickém násilí na partnerce).

7. Hospodářská kriminalita
Hospodářských trestných činů napadlo v hodnoceném období v obvodu Prahy 7 celkem
502, z toho bylo objasněno 338, což je 67,3 %. Nápad se zvýšil o 12 případů oproti roku
2013 a objasněnost výrazně vzrostla o 8,5 %. Opětovné zvýšení nápadu lze přičítat
zvýšené pozornosti k případům padělání ochranné známky v tržnicích (nárůst o 71 případů),
což se pozitivně odráží i na zvýšení objasněnosti.
Významnou měrou se na celkovém nápadu hospodářských trestných činů podílí případy
padělání ochranné známky (164), neoprávněného držení platební karty (96), pokusů o
úvěrový podvod (56) a podvod (51). Nejvíce hospodářských trestných činů bylo registrováno
na MO Holešovice (270) a MO Letná (179).
8. Problematika drog
Na území Prahy 7 dochází k výrobě pervitinu a pěstování konopí v bytech pachatelů,
ubytovnách levné cenové kategorie a opuštěných a odlehlých objektech a rovněž k distribuci
těchto drog. K prodejům dochází jednak skrytě v bytech pachatelů, jednak v okolí
Holešovického nádraží a klubu Cross, herny Jocker a u zmíněných ubytoven.
Každoročně je počátkem listopadu v areálu Výstaviště pořádán veletrh konopí Cannafest.
V průběhu loňského veletrhu byly policisty zadrženy desítky osob pro přechovávání drog,
z nichž 7 mělo množství přesahující hranici pro trestný čin (množství větší než malé), ostatní
v přestupkovém množství (většinou řešeno uložením blokové pokuty).
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V obvodu Prahy 7 dochází k častým preventivním akcím prováděným příslušnými
místními odděleními za účasti policistů služby kriminální policie a vyšetřování se zaměřením
na alkohol a drogy a to především v restauračních zařízeních, klubech a okolí.
V roce 2014 bylo v rámci MČ Praha 7 zjištěno celkem 27 pachatelů drogové kriminality.

9. Bezpečnost silničního provozu
V roce 2014 policisté dopravního inspektorátu provedli celkem 38 vlastních dopravněbezpečnostních akcí na území Prahy 7.
Bloková řízení si zpracovávala místní oddělení vlastními silami. Dopravní inspektorát
OŘP Prahy I šetřil přestupky na úseku alkoholu a zpracované spisy předával příslušnému
odboru Magistrátu hl. města Prahy. Policisté dopravního inspektorátu zjistili 144 řidičů pod
vlivem alkoholu, 10 řidičů pod vlivem drog a zadrželi 8 řidičských průkazů. Bylo zasláno
382 oznámení do bodového systému. Kauce byla uložena v 55 případech v celkové částce
447 500 Kč.
Mimo účasti na dopravně-bezpečnostních akcích se policisté DI podíleli i na řízení
dopravy a kontrole dopravní situace při bezpečnostních opatřeních konaných v souvislosti
s pořádáním sportovních a kulturních akcí a různých protestních shromáždění.
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se situace na území OŘP Prahy I,
proti roku 2013, nijak zásadně nezměnila. Vzhledem k intenzitě silničního provozu byla
situace po většinu dne složitá. Úkony policistů byly zaměřeny především na nejvážnější
dopravní přestupky a zajištění průjezdnosti vybraných komunikací.

Výsledná činnost dopravního inspektorátu v oblasti Prahy 7 v roce 2014
zjištěno přestupků celkem

2 218

řešeno na místě (blokových pokut/částka
v Kč)

2 050/1 124 600

oznámení do bodového systému

382

uloženo kaucí/částka v Kč

55/447 500

zadrženo řidičských průkazů

8

řidičů pod vlivem alkoholu

144

řidičů pod vlivem návykových látek

10

zadrženo pachatelů trestných činů

37

zjištěno hledaných osob

2

počet DBA

38
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10. Veřejný pořádek
V roce 2014 bylo v obvodu OŘP Praha I, mimo běžný výkon služby, zajišťováno celkem
629 bezpečnostních opatření a vlastních policejních akcí, během nichž bylo nasazeno 12 113
policistů. Zjištěno bylo 294 trestných činů a 2 065 přestupků, omezeno na svobodě bylo 624
osob a evidováno bylo rovněž 420 mladistvých pod vlivem alkoholu.
V rámci Prahy 7 bylo zajišťováno 78 opatření na sportovních akcích, 21 opatření ke
kulturním a politickým akcím. Důležitou činností jsou vlastní policejní akce zaměřené na
snížení určitého druhu kriminality v území, které aktuálně nebo dlouhodobě vykazuje zvýšený
nápad trestné činnosti. Vlastních policejních akcí bylo provedeno v roce 2014 celkem 34.

