Hodnotící zpráva o činnosti Městské policie Studénka za rok 2009
V této zprávě předkládám přehled činnosti Městské policie Studénka a také její hodnocení
za období 01.01.2009-31.12.2009.
Činnost, poslání a úkoly městské policie jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů. V rámci příslušných právních norem tak městská policie
zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku a realizuje tyto úkoly:















přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
podílí se v rozsahu stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích
podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho obnovení
podílí se na prevenci kriminality v obci
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje
o obecní policii
odchytává zatoulaná a synantropní zvířata a zabezpečuje jejich umístění do útulku
doručuje písemnosti správních orgánů města Studénky, případně jiných úřadů
plní úkoly při vzniku krizové nebo mimořádné situace ve městě
přispívá k ochraně majetku ve vlastnictví města prostřednictvím pultu centralizované
ochrany
prostřednictvím městského kamerového dohlížecího systému provádí průběžné
monitorování bezpečnostní situace na území města za účelem předcházení a odhalování
narušování veřejného pořádku, páchání přestupků a trestné činnosti, ochrany práv
a oprávněných zájmů občanů a zvýšení jejich bezpečnosti.

Ve sledovaném období bylo zaznamenáno 3 259 událostí, a to zejména v těchto oblastech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přijatá oznámení občanů
Přestupky a jejich řešení
Spolupráce s Policií ČR
Odchyt psů
Vraky
Nálezy
Skládky
Trestné činy
První pomoc

Viz příloha č. 1: Tabulkové znázornění monitorované činnosti
příloha č. 2: Grafické znázornění monitorované činnosti
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V první polovině roku 2009 strážníci prováděli zvýšenou kontrolní činnost u přejezdu ČD
na ul. 2.května a ul. Nádražní, čímž se v plném rozsahu nemohli věnovat běžné kontrolní
činnosti a řešení běžných událostí.
Součástí hodnotící zprávy jsou i informace o personální situaci městské policie, materiálním
vybavení, pracovních a mimopracovních aktivitách strážníků a stručný nástin plánu práce
na rok 2010.

I.

Hodnocení řešených událostí

Ad 1) Přijatá oznámení občanů
Občané mohou kontaktovat městskou policii osobně, telefonicky, elektronickou poštou nebo
písemně. Spolupráce s občany je významným faktorem v činnosti městské policie – v roce
2009 tvořil počet přijatých oznámení téměř 29 % z celkového počtu událostí. Pro dobrou
informovanost občanů využívá městská policie také prezentaci v médiích, zejména
v regionálním tisku, kabelové televizi, Zpravodaji Studénka a internetových stránkách města
Studénky.
Rok
2005
2006
2007
2008
2009

Počet oznámení
821
804
849
995
926

Měsíční průměr
68,4
67
70,8
82,9
77,2

Ad 2) Přestupky a jejich řešení
Nejčastěji řešenými přestupky byly tyto:
- dopravní přestupky (§ 22)
- přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§ 30)
- porušení obecně závazných vyhlášek obcí (§ 46/2)
- přestupky proti veřejnému pořádku (§ 47)
- přestupky proti občanskému soužití (§ 49)
- přestupky proti majetku (§ 50)
Rok

