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1. Předmět činnosti

Hlavní úkoly, které stráţníci městské policie plnili v uplynulém roce, jsou dány zákonem
č. 553/1991Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. K těm nejvýznamnějším pak
patří zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Pod
pojmem „místní záleţitosti veřejného pořádku“ je pak moţno zařadit vše, co je v působnosti
obce vyţadováno, aby ve veřejném zájmu bylo dodrţováno. Činnost městské policie je
koncipována jako činnost veřejně prospěšná, jejímţ prostřednictvím obec zajišťuje klid a
pořádek v rámci své působnosti.

Z dalších úkolů:
 Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 Dohlíţí na dodrţování pravidel občanského souţití
 Dohlíţí na dodrţování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 Podílí se v rozsahu stanovené zákony na dohledu bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích
 Podílí se na dodrţování 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 dodrţováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
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1.1. Přestupky
Mezi oblasti, kde je činnost stráţníků nejvíce patrná, a to jak z vlastního zjištění, tak i
z poznatků oznámených občany, patří odhalování, zjišťování a oznamování přestupků. Tyto
přestupky řeší stráţníci v blokovém řízení, domluvou, nebo je oznamují příslušným orgánům.
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1.1.1.

Dopravní přestupky

Ze statistik vyplývá, ţe nejvíce je pácháno přestupků neukázněnými řidiči na úseku dopravy.
K nejčastějším dopravním přestupkům dochází v centru města, a to zejména v zónách
placeného parkování, v jednosměrných ulicích, v oblasti autobusových zastávek apod.
V roce 2010 bylo zaznamenáno celkem 1464 přestupků, coţ je pokles oproti roku 2009 o
512 případů.

1.2. Ostatní přestupky

1.2.1. Dodrţování pravidel občanské souţití

V oblasti dohlíţení nad dodrţováním pravidel občanského souţití stráţníci reagují zejména
na oznámení občanů. V mnoha případech se jedná o přestupky návrhové, které nespadají
do naší kompetence. Přestupky byly podle konkrétní situace řešeny na místě, předány
k došetření OO PČR Zábřeh, nebo předány k projednání ke správnímu orgánu Městského
úřadu Zábřeh. V roce 2010 bylo zaznamenáno celkem 7 případů, coţ je nárůst oproti roku
2009 o 2 případy.
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1.2.2. Dodrţování obecně závazných právních předpisů
Stráţníci městské policie dohlíţí na dodrţování obecně závazných vyhlášek města (OZV).
Jedná se hlavně o vyhlášku č. 2/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných zábav, č.2/2003 o zajištění a udrţování čistoty ve městě
v souvislosti s chovem a drţením psů na území města. V roce 2010 bylo zaznamenáno
celkem 302 případů, coţ je významný nárůst oproti roku 2009 o 74 případů.
1.2.3. Dohled nad dodrţováním zákazu podávání alkoholických nápojů osobám
mladistvým - § 30 zák. 200/90 Sb.
Stráţnici provádí v rámci své činnosti preventivní kontroly zaměřené na dodrţování zákazu
podávání alkoholických nápojů osobám mladistvým a na porušení § 217 odst. 2 trestního
zákona, kterého se dopustí ten, kdo byť i z nedbalosti umoţní osobě mladší 18 let hru na
hracích přístrojích, které jsou vybaveny technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a
které poskytuje moţnost peněţité výhry, popř. přítomnost dětí u výherních hracích automatů,
na kouření v místech kde je to dle tabákového zákona zakázáno. V této činnosti úzce
spolupracujÍ s Policí ČR. V roce 2010 bylo zaznamenáno celkem 125 případů, coţ je
nárůst oproti roku 2009 o 27 případů. Nejčastěji se jednalo o kouření na zastávkách a
čekárnách autobusů, v okolí školských zařízení a v prostorách vlakového nádraţí.
1.2.4. Veřejný pořádek
Stráţníci se na úseku veřejného pořádku nejčastěji setkávají s rušením nočního klidu,
znečišťováním a záborem veřejného prostranství, zakládáním skládek nebo odkládáním
odpadů mimo vyhrazená místa. V roce 2010 bylo zaznamenáno celkem 392 těchto
případů. Je zde zaznamenán pokles oproti r. 2009 o 39 případů.
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Kamerový systém
Obsluhu MKDS zajišťuje Městská policie Zábřeh a to 24 hodin denně. V případě, ţe
dozorčí sluţba opustí z pracovních důvodů sluţebnu je systém přepnut na trasování určitých
částí města. Skládá se z pěti kamerových bodů, které jsou následně zobrazeny na
dohlíţecím stanovišti v sídle MP Zábřeh. Pátý kamerový bod byl spuštěn v měsíci říjen
tohoto roku, je umístěn na křiţovatce ul. Ţiţkova, Havlíčkova, Valová. Předešlé kamery
snímají nám. Masarykovo, nám. Osvobození, křiţovatku ul. Kozinova, Školská a křiţovatku
na ul. ČSA, Postřelmovská.
V roce 2010 bylo zaznamenáno celkem 173 události:
Odhalení následné řešení přestupků – 35 případů
Ţádosti (PČR) na prověření událostí – 40 případů
Ţádosti (občanů) na prověření událostí – 13 případů
Nalezeno, nebo dohledáno dopravních nehod – 5 případů
Monitorování událostí (kulturní a sportovní akce, Jarmark, běh městem apod.) – 8 případů
Dohled nad zabezpečenými objekty PCO z důvodu jejich narušení – 20 případů
Nalezeno leţících osob na veřejném prostranství – 6 případů
Dohled nad diskotékou Perla a KVDC (koncerty) – 8 případů
Ţádost hlídky o konkrétní zaměření místa a následnou fotodokumentaci – 15 případů
Sledování podezřelých osob, vozidel, nedostatků a závad – 23 případů
Zjištění trestného činu – 5 případů
8.3. v nočních hodinách – přepadení obsluhy, kamerou dohledán moţný pachatel, předáno
PČR jako důkazní materiál.
11.3. na ul. Školská u Tip sport baru zaznamenán na kamerovém systému podezřelý pohyb
muţe, který vystoupil z vozidla jevil známky opilosti a šel do této provozovny, informována
hlídka OOPČR, kterou jsme poţádaly o případnou pomoc v případě, ţe by se vrátil k vozidlu
a chtěl odjet. Toto po nějaké době skutečně nastalo, společně s hlídkou PČR řidič vozidla
zastaven, dle dechové zkoušky potvrzeno, ţe je v podnapilém stavu.
24.6. ul. Školská, podezřelý pohyb vozidla Mercedes, černé barvy, hlídkou následně
zjištěna totoţnost osob, předáno i se záznamem z kamerového systému PČR. Jednalo se o
organizovanou skupinu, která prováděla podvody s penězi.
11.9. ul. Školská, rvačka mladíků, rozbitá výloha na mototechně, mladíci zadrţeni a předání
na PČR k dalšímu řešení.
26.12. křiţovatka Ţiţkova, Havlíčkova, dopravní nehoda, vozidlo srazilo muţe, který šel
mimo přechod pro chodce, okamţitý výjezd naší hlídky na místo, poskytnuta prbní pomoc,
přivolání RZS, předán záznam PČR skupině dopravních nehod.
Doporučení: rozšířit kamerový systém o monitoring místa nám. 8. Května, kde dochází
k poměrně častému narušování veřejného pořádku, zejména mládeţí s přilehlých škol. Dále
zlepšení dohledového centra zakoupením větší velkoplošné obrazovky, které by zajišťovalo
lepší sledování událostí.
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1.2.5. Odchyty zvířat