Přestupky řešené policisty místních oddělení v roce 2014
(mimo přestupky řešené policisty dopravního inspektorátu a oddělením hlídkové služby)
přestupky proti majetku

1 009

přestupky proti veřejnému pořádku

444

přestupky v rámci BESIP

4 550

celkem přestupků

6 333

řešeno na místě (blokových pokut/částka
v Kč)

4 388/1 108 500

oznámeno

1 140

11. Prevence
V rámci prevence kriminality byly v průběhu celého roku 2014 organizovány místními
odděleními PČR vlastní bezpečnostní akce zaměřené na veřejný pořádek, dopravu a snížení
nápadu pouliční trestné činnosti. Rovněž byly kontrolovány provozovny restaurací, diskoték a
nočních klubů s důrazem na podávání alkoholu mladistvým. Hlídky dopravní i pořádkové
policie byly přítomny na místech nebezpečných pro chodce, zejména v blízkosti škol v době
začátku a ukončení vyučování.
V rámci besední a prezentační činnosti, docházeli policisté preventivně informačního
oddělení Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, dislokovaní na OŘP Praha I, za žáky
ZŠ Bratrská, ZŠ Plamínkové, ZŠ Umělecká, ZŠ Holešovice, ZŠ Korunovační. Cílem těchto
besed bylo seznámit žáky a vyučující s prací policie a s problematikou osobního bezpečí,
bezpečí na internetu, šikany a kyberšikany, alkoholu a drog a s dopravní výchovou. Termíny a
témata besed se realizovali náhodně dle domluvy mezi školou a policistou.
Mezi důležité prezentační akce v roce 2014 patřily: Den IZS (účast ZŠ Strossmayerovo
nám, ZŠ Rajská), 2x Den Prahy 7, Preventivní vlak (nádraží Praha – Bubny), Dětský den
MVČR (Stromovka), beseda s občany Prahy 7, Olympijský park (Letná) a Bezpečné
prázdniny (Stromovka).
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Policisté místních oddělení úzce spolupracovali s pracovníky OSPOD, kteří se zabývají
bezpečností dětí v obvodu.
Policisté místních oddělení rovněž úzce spolupracovali s pracovníky MČ, kteří se zabývají
bezpečností v obvodu.
K preventivní činnosti patří i sledování a vyhodnocování záběrů z kamer městského
kamerového systému (MKS). Ze statistik jednoznačně vyplývá užitečnost MKS při
objasňování trestných činů a přestupků, jakož i jeho přínos pro rychlost a adekvátnost
rozhodování při narušení veřejného pořádku v průběhu demonstrací, různých kulturních,
společenských a politických akcí nebo sportovních utkání s bezpečnostním rizikem.
12. Oblast spolupráce
Spolupráce s úřadem městské části Prahy 7 probíhala na velmi kvalitní úrovni a v
atmosféře oboustranného zájmu řešit nastolené problémy ve prospěch bezpečnostní situace v
obvodu. Zástupce ředitele Obvodního ředitelství policie Praha I plk. Ing. Bc. Zelenka je
členem povodňové komise a bezpečnostní komise, která zasedá v pravidelných intervalech a
dle aktuální bezpečnostní situace. Požadavky a podněty z těchto jednání, směřující na PČR,
jsou vyhodnoceny a předávány policistům příslušných místních oddělení, dopravního
inspektorátu či službě kriminální policie a vyšetřování k provedení opatření.
Dále lze poděkovat za aktivní přístup ÚMČ Praha 7 při udělování sankce zákazu pobytu
dle přestupkového zákona.
Spolupráce místních oddělení
MO Letná -

spolupráce s Úřadem Městské části Praha 7, ZŠ Umělecká, ZŠ
Letohradská, ZŠ Fr. Křížka, ZŠ Strossmayerovo nám., ZŠ
Korunovační a gymnáziem Nad Štolou, MŠ Kostelní, MŠ
Čechova, MŠ U Studánky, MŠ Na Výšinách, s Domem Dětí a
Mládeže Praha 7 a představiteli AC Sparta Praha, BC Sparta
Praha, Veletržního Paláce, Technického muzea a Zemědělského
muzea, Českým tenisovým svazem – ostrov Štvanice a
agenturou GSA - European GNSS Agency;