§22

§30

§ 46/2

§ 47

§ 49

§ 50

ostatní

2005
2006
2007
2008
2009

296
238
214
208
264

6
17
40
13
12

75
40
68
55
45

125
93
120
112
120

96
56
47
46
43

98
91
100
92
129

24

§ 22 - dopravní přestupky - jsou řešeny buď blokovými pokutami (přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané nedovoleným
zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci a nedovoleným vjezdem do míst,
kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno,
porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích chodci a cyklisty, aj.), domluvou,
nebo oznámením přestupku příslušnému správnímu orgánu – odbor dopravy a silničního
hospodářství v Bílovci. Strážníci se zaměřovali zejména na kontrolu cyklistů jak v prostoru
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náměstí (zákaz vjezdu cyklistů), tak za snížené viditelnosti (kontrola osvětlení kol
dle předpisů), či při jízdě na chodnících, na kontrolu vyhrazených parkovišť pro tělesně
postižené a dodržování pravidel silničního provozu, zejména v ulicích s jednosměrným
provozem Beskydské, Tovární a Poštovní, na provádění kontrolních dopravních akcí
u železničního přejezdu ČD na ul. 2. května, Nádražní, se zaměřením na dodržování
zákonných pravidel při přejezdu nebo přechodu kolejiště a v neposlední řadě na kontrolu
lokalit a úseků komunikací označených zákazovými dopravními značkami nejrůznějších typů
zákazů vjezdu.
§ 30 - přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – zde strážníci
zjišťovali přestupky při podávání alkoholu osobám zjevně podnapilým či osobám mladším
18 let, včetně prodeje nebo podávání tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Strážníci
prováděli namátkové kontroly v podnicích v rámci svých pochůzek a ve spolupráci
s obvodním oddělením Policie ČR také proběhlo několik rozsáhlejších kontrolních akcí
zaměřených na prodej alkoholu mladistvým. Patrně vzhledem k situaci, že se takto zaměřené
kontroly provádí dlouhodobě již mnoho let, jsou zaznamenávány spíše ojedinělé případy
výskytu nezletilých konzumentů alkoholu. Městská policie jak samostatně, tak ve spolupráci
s PČR, bude nadále provádět zvýšený počet těchto kontrolních akcí. Strážníci v roce 2009
zjistili porušení zákona ve 12 případech, což činí oproti roku 2007 situaci poměrně příznivou.
Kontrolní akce byly zaměřeny nejen na restaurace, ale i na prostory parků, sídliště,
autobusových a železničních zastávek, atd.
§ 46/2 - přestupky proti pořádku ve věcech územní samosprávy (porušení obecně závazných
vyhlášek obce) – volné pobíhání psů a nedodržení podmínek pohybu psů, znečišťování
veřejného prostranství psy, nedodržení ohlašovací povinnosti ve vztahu k místním poplatkům
(prodej zboží na tržnici, uložení stavebního materiálu na veřejném prostranství), atd.
§ 47 - přestupky proti veřejnému pořádku – poškozování veřejně prospěšného zařízení, rušení
nočního klidu, vzbuzování veřejného pohoršení, znečišťování veřejně prospěšných zařízení,
znečišťování nebo neoprávněné zábory veřejného prostranství, zakládání černých skládek,
atd. Vysoký počet přestupků na tomto úseku je způsoben značným počtem provozoven
v centru města, ve kterých se podávají alkoholické nápoje. Z tohoto důvodu byly během
konání větších zábavních a sportovních akcí posilovány hlídky a v inkriminovaných místech
byly prováděny častější kontroly. Pro objektivnější vyhodnocování míry rušení nočního klidu
bylo využíváno zařízení k orientačnímu měření hluku.
§ 49 - přestupky proti občanskému soužití – drobné ublížení na zdraví, vyhrožování újmou
na zdraví, spory mezi sousedy, schválnosti, hrubé jednání, atd. V této oblasti je velmi důležitá
spolupráce s občany, neboť přestupky tohoto charakteru jsou řešeny z větší míry po oznámení
občanů.
§ 50 - přestupky proti majetku – krádeže v obchodech, drobné krádeže, úmyslné poškozování
majetku, atd.
ostatní přestupky – z ostatních přestupků, které jsou definovány v nejrůznějších zákonech se
městská policie nejvíce zaobírala přestupky dle zákona na ochranu zvířat proti týrání
a přestupky dle zákona o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla.
Viz příloha č. 3: Řešené přestupky v letech 2005-2009
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Všechny tyto přestupky byly řešeny
1. domluvou – 229 přestupků
2. blokovou pokutou
3. předáváním správním orgánům
Rok

