Personální stav na OOP Votice, bezpečnostní situace v teritoriu
OOP Votice v roce 2018 a porovnání s rokem 2016 a 2017
Personální situace
V současné době je na Obvodním oddělení PČR Votice podstav 4 policistů
z plánovaného stavu, což činí 25 %. V rámci náboru nových policistů se snaží zde zařazení
oslovit případné uchazeče ve svém okolí, ale za kalendářní rok 2018 se nepodařilo získat
žádného uchazeče. K náboru byly distribuovány letáky na obecní a městské úřady a dále na
ÚP ve Voticích. Zde je i zajištěna případná vazba na případné vhodné osoby evidované na ÚP
Vzhledem k tomu, že v teritoriu OOP Votice není zřízena žádná střední škola, není možné
v rámci získávání nových uchazečů provádět širší náborovou kampaň.
Bezpečnostní situace
I přes dlouhodobý početní podstav policistů na OOP Votice lze hodnotit bezpečnostní
situaci ve svěřeném teritoriu jako více než stabilizovanou. I přes nárůst počtu zjištěných
trestných činů v roce 2018 oproti předchozímu období se policistům Obvodního oddělení
Policie ČR ve Voticích ve spolupráci s dalšími policisty Územního odboru Benešov podařilo
objasnit 76,06 % případů, což řadí OO PČR Votice na 1. místo v rámci 71 obvodních
oddělení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Nárůst v počtu trestných činů je
ovlivněn sérií případů počítačové kriminality, dále zvýšeným počtem skutků násilné
kriminality , kde se však podařilo téměř 74 % trestných činů objasnit. K výraznému nárůstu, a
to je velice alarmující skutečnost, došlo u počtu zjištěných trestných činů „Ohrožení pod
vlivem návykové látky“ spáchaných řidiči motorových vozidel. Zjištěno bylo v roce 2018 26
skutků oproti 5 trestným činům zjištěným v roce 2017. K poklesu trestné činnosti pak došlo u
obecné a majetkové kriminality včetně krádeží vloupáním a krádeží prostých. Ze závažných
případů byla objasněna loupež a případ dvojnásobné vraždy.
Z předchozího období roku 2017 se dále podařilo dodatečně objasnit 16 trestných činů
a celková objasněnost v poměru zjištěných a objasněných trestných činů ta činí 85,63%.
V rámci zkráceného přípravného řízení bylo v roce 2018 zpracováno policisty OOP
Votice 46 trestných činů, oproti 33 trestným činů zpracovaným v roce 2017.
Přehled kriminality za období let 2016 – 2018 dle jednotlivých obcí je přílohou.
Výkon obchůzkové služby
Na výkonu obchůzkové služby se na Obvodním oddělení PČR Votice podílí všichni
zde zařazení policisté včetně vedoucího, jeho zástupce a dvou policistů zařazených ve skupině
dokumentace. Výkon je zajišťován formou pěších i motorizovaných hlídek a zejména v denní
době je prováděna v úzké spolupráci se strážníky MP Votice formou smíšených hlídek.
V roce 2018 bylo policisty OO PČR Votice uloženo celkem 1 115 blokových pokut
v částce Kč 282.000,--. Kontrolováno bylo celkem 7768 osob a 8312 vozidel včetně
zaznamenaných průjezdů.
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