MO Výstaviště -

spolupráce s Úřadem Městské části Praha 7 a Troja, Městskou
policií Praha 7, představiteli HC Sparta Praha, ZOO Praha,
Incheba Praha, Rozvojové projekty Praha a pořadateli koncertů,
výstav a poutí a ZŠ Svatopluka Čecha;

MO Holešovice -

spolupráce s Úřadem Městské části Praha 7, Městskou policií
Praha 7, ZŠ Ortenovo náměstí, ZŠ Tusarova, organizací Armáda
spásy, Nejvyšším kontrolním úřadem ČR, představiteli FK
Vltavín a Týmem pro etnika;

MO Holešovické nádraží -

spolupracuje především s Českými dráhami a vedoucími
pracovníky firem v jejich obvodu, v rámci prevence drogové
kriminality rovněž s agenturou A.D.A. a s vedením Cross klubu
a majitelem ubytovny v Argentinské ul. 15.
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13. Spolupráce s Městskou policií Praha 7
Spolupráce vedení Obvodního ředitelství policie Praha I s vedením Městské policie Prahy
7 probíhá na velmi dobré úrovni. Ředitel Městské policie Praha 7 a zástupce ředitele OŘP
Praha I pro vnější službu se pravidelně schází a řeší problematiku bezpečnosti a veřejného
pořádku na území Prahy 7.
14. Městský kamerový systém
K 31. 12. 2014 bylo na území MČ Praha 7 celkem 64 kamer MKS. Tři kamery (107027
Na šachtě, 107035 Přístavní, 107041 Jankovcova) jsou mimo provoz.
Dohledové pracoviště MKS pro Prahu 7 je stále umístěno v prostorách místního oddělení
Dejvice, ulice Pelléova 21.
Kapacita záznamového zařízení umožňuje uchování záznamu z kamer po dobu
minimálně 30 dní, což značně zvyšuje hodnotu a využitelnost pořízených záznamů
s možností trvalé archivace zájmových sekvencí.
Operátor může se všemi kamerami pohybovat požadovaným směrem a obraz přibližovat či
vzdalovat. V případě požadavku je možno vybranou kameru zajistit v určitém směru pohledu
na předem dohodnutou dobu tak, aby sledovala místo zájmu. Toho se využívá mimo jiné i při
akcích kriminální služby s použitím operativní techniky, k monitorování vstupů do peněžních
ústavů a jiných potenciálně ohrožených objektů. Všechny kamery jsou vybaveny systémem
nočního vidění.
Služba na pracovišti kamerového dohledu pro Prahu 7 je zajištěna v nepřetržitém režimu.
Vykonávají ji občanští zaměstnanci PČR, bývalí policisté. Po vyhodnocení nápadu trestné
činnosti za uplynulý den a noc, věcně příslušný pracovník kriminální služby provádí
porovnání záběrů z kamerového systému s místy a časy aktuálního nápadu trestné činnosti. O
zjištěných skutečnostech pořizuje dokumentaci, která je dále využívána při objasňování
konkrétních skutků.
Pokud se trestné jednání uskuteční v místech, která jsou pod dohledem kamer MKS,
dochází k lepší a rychlejší informovanosti hlídkové služby a operativců SKPV a k častějším
zákrokům proti pachatelům trestné činnosti, což se ve svém důsledku projevuje vyšší
objasněností a snížením nápadu trestné činnosti v těchto místech.
Další předností kamerového systému je možnost monitorování situace kolem pořádaných
demonstrací, protestních shromáždění a různých kulturních a sportovních akcí. Kamery
umístěné na trasách pohybu účastníků těchto akcí umožňují operativně přesunovat hlídky
PČR, což pomáhá zajišťovat bezpečnost a veřejný pořádek a zadokumentovat případnou
trestnou činnost. V neposlední řadě také pomáhá při dokumentaci a dokazování případů
vandalismu a znečišťování veřejného prostranství.
O případech zachycených kamerami jsou informovány místně příslušné základní útvary a
věcně příslušná oddělení SKPV. Vedle případů, kdy je záznam použit jako přímý důkaz,
slouží v mnoha dalších případech jako operativně taktický materiál využívaný pro činnost
SKPV (vloupání a krádeže motorových vozidel, pouliční loupeže, drogová problematika
atd.). Jak je z výše uvedeného patrné, pomocí záznamu se daří i dokazovat, že se oznámený
trestný čin vůbec nestal, nebo že se dotyčná osoba v jí uváděných místech a časech vůbec
nenacházela.
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Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2009 je operační středisko OŘP Prahy I, a s ním i dohledové
pracoviště MKS, řízeno přímo Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, není již součástí
této zprávy vyhodnocení konkrétních záznamů z činnosti kamerového systému.
15. Závěr
V roce 2014 byl zaznamenán pokles nápadu trestné činnosti po výrazném zvýšení v roce
2013, které je dáváno do souvislosti s prezidentskou amnestií. Zvýšení nápadu v hodnoceném
roce je patrné jen u násilné trestné činnosti a hospodářské kriminality.
Výraznější snížení objasněnosti bylo zaznamenáno u násilných trestných činů a vloupání
do bytů a rodinných domů, kde však došlo ke snížení nápadu na méně než polovinu oproti
roku 2013.
Největším bezpečnostním rizikem v Praze 7 pro příští období zůstává nadále násilná a
majetková kriminalita, především krádeže v jiných objektech a krádeže věcí z motorových
vozidel, dále rovněž drogová kriminalita, na kterou budou i nadále zaměřeny policejní akce.
Stále trvající trend těchto cílených akcí zaměřených na konkrétní místa a druhy trestné
činnosti přispěje k celkovému pocitu bezpečí občanů Prahy 7.
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B. Zpráva o výsledné činnosti Obvodního ředitelství MP za rok 2014
1. Úvod
V roce 2014 přijali strážníci na OŘ MP Praze 7 11473 telefonních podnětů, žádostí o
informace a oznámení přestupků z nichž 5672 řešili jako událost (tj. přestupek, jiný správní
delikt nebo trestný čin) Celkem bylo odhaleno 46.835 přestupků a z toho v blokovém řízení
bylo řešeno celkem 13.234 přestupků v celkové výši 2.878.400,- Kč. Strážníci také zajišťovali
29 míst trestních činů a nalezli 25 hledaných a pohřešovaných osob.

