MUHO/6223 /2019 Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Činnost Městské policie Hořovice za rok 2018 – stav plnění konkrétních druhů úkolů Městské
policie ze seznamu úkolů.Uvedení početního stavu jednotlivých druhů úkolů za rok 2018 činností
Městské policie Hořovice.

1. Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení za rok 2018: počet 764
z toho:
a) přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích(vyjma
překročení nejvyšší povolené rychlosti): počet 649
b) přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti: počet 66
c) přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi: počet 0
d) přestupků proti veřejnému pořádku: počet 2
e) přestupků proti občanskému soužití: počet 0
f) přestupků proti majetku: počet 9
g) ostatních: počet 38
2.
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům: počet 196
z toho:
a) přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (vyjma
překročení nevyšší povolené rychlosti): počet 169
b) přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti: počet 1
c) přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi: počet 1
d) přestupků proti veřejnému pořádku: počet 3
e) přestupků proti občanskému soužití: počet 2
f) přestupků proti majetku: počet 4
g) přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva: počet 0
h) ostatních: počet 16
3.
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků právnické nebo podnikající fyzické
osoby oznámených přísl. orgánům: počet 1
z toho:
a) přestupků podle zákona o obcích: počet 0
b) přestupků podle zákona o živnostenském podnikání:počet 0
c) přestupků podle tabákového zákona: počet 0
d) přestupků podle zákona o pozemních komunikacích: počet 0
e) ostatních: 1
4. Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR:
počet 3
- fyzické útoky na strážníky: počet 0
- případy použití služební zbraně strážníkem: počet 0
z toho:
a)
oprávněné: počet 0
b)
neoprávněné: počet 0
- výjezdy obecní policie na žádost Policie ČR: počet 199

-

rozhodnutí o odstranění vozidla: počet 1
osoby převezené do záchytné stanice: počet 1
zjištěné osoby řídící pod vlivem alkoholu: počet 2
předvedené hledané a pohřešované osoby: počet 4
nalezená odcizená vozidla: počet 4
odchycená zvířata: počet 25
přijatá oznámení od PČR: počet 0
přijatá oznámení ostatní (občané): počet 977
kontroly osob/vozidel: počet 3114/1391
kontrola objektů (restaurací, skládky aj.): počet 11450
doručování písemností: počet 8
parkovaly: počet 946
vraky: počet 2
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