Řešených
přestupků

2005
2006
2007
2008
2009

696
549
589
526
637

Postoupeno
správnímu
orgánu
268
213
234
191
218

Uložené blokové
pokuty

Celková výše
blok. pokut

201
147
241
175
190

35.000,-- Kč
30.000,-- Kč
99.500,-- Kč
40.300,-- Kč
55 200,-- Kč

Ad 3) Spolupráce s Policií ČR
Městská policie dlouhodobě spolupracuje s obvodním oddělením Policie ČR dle osvědčeného
systému spolupráce, jenž spočívá v těchto oblastech:
- dohoda o součinnosti obou složek
- porady vedoucích
- zajištění důležitých akcí města
- společné dopravně bezpečnostní akce
- společné akce na kontrolu podávání alkoholu osobám mladším 18 let
- vzájemná pomoc v akutních případech
- právní reciproční pomoc
Z významnějších akcí bych zmínil kontrolní akce zaměřené na prodej a podávání alkoholu,
kontrolní dopravně bezpečnostní akce, dále pak společné zajišťování veřejného pořádku
při konání kulturních a sportovních akcí a při průjezdu rizikových vlaků, zejména
s fotbalovými fanoušky.
Spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR hodnotím jako kvalitní a efektivní, společně
bylo řešeno 148 událostí.
Ad 4) Odchyt zatoulaných a synantropních zvířat
Vzhledem k omezené kapacitě útulku strážníci odchytávají psy, kteří se pohybují bez dozoru
majitele, a to zejména psy poraněné, nemocné či agresivní:
- 7 strážníků městské policie má osvědčení pro odchyt toulavých a synantropních zvířat
- strážníci jsou vybaveni vhodnými pomůckami – odchytovou tyčí, klecí, vrhací sítí,
speciálními rukavicemi a narkotizační foukačkou
- pro odchyt zvlášť nebezpečných psů je uzavřena ústní dohoda s Městskou policií
Kopřivnice, zajišťující použití narkotizační pušky.
V roce 2009 bylo provedeno 59 odchytů psů.
Ad 5) Vraky
Problematika vraků je řešena v součinnosti s odborem stavebního řádu a územního plánování.
Městská policie vyhledává, zjišťuje a upozorňuje majitele vraků - v případě jejich neodklizení
je případ postoupen k dořešení odboru stavebního řádu a územního plánování. V roce 2009
bylo řešeno 7 případů.
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Ad 6) Nálezy
Nálezy (jízdní kola, peněženky, doklady, příruční zavazadla, atd.) jsou předány buď zpět
majiteli nebo na Městský úřad Studénka, odboru vnitřních věcí. V roce 2009 bylo řešeno
37 případů.
Ad 7) Skládky
Je značně obtížné monitorovat tyto přestupky. Ve většině případů nelze původce skládky
zjistit. Skládky bývají zakládány jednak u příjezdových komunikací do města (i občany jiných
měst a obcí), v katastru města se problematickými oblastmi jeví hlavně okrajové části
a ul. Tovární „stará kolonie“. Za období roku 2009 strážníci zmapovali, zaevidovali a přispěli
k odstranění 55 černých skládek na území města. V případě, že je zjištěn původce skládky, je
případ řešen jako přestupek dle § 47 zákona o přestupcích. Pokud se původce skládky
nepodaří zjistit, je povinen skládku odstranit vlastník nebo uživatel pozemku, na kterém se
skládka nachází. Strážníci také sami na místě odstraňují velké množství drobných skládek,
které pro způsob, rychlost a nenáročnost odstranění nejsou mnohdy ani evidovány
(např. volně pohozené igelitové tašky, kartónové krabice, aj.).
Ad 8) Trestné činy
Podezření z porušení trestního zákona bylo oznámeno obvodnímu oddělení Policie ČR v 52
případech, 14 podezřelých pachatelů trestných činů bylo přímo zadrženo strážníky městské
policie (několik případů ublížení na zdraví, krádeže, výtržnictví, vloupání do provozovny
či jiného objektu, zadržení hledané osoby, atd.).
Ad 9) První pomoc
Díky absolvovaným školením a dobré spolupráci s Rychlou záchrannou službou je úroveň
znalostí a dovedností v poskytování první pomoci strážníky na solidní úrovni – vzhledem
k počtu a rozmanitosti závažných zranění (tepenné krvácení, zlomeniny, bezvědomí, poranění
hlavy, tržné rány, atd.) je nutno tuto úroveň udržovat – spolupráce s Rychlou záchrannou
službou bude i nadále pokračovat. Strážníci městské policie poskytovali první pomoc
v 22 závažnějších případech.
Následující tabulky uvádějí:
1) rozložení událostí do jednotlivých okrsků
2) ulice s nejvyšším počtem událostí.
Tabulka č. 1 – rozložení událostí do jednotlivých okrsků (Viz příloha č. 4: Počet událostí v okrscích)
Název okrsku
Studénka I
Nádraží–N. Horka
Sídliště
Butovice

