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ZPráva o stavu veřejného pořádku k územnímu obvodu obce Břežany za rok2022

Jako místně příslušné obvodní oddělení Policie České republiky Vám předkládáme zprávu o stavu
veřejného pořádku v územním obvodu obce Břežany pro rok2022.

Přehled stavu veřejného pořádku v předešlých letech:

rok:
Trestné činy
Přestupky.

Krádež
Alkohol v dopravě
Nebezpečné pronásledová n í
Podvod
ublížení na zdraví
Porušování dom. svobody
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ZdejŠÍ souČástí OO PČR Hrušovany nad Jevišovkou bylo evidováno za období od 1 .1 .2022
do 31.12.2022 na územním obvodu obce Břežany 5 trestných činů a 6 přestupků, což je
u trestných ČinŮ o 1 trestný čin více proti roku 2021, u přestupků je vzestup o 3 přestupky proti
roku 2021

Přehled trestných činů za rok 2022:

Nám. Míru B7l,13
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Tel..974641601
E-mail: epodatelna. policie@pcr cz
lD DS:jydai6g

380 4688 884/5195



Byly evidovány následujicí přestupky 2022

Proti majetku 4x
Přestupky proti občanskému soužití 5x

přestupky v dopravě (alkohol, bezp. pásy, dopr. znaóky, telefonování ...) - 32 přestupkŮ

lMimo výše uvedené trestné činy a přestupky jsme dále jako mistně a věcně přísluŠné oddělení
p čR prováděli šetření k osobám a věcem v souvislosti s dožádáním jiných institucí jako jsou

například.liná oddělení P ČR a její součásti, soudy, tt/ěstské a Obecní Úřady apod.
Zptrávu zasílám s možností seznámit s touto situací občany obce Břežany. Policie ČR souČasně
děkuje občanům obce za vzálemnou spolupráci v roce 2022. Nadále však žádá o ještě větŠí

zapojení do prevence páchané trestné činnosti, zejména na informovanost o jakémkoliv

nezákonném jednání ze strany jiných osob, tak i k pohybu podezřelých osob na Území obce
Břežany. lnformace mohou podávat na lince 158, na tel. čísle obvodního oddělení PČR HruŠovany
nad Jevišovkou 974 641 840 nebo na linku Anonymní svědek na tel: 974 641 641,
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