
      POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Okresní ředitelství Břeclav 

Obvodní oddělení Hustopeče 
tel. 519 411 113,  974 632 741,  fax. 519 419 626, 

___________________________________________________________________________ 
  

                                                                                                Hustopeče dne 13. srpna 2008 

 

 

Bezpečnostní situace na teritoriu Obvodního oddělení P ČR Hustopeče k 31.7.2008 
   

 V období od 1.1.2008 do 31.7.2008 bylo evidováno na zdejším Obvodním oddělení : 

 

Trestné činy – 239 (stejné období roku 2007 – 289 trestných činů) 

 

Přestupky – 456 (stejné období roku 2007 – 413 přestupků) 

 

Čísla jednací – 974 (stejné období roku 2007 – 1245 čísel jednacích) 

 

     V obci Boleradice bylo za sledované období (1.1.2008 – 31.7.2008) spácháno: 

- 3 trestné činy (1.1.2007 – 31.7.2007 – 4 TČ)  

-    12 přestupků (1.1.2007 – 31.7.2007 – 14 PŘ) 

 

      Můžeme tedy konstatovat, že  v letošním roce se jedná o vcelku rapidní pokles nápadu trestné 

činnosti ve srovnání se stejným obdobím roku 2007. Zdaleka však nemůžeme jásat,  jelikož 

rekreační sezóna je v plném proudu a ta se každoročně velmi výrazně projeví na celkovém 

nápadu jak trestných činů, tak i přestupků. Zvýšený nápad přestupků je zapříčiněn především 

nárůstem deliktů zjištěných policisty na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

              

     Je stále zaznamenáván trend převládající majetkové trestné činnosti, především krádeže 

vloupáním do motorových vozidel, rodinných domů a jejich příslušenství. Velkým nešvarem, 

především mezi mládeží, který se v poslední době významně rozmohl, je ničení okolního 

majetku, které kvalifikujeme jako poškozování cizí věci (ve většině případů je to známé 

sprejerství).   

      

      V těchto oblastech je důležité, aby si občané na svůj majetek dávali větší pozor, aby 

potencionální nenechavce sami nevybízeli k tomu, že jim např. někdo vnikne do vozidla jenom 

proto, že ponechají kabelku na sedadle nebo, že si vpustí do domu různé podvodníky a zloděje. 

Další důležitou věcí je i to, že pokud jsme svědky jakéhokoliv protiprávního jednání,  neměli 

bychom být  k těmto skutečnostem lhostejní, neměli bychom si říct nás se to netýká, protože se 

sami v brzké době můžeme stát jeho obětí. 

 

        npor. Jiří Otáhal 

        vedoucí oddělení 