Počet událostí
v r. 2006
353
311
2107
338

Počet událostí
v r. 2007
346
307
2050
330
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Počet událostí
v r. 2008
376
277
1985
382

Počet událostí
v r. 2009
417
372
2207
263

Tabulka č. 2 – ulice s nejvyšším počtem událostí v r. 2009
Název ulic

Počet událostí
429
413
377
204
158
151
139
138
126
126
94

A. Dvořáka
Poštovní
L. Janáčka
Sjednocení
Butovická
nám. Republiky
Nádražní
2. května
Tovární
Budovatelská
Malá strana

V nejzatíženějších oblastech – A. Dvořáka, Poštovní, L. Janáčka, Sjednocení, Butovická,
nám. Republiky, Nádražní, 2. května, Tovární, Budovatelská, Malá strana – je vykonáváno
vyšší procento kontrolní, pochůzkové a hlídkové činnosti.

II.

Personální situace Městské policie

K 31.12.2009 měla městská policie 16 zaměstnanců, z toho 12 strážníků včetně velitele
s platným osvědčením odborné způsobilosti a 4 dispečerky (bez osvědčení odborné
způsobilosti). Personální situace umožňuje sestavovat 2-členné denní hlídky a dle potřeby
posilovat hlídky při kulturních a sportovních akcích v nočních hodinách a o víkendech.
Strážník M. Honěk slouží také jako psovod, a to hlavně na nočních směnách a o víkendech.

III.

Materiální vybavení městské policie

Městská policie je vybavena dvěmi služebními vozidly – Škoda Roomster a Citroen Berlingo.
Obě vozidla jsou vybavena vozidlovou radiostanicí a výstražným světlem modré barvy
doplněným akustickou signalizací a megafonem (tzv. majáková rampa), jsou barevně
označena dle zákonných předpisů jako vozidla městské policie a zařazena do IZS. Služební
vozidlo Škoda Roomster je vybaveno zařízením GPS Recorder, které je sestaveno ze zařízení
ve vozidle pro zjištění a přenos polohových a provozních údajů a zařízení a softwaru
pro zobrazení polohových a provozních údajů na vyhodnocovacím pracovišti.
Občanům je nepřetržitě k dispozici pevná telefonní linka, linka tísňového volání 156,
telefonní linka mobilního operátora a adresa elektronické pošty. Městská policie využívá
i záznamové zařízení REDAT k pevným telefonním linkám a radiostanicím, které umožňuje
autentické zaznamenávání přijatých oznámení občanů a zkvalitní tak práci strážníků městské
policie. Koncem roku 2009 byly z rozpočtových prostředků pořízeny dvě kamery
s příslušenstvím s výbornými technickými parametry, které budou počátkem roku 2010
osazeny (na monitoring prostoru náměstí Republiky nebo jiná prostranství dle potřeby)
a napojeny na městský kamerový dohlížecí systém na dispečinku MěP.
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IV.

