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Zpráva o činnosti Policie ČR Obvodního oddělení  Kolinec v roce 2012 
 

 

 

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé.  
 

 

V uplynulém roce 2012 došlo k tolik očekáváné změně týkající se nové struktury Policie 

České republiky. Obvodního oddělení Policie ČR Kolinec se nová struktura dotkla „pouze“ 

v systematizovaném počtu policistů sloužících na zdejším oddělení a to snížením z 12 policistů na 

10. Vzhledem k tomu, že koncem roku 2011 jeden policista ukončil služební poměr a počátkem 

roku 2012 jeden policista odešel ke službě kriminální policie a vyšetřování, změna struktury se 

dotkla jen volných tabulkových míst, nikoliv přímo policistů. I přes snížení počtu policistů byl rok 

2012 zřejmě nejúspěšnějším rokem v historii zdejšího obvodního oddělení, neboť se podařilo 

objasnit téměř všechny trestné činy spáchané ve služebním obvodě.  

V roce 2012 došlo ve služebním obvodě OOP Kolinec k 59 trestným činům, což je o pět 

méně než předchozí rok a objasnit se podařilo celkem 51 činů, tedy 86,4 %. Kromě toho se 

podařilo objasnit dalších šest trestných činů spáchaných v předchozích letech. Největší podíl na 

spáchaných trestných činech má jako každým rokem majetková trestná činnost, kdy v roce 2012 

bylo spácháno 28 majetkových trestných činů, z nichž se podařilo objasnit 20, tedy téměř 72 %, což 

je rovněž výborný výsledek. Tyto výsledky lze přisuzovat skvělé preventivní práci všech policistů ve 

svěřených úsecích a také výborné spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování. 

Kromě objasňování trestných činů se policisté věnovali i přestupkům a to jak dopravním tak 

i přestupkům proti majetku, proti občanskému soužití a veřejnému pořádku, i přestupkům 
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spáchaných porušením jiných předpisů, např. zákona na ochranu zvířat proti týrání, zákona o 

pohřebnictví, nebo různých obecně závazných vyhlášek obcí. Celkem bylo zdejším útvarem policie 

řešeno 106 přestupků, kdy 41 přestupků bylo spácháno v dopravě, 26 přestupků bylo majetkových, 

30 proti občanskému soužití a veřejnému pořádku a zbývajících 9 bylo spácháno porušením jiných 

předpisů, jak bylo uvedeno výše. Situace na úseku spáchaných přestupků, zejména majetkových 

se oproti předchozímu roku značně zlepšila, neboť bylo spácháno pouze 26 přestupků proti 

majetku, oproti 74 v předchozím roce. Počet přestupků proti občanskému soužití a veřejnému 

pořádku byl na úrovni roku 2011.   

Jiná situace je však na úseku dopravních nehod, jejichž počet se v roce 2012 zvýšil oproti 

předchozímu roku téměř na dvojnásobek, došlo totiž k 40 dopravním nehodám, v roce 2011 k 22. 

Rovněž tak škoda způsobená dopravními nehodami je téměř o jeden milión vyšší než předchozí 

rok, a sice 2 602 500,- Kč.  Jediným pozitivním ukazatelem u nehodovosti je počet usmrcených 

osob, kdy v roce 2012 ve služebním obvodě OOP Kolinec nebyla usmrcena žádná osoba. 

  Jako každým rokem se příslušníci zdejšího obvodního oddělení účastnili několika opatření 

konaných v různých městech naší republiky, zejména v souvislosti s různými fotbalovými zápasy a 

demonstracemi a dále se podíleli na různých pátracích akcích po pohřešovaných osobách v rámci 

celého okresu Klatovy. Rovněž poskytovali pomoc při různých policejních zásazích a eskortách 

ostatním oddělením.  

Závěrem bych rád poděkoval všem představitelům a pracovníkům obce za spolupráci při 

plnění společných úkolů a těším se na další spolupráci během nadcházejícího období. 

 

 

 npor. Mgr. et Mgr. Ing. Václav Průcha 
            vedoucí oddělení 
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Příloha: Porovnání počtu trestných činů v letech 2011 a 2012 
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