2. Personální situace
Na území MČ Praha 7 se nachází Obvodní ředitelství Praha 7, kde k 31. 12. 2014 činil
skutečný stav činil 87 policistů.
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Území je dále rozděleno na 8 okrsků:
•

Okrsek č. 1 – 1 strážník

•

Okrsek č. 2 – 1 strážník

•

Okrsek č. 3 – 2 strážníci

•

Okrsek č. 4 – 1 strážník

•

Okrsek č. 5 – 2 strážníci

•

Okrsek č. 6 – 2 strážníci

•

Okrsek č. 7 – 2 strážníci

•

Okrsek č. 8 – 2 strážníci
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3. Veřejný pořádek a zeleň
Celkový počet odhalených přestupků v roce 2014 byl 5.166 a v blokovém řízení bylo
vyřešeno 1.614 přestupků v celkové výši 375.500,- Kč. Strážníky byly odhaleny a řešeny
následující přestupky spáchané: porušením vyhlášky obce §46 – 838 přestupků,
neuposlechnutí výzvy úřední osoby §47/1a 7 přestupků, porušení nočního klidu §47/1b - 365
přestupků, veřejné pohoršení §47/1c - 3 přestupky, znečištění veřejného prostranství §47/1d 897 přestupků, zničení, poškození nebo znečištění značky §47/1e - 2 přestupky, porušení
podmínek při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků §47/1f
– žádný přestupek, návštěvník sportovního utkání -zakrytý obličej §47/1g – 1 přestupek,
neoprávněný zábor veřejného prostranství §47/1h - 3040 přestupků, skládka §47/1i – 13
přestupků.

