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Naše městská část nezůstává pozadu

Výsledky své činnosti za první pololetí letošního roku se zabývalo také Obvodní ředitelství Městské policie Praha 14. I její vedení má
důvod ke spokojenosti - čísla uvedená v hodnotící zprávě svědčí o narůstající aktivitě strážníků. Na tomto místě je ovšem třeba zmínit,
že rozsah území, na němž strážníci tohoto obvodu operují, je podstatně větší než sama Městská část Praha 14. Šest okrsků, jež se
nacházejí mimo "čtrnáctku", totiž sídlí na detašovaných pracovištích v Horních a Dolních Počernicích, v Klánovicích, Újezdě nad Lesy,
Kolodějích a Běchovicích.

Z celkového počtu 20 053 přestupků, za něž bylo uděleno více než 8,5 tisíce pokut ve výši téměř 2 miliony 200 tisíc korun, tvoří největší
část přestupky v dopravě - přes 86 procent. Nejčastěji dochází k nerespektování zákazu vjezdu, za něž bylo pokutováno více než čtyři
a půl tisíce řidičů, stání na chodníku se jim nevyplatilo v téměř sedmnácti stech případů. Situace, kdy hříšník nebyl k zastižení, strážníci
v naprosté většině případů řešili "výzvou", botička byla nasazena jen 168krát, z toho pětkrát na žádost Policie ČR.

Přestupky v oblasti veřejného pořádku a zeleně se na celkovém objemu všech zjištěných přestupků podílely necelými deseti procenty -
přitom ale v porovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o více než čtyřicetiprocentní nárůst postihů.

Časté byly zásahy kvůli rušení nočního klidu v ulicích Mochovská, Doležalova, Vašátkova, Kardašovská, Bryksova, největší problémy
jsou v lokalitách se zařízeními fungujícími nonstop.

V kategorii tzv. ostatních přestupků, početně nejméně zastoupené, kam strážníci řadí např. zásahy při ochraně majetku či postihy
narkomanů, jednoznačně dominují krádeže, zejména v hypermarketech (necelých 700 přestupků), při dlouhodobém sledování je ale
zřejmý pokles jejich celkového počtu (o zhruba pět procent oproti stejnému období v loňském roce). Mezi pachateli krádeží se objevují
i nezletilí, cizí státní příslušníci či čekatelé na azyl.

Na rozdíl od centra je v našem regionu okrajovým jevem žebrání - pokutou byla za uvedených šest měsíců postižena jediná osoba-,
častěji se strážníci angažovali při řešení problémů s taxikáři - zaznamenáno bylo zhruba 150 přestupků.

Zapomenout nesmíme ani na tolik diskutované téma psi a povinnosti pejskařů: od neukázněných majitelů psů bylo ve sledovaném
období prostřednictvím 251 pokut vybráno více než 33 tisíc korun. Vš
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