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    Na okrese Klatovy došlo v roce 2022 k celkovému nápadu 1162 trestných činů.  
Provedeným šetřením ze strany Policie ČR bylo z tohoto počtu objasněno celkem 753 
trestných činů, což  je  statisticky  vyjádřeno  64,80 %. V roce 2022 došlo na okrese 
Klatovy ke zvýšenému nápadu trestné činnosti - bylo o 227 trestných činů více než v 
roce 2021. 
     
Ve služebním obvodu Policie ČR Obvodního oddělení Nýrsko bylo v roce 2022 evidováno 
celkem 127 trestních oznámení. Tato trestní oznámení směrovala nejen na zdejší útvar 
Policie ČR, ale i na další věcně příslušné útvary Policie ČR. Trestní oznámení jsou 
prošetřována v souladu s trestním řádem. Některá oznámení jsou odložena - skutek není 
trestným činem, jiná byla odevzdána jako přestupek správním orgánům. U 98 případů byly 
zahájeny úkony trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu pro podezření ze spáchání 
konkrétního trestného činu. Z tohoto počtu bylo 68 případů objasněno, byl zjištěn pachatel 
a věc byla předána Státnímu zastupitelství v Klatovech k podání návrhu na potrestání 
nebo podání žaloby k Okresnímu soudu v Klatovech. 
  
V porovnání s rokem 2021 došlo ke zvýšení nápadu trestných činů o 8 skutků.   
  
Objasněnost trestných činů u zdejšího útvaru Policie ČR činí 69.39%.  
  
Na katastrálním území města Nýrska bylo ze strany policistů OOP Nýrsko prošetřováno 59 
trestních oznámení.  V porovnání s rokem 2021 zde došlo k nárůstu nápadu trestných činů 
a to o 15 skutků. Nebylo objasněno 14 skutků a z tohoto počtu neobjasněných případů je 
10 skutků na úseku  IT kriminality.  
Ze strany zdejšího útvaru Policie ČR zde bylo řešeno 231 přestupků. V příkazním řízení, 
tedy uložením pokuty na místě, bylo z tohoto počtu řešeno 159 přestupků, ostatních 72 
přestupků bylo oznámeno příslušným správním orgánům k jejich projednání. Dalších 152 
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přestupků zde řešili policisté Dopravního inspektorátu Klatovy - jednalo se o přestupky na 
úseku BESIP, včetně řešení dopravních nehod. 
  
Na katastrálním území města Janovice nad Úhlavou bylo ze strany policistů OOP Nýrsko 
prošetřováno 25 trestních oznámení. V porovnání s rokem 2021 zde došlo k poklesu 
nápadu trestných činů a to o 16 skutků. Pachatel nebyl zjištěn u 6 případů.  
Ze strany zdejšího útvaru Policie ČR zde bylo řešeno 484 přestupků. V příkazním řízení, 
tedy uložením pokuty na místě, bylo z tohoto počtu řešeno 443 přestupků, ostatních 41 
přestupků bylo oznámeno příslušným správním orgánům k jejich projednání. Dalších 74 
přestupků zde řešili policisté Dopravního inspektorátu Klatovy - jednalo se o přestupky na 
úseku BESIP, včetně řešení dopravních nehod. 
  
Na katastrálním území města Strážov bylo ze strany policistů OOP Nýrsko prošetřováno 9 
trestních oznámení. Dále zde bylo naším útvarem řešeno 40 přestupků. V příkazním 
řízení, tedy uložením pokuty na místě, bylo z tohoto počtu řešeno 27 přestupků, ostatních 
13 přestupků bylo oznámeno příslušným správním orgánům k jejich projednání. Dalších 7 
přestupků zde řešili policisté Dopravního inspektorátu Klatovy - jednalo se o přestupky na 
úseku BESIP, včetně řešení dopravních nehod. 
  
Na katastrálním území Městys Dešenice bylo ze strany policistů OOP Nýrsko 
prošetřováno 12 trestních oznámení. Dále zde bylo naším útvarem řešeno 18 přestupků, 
dalších 10 přestupků zde řešili policisté Dopravního inspektorátu Klatovy - jednalo se o 
přestupky na úseku BESIP, včetně řešení dopravních nehod. 
Bohužel zde došlo k nejzávažnějšímu násilnému činu a to vraždy spáchané na dítěti  
osobou blízkou.   
  