Pracovní a mimopracovní aktivity

Všichni strážníci a dispečerky městské policie v roce 2009 absolvovali zákonem požadované
školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a školení požární ochrany.
Každé tři roky jsou podle zákona strážníci povinni absolvovat prolongační školení zakončené
zkouškou odborné způsobilosti před zkušební komisí Ministerstva vnitra ČR. V roce 2009
úspěšně složili tuto zkoušku strážníci Radek Klein, Miroslav Honěk, Aleš Hebelka.
V roce 2009 nově přijatý strážník Milan Šoman úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti
po absolvování rekvalifikačního kurzu.
Velitel městské policie se zúčastnil 1x odborného semináře zaměřeného na metodiku řídící
práce v celém rozsahu a prohloubení znalostí právních norem. Na tyto semináře jsou taktéž
zváni vedoucí pracovníci odborných útvarů Ministerstva vnitra, Policejního prezídia
a Ministerstva práce a sociálních věcí. Jsou zde rovněž prezentovány technické novinky
s profesním zaměřením.
Městská policie je zařazena do integrovaného záchranného systému v rámci okresu
Nový Jičín.
Městská policie zajistila ukázky práce psovoda, strážníků a vybavenosti Městské policie
Studénka na několika kulturních akcích a akcích určených pro děti.
Strážníci provádějí také ve dnech školního vyučování pravidelný dohled u přechodů
pro chodce u základních škol na ulici 2. května a ulici Butovické, na ulici Sjednocení
před základní školou dle dohody provádí dozor Policie ČR.
Koncem roku 2009, dle zákona č. 553/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů, strážníci
absolvovali výcvik používání služební zbraně a donucovacích prostředků pod vedením
instruktora MěP Nový Jičín Pavla Němce. Potvrzení o úspěšném absolvování zkoušky
z profesní sebeobrany následně strážníkům vydala Policie ČR – Krajské ředitelství.

V.
-

-

Plán činnosti městské policie na r. 2010
pokračování v prohlubování znalostí a dovedností profesní sebeobrany, taktiky
a bezpečnosti provádění zákroků
zajištění zaškolení bezpečné manipulace a používání narkotizační foukačky
zajištění zaškolení 3 strážníků městské policie pro odchyt toulavých a synantropních
zvířat
udržování vysoké úrovně spolupráce s občany
kontrolní činnost v oblasti veřejného pořádku – udržet, popřípadě zvýšit počet kontrol
(v roce 2009 bylo provedeno 1 103 kontrolních akcí zaměřených například na podávání
alkoholu mladistvým, měření hluku u restauračních zařízení, kontrola dodržování
veřejného pořádku při konání kulturních akcí, kontrola cyklistů, atd.)
besedy na školách o práci městské policie, dopravní kázni, prevenci kriminality, atd.
efektivní spolupráce s Policií ČR, hasiči, Rychlou záchrannou službou, orgány města
a odbory městského úřadu, atd.
udržování dobré spolupráce ve vztahu vzájemné informovanosti s odborem dopravy
v Bílovci
porady velitelů městských policií v rámci okresu
zajištění provedení změn v oblasti materiálního vybavení:
 pořízení vhodných přenosných dopravních značek a dopravního zařízení pro potřeby
uzávěry pozemní komunikace v případě havárií, živelních pohrom, atd.
 dokončení drobných úprav a dovybavení služebny městské policie
 osazení dvou nově pořízených kamer s příslušenstvím (na monitoring prostoru náměstí
Republiky nebo jiná prostranství dle potřeby) a jejich napojení na městský kamerový
dohlížecí systém na dispečinku MěP
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VI.

postupné rozšiřování kamerového systému o další kamerové body pro video
monitoring veřejných prostranství s větším pohybem osob, kde může docházet
ve zvýšené míře k narušování veřejného pořádku.

Závěr

Věřím, že strážníci Městské policie Studénka budou i nadále pokračovat ve své dobré práci
a přispívat tak k rozvoji města Studénky, ochraně veřejného pořádku, osob, majetku
a občanského soužití.

Tomáš Žák
velitel Městské policie Studénka
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