4. Doprava
Bylo odhaleno a řešeno celkem 41.314 přestupků. V blokovém řízení bylo vyřešeno
11.533 přestupků, za které strážníci uložili blokové pokuty ve výši 2.483.900,- Kč. Řešení
dopravní situace je jedním ze stěžejních bodů, na které občané Prahy 7 poukazují a to
zejména v souvislosti se Zónou placeného stání.

5. Ostatní přestupky
V ostatních přestupcích bylo odhaleno celkem 355 přestupků a ve 87 vyřešených
případech byly uloženy pokuty v blokovém řízení za 19.000,- Kč.

6. Správní delikty
V roce 2014 bylo v oblasti veřejného pořádku a pořádku v územní samosprávě oznámeno
5 správních deliktů na OŘ MP P-7.

7. Spolupráce s ÚMČ, Policií ČR a jinými subjekty
Spolupráce s ÚMČ je na dobré úrovni. Na pravidelných schůzkách komunikujeme se
všemi odbory a strážníci se snaží v rámci běžného výkonu služby operativně reagovat na
požadavky ÚMČ. Spolupráce s Policií ČR je řešena jak na stupni vedení, tak na stupni
běžného výkonu služby. Dále úzce spolupracujeme při zajišťování sportovních,
společenských a kulturních akcí na územní MČ. Strážníci OŘ MP Praha 7 se pravidelně
účastní součinnostních akcí.

8. Spolupráce s ostatními útvary MP hl. m. Prahy
Pravidelně spolupracujeme s Hlídkovým útvarem a Útvarem psovodů při zajišťování
bezpečnostních opatření, která na Praze 7 probíhají. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Na
výborné úrovni je dále spolupráce s OŘ MP Praha 6 při zajišťování bezpečnostních opatření
v souvislosti AC Sparta Praha.
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9. Jiné aktivity
V uplynulém roce 2014 jsme se podíleli na velkém množství různých aktivit. Městská
police zejména zajišťovala bezpečnost dětí před základními školami a to nejen dohledem
v ranních hodinách, ale zejména i dohled v odpoledních hodinách při ukončení vyučování.
Tyto dohledy působí preventivně na eliminaci závadových osob v okolí škol. Podíleli jsme se
na zajištění veřejného pořádku při konání různých společenských, kulturních a sportovních
akcí, například Olympijské městečko na Letenské pláni „Sochi“ v době od 6.2. do 23.2.2014,
dále Pivní festival a podobně. Také dohled na bezpečnost v době konání voleb. V roce 2014
jsme také zajistili na základě úzké spolupráce se základní školou Korunovační několik
tematických přednášek o práci Městské policie a zajistili jsme ukázky vybavení našich
strážníků a celkově jsme přiblížili činnost MP dětem. Dále jsme zprostředkovali exkurze dětí
u Jízdní skupiny MP, která se velkou částí podílela na preventivních akcích. Také jsme
zprostředkovali exkurze v útulku pro opuštěná zvířata a také návštěvu u HZS. Bylo
uskutečněno celkem 11.473 hovorů na Linku 156 a na operační středisko MP Praha 7.
Za uplynulé období bylo ze všech kontrol majitelů psů strážníky zjištěno 206 přestupků ve
volného pobíhání psů a 61 přestupků majitelů typu nepřihlášení do evidence a podobně. Dále
bylo provedeno 1320 kontrol restauračních zařízení se zaměřením na podávání alkoholických
nápojů mladistvým osobám a dále umožňování hraní na výherních automatech těmto osobám.
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C. Grafická příloha
1. Porovnání nápadu trestné činnosti na území MČ Praha 7 v letech 2012-2013-2014
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2. Porovnání objasněnosti TČ na území MČ Praha 7 v letech 2012-2013-2014
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3. Porovnání nápadu trestné činnosti v rámci Obvodního ředitelství Praha I (1-6-7)
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4. Porovnání objasněnosti TČ v rámci Obvodního ředitelství Praha I (1-6-7)
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5. Drogové trestné činy na území MČ Praha 7 (§§ 283, 284, 285, 286 a 287 TZ)
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6. Řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek
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