Na katastrálním území obce Chudenín byly ze strany policistů OOP Nýrsko prošetřovány 3 
trestní oznámení. Dále zde bylo naším útvarem řešeno 9 přestupků, dalších 11 přestupků 
zde řešili policisté Dopravního inspektorátu Klatovy - jednalo se o přestupky na úseku 
BESIP. 
  
Na katastrálním území obce Dlažov byly ze strany policistů OOP Nýrsko prošetřovány 4 
trestní oznámení.  Dále zde bylo naším útvarem řešeno 8 přestupků. Dalších 77 přestupků 
zde řešili policisté Dopravního inspektorátu Klatovy - jednalo se o přestupky na úseku 
BESIP, zejména v souvislosti s nedodržováním rychlosti na silnici č.I/22 u Nové Vísky. 
  
Na katastrálním území ostatních obcí bylo v průměru spácháno do 2 trestných činů.  
  
V roce 2022 bylo spácháno ve služebním obvodu celkem 5 násilných trestných činů. U 1 
případu nebyl dosud zjištěn pachatel. 
  
Nárůst trestných činů byl zaznamenán především u IT kriminality. U těchto případů jsou 
pachatelé velmi sofistikovaní a pod různými záminkami vylákají od poškozených jejich 
přístupové údaje k bankovním účtům, kdy různými převody vyberou celý účet 
poškozeného a v některých případech si jeho jménem sjednají úvěr, který bezprostředně 
celý vyčerpají. Byly u nás zaznamenány i případy, kdy pachatelé s poškozeným 
komunikují delší dobu, nabízejí velmi výhodné obchodování s kryptoměnami. Poškozený 
jim dobrovolně umožní dálkový přístup do svého počítače a následně dojde ke zneužití 
přístupu do bankovního účtu poškozeného a krádeži finančních prostředků. Zde velmi 
úzce spolupracujeme s policisty hospodářské kriminální policie.  V případě, že poškozený 
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podá ihned oznámení na policii, lze v některých případech finanční prostředky postupem 
dle trestního řádu zajistit. Bohužel se zde způsobené škody pohybují v řádech stotisíců Kč.  
  
Policisty byly prováděny v průběhu roku 2022 různé akce k předcházení tr. činnosti. 
Pravidelně jsou kontrolovány chatové oblasti v celém služebním obvodu. Zde je důležitá 
spolupráce s občany, neboť služební obvod Policie ČR OO Nýrsko je rozlehlý - 240 km2, 
ve služebním obvodu žije cca 12.900 trvale žijících obyvatel /mimo cizinců/ a je zde větší 
množství chatových oblastí, samot apod. Policie pak vítá jakoukoliv informaci o pohybu 
cizích, podezřelých osob v těchto oblastech.  
  
Při šetření všech trestných činů oznámených na zdejší součást Policie ČR bylo v několika 
případech zjištěno, že pachatelem těchto skutků jsou osoby mladší 18 let nebo i mladší 15 
let. Při prošetřování těchto případů policie úzce spolupracuje s rodiči a dále s oddělením 
péče o děti při Městském úřadu Klatovy.              
      
Obvodní oddělení Policie ČR neplní pouze úkoly na úseku přijímání, prošetřování 
a objasňování trestné činnosti, ale plní a zajišťuje úkoly na úseku ochrany veřejného 
pořádku, dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, úkoly v souvislosti s 
přestupkovým řízením a další.  
                                                              
Z důvodu stále přetrvávajícího negativního vývoje ve stavu nehodovosti byla ze strany 
policistů věnována bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zvýšená pozornost.  
     
  
Pokud se podíváme na stav vývoje nehodovosti ve služebním obvodu Policie ČR Nýrsko v 
roce 2022, tak zde situace vypadá takto: 
    -  policií šetřeno celkem 54 dopravních nehod 
        -   bohužel 1 osoba nehodu nepřežila 
        -  19 osob utrpělo lehké zranění 
  
    -   škoda   na  majetku  byla  při  dopravních nehodách vyčíslena na částku  
        2.803.000,--  Kč.     
  
Hlavní příčinou těchto nehod byla nepřiměřená rychlost, nesprávný způsob jízdy, 
nesprávné předjíždění, nedání přednosti.   7 dopravních nehod způsobili řidiči pod vlivem 
alkoholu. 
  
Ze strany policistů Obvodního oddělení Policie ČR Nýrsko byla činnost při dohledu nad 
bezpečností a plynulostí silničního provozu zaměřena zejména na řidiče, kteří před jízdou 
požili alkohol, nebo jinou návykovou látku.  
  
Při takto zaměřených kontrolách bylo zjištěno 22  řidičů, kteří před jízdou požili alkoholické 
nápoje. 16 řidičů mělo v krvi více jak 1 promile alkoholu a svým jednáním naplnili 
skutkovou podstatu trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 tr. 
zákoníku.  
  
Při kontrolách řidičů, zda nejsou pod vlivem návykové látky, je používán test DRUGWIPE 
5. Tímto testem bylo odhaleno celkem 13 řidičů, kteří měli v krvi marihuanu nebo 
metamfetamin /pervitin/.  
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Při kontrolách bylo zjištěno 8 řidičů, kteří řídili motorové vozidlo v době, kdy jim byl uložen 
trest zákazu činnosti - řízení motorového vozidla. 
  
Na úseku odhalování a objasňování přestupků je na zdejším útvaru Policie evidováno 
celkem 812 přestupků. Jedná se o přestupky oznámené občany, či zjištěné vlastní 
činností. Na tomto úseku nejvíce převládají přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu, přestupky proti občanskému soužití (různá fyzická a slovní napadení) 
a přestupky proti majetku. Některé z takto oznámených přestupků jsou ze strany policie 
řešeny v příkazním řízení /uložením blokové pokuty/. Přestupky, které nelze řešit v 
příkazním řízení, jsou v případě zjištění podezřelého oznámeny k projednání přestupku na 
komisi pro projednávání přestupků a to podle místa, kde ke spáchání došlo.  Celkem bylo 
takto oznámeno 90 přestupků.  
  
V příkazním řízení byly zdejším útvarem za 679 přestupků uloženy přestupcům blokové 
pokuty v celkové výši 148.800,-- Kč. 
  
V souvislosti s šetřením případů domácího násilí byla v roce 2022 ze strany policistů 1 
násilná osoba vykázána z místa bydliště. Osoba se vykazuje na dobu 10 dnů a ohrožená 
osoba může žádat Okresní soud o prodloužení doby vykázání. 
  
V rámci přestupkového nebo trestního řízení bylo 41 osob zajištěno dle zákona o Policii, 7 
osob bylo zadrženo přímo při spáchání trestného činu,  2 osoby byly dodány do výkonu 
trestu odnětí svobody, bylo vypátráno 16 osob, po kterých bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. Z důvodu ohrožení své vlastní bezpečnosti a zdraví bylo 6 osob umístěno do 
protialkoholní záchytné stanice v Plzni. 
  
Policie ČR plní i úkoly na úseku doručování písemností pro soudy různých stupňů apod.   
V této oblasti bylo evidováno a vyřízeno 61 žádostí o doručení obsílky. 
Dále bylo zaevidováno a vyřízeno celkem 688 písemností, které se netýkají 
přestupkového ani trestního řízení, ale jedná se o různé žádosti o provedení nějakého 
úkonu, podání zprávy, provedení šetření, provedení výslechu osoby, asistence apod.  
  
Výkon služby Policie ČR Nýrsko je zabezpečen nepřetržitým provozem, výkonem dozorčí 
služby. Občané, kteří využijí tísňovou linku 158, se dovolají na operační středisko Policie 
ČR v Plzni, které okamžitě na místo vysílá hlídku policie.  
  
Na úseku ochrany veřejného pořádku nedošlo k jeho žádnému mimořádnému porušení. V 
rámci města Nýrska spolupracuje zdejší útvar Policie ČR s Městskou policií Nýrsko. 
Příslušníci MP Nýrsko provádí hlídkovou službu na katastrálním území města 
a spolupracují s Policií ČR při zajišťování veřejného pořádku v době konání kulturních, 
společenských i sportovních akcí.  
  
Policie ČR plní úkoly i na úseku pobytu cizinců v ČR. Zde náš útvar v roce 2022 
personálně vypomáhal cizinecké policii v Plzni a naši policisté jsou veleni i k plnění úkolů 
při ochraně státní hranice se Slovenskem.  
  
Celkovou činností útvaru Policie ČR OO Nýrsko byly splněny všechny stanovené úkoly. 
Činnost policie bude nadále směrována k potlačení nápadu trestné činnosti, ochraně 
veřejného pořádku a dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. 
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