Za rok 2010 odchytli stráţníci celkem 156 volně pobíhajících psů, které byli následně
předáni majitelům, nebo na psí útulek v areálu firmy EKO-Servis Zábřeh.

1.2.6. Přestupky na úseku majetku

V roce 2010 bylo stráţníky projednáno (vyřešeno na místě v blokovém řízení, předáno
k prošetření na OO PČR, nebo oznámeno správnímu orgánu) 144 přestupků na úseku
majetku podle § 50 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Je zde zaznamenán nárůst o 26
případů oproti roku 2009. Ke zvýšení počtu těchto přestupků v roce 2010 došlo zejména v
supermarketech ve městě, kde jsou zákazníci provozovny střeţeni pomocí kamerových
systémů, nebo hlídacích agentur.
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1.3. Trestné činy
Stráţníci v roce 2010 zadrţeli a předali na Policii ČR Zábřeh 55 osob podezřelých ze
spáchání trestného činu, coţ je nárůst oproti roku 2009 o 15 osob a 32 osob, které jí byly
hledány, coţ je nárůst oproti roku 2009 o 3 osoby. Nejvíce se jednalo o majetkovou
trestnou činnost a o útěky chovanců z nápravných zařízení. Dále jsme úzce spolupracovali
s kriminální sluţbou, které jsme předali v průběhu roku několik podmětů týkající se moţné
trestné činnosti ve městě.

1.4. Spolupráce se sloţkami IZS
V roce 2010 spolupracovala Městská policie se sloţkami IZS. Největší podíl spolupráce byl
v kaţdodenním sluţebním styku s PČR, dále jsme úzce spolupracovali s HZS a ZS.
Spolupráce spočívala ve formě preventivní, tak i v řešení konkrétních případů např. u osob
pod vlivem alkoholu, drobných krádeţí, otevírání bytů, kde hrozilo nebezpečí z prodlení
apod. Dále jsme se podíleli na řešení záplavového rizika v průběhu roku, kdy docházelo
k prudkému navyšování hladiny řek jak ve městě, tak i přidruţených obcích a na
preventivních opatřeních spojených se zajištěním veřejného pořádku.

1.5. Přednášky na základních školách

Přednášky na základních školách byly zaměřeny na tato témata:

-

Přiblíţení práce městské policie a Policie ČR
Rozdíly mezi jednotlivými policiemi
Dodrţování předpisů na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Kriminalita mladistvých (krádeţe, zneuţívání mladistvých, uţívání alkoholu a drog)
Šikana, trestní odpovědnost

Městská policie provedla v tomto roce celkem 12 přednášek
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Přehled a zhodnocení přednášek
1. Dne 26.1.2010 v čase 08.00-11.00 hod. proběhla přednáška na ZŠ LIBINA pro ţáky 1 a 2
tříd tzn. niţšího stupně se zaměřením na dopravu a chování ţáků v provozu na pozemních
komunikacích.
Beseda proběhla se zájmem ţáků, kteří ochotně spolupracovali se stráţníky a odpovídali na
poloţené dotazy. Závěrem proběhla ukázka sluţebního vozidla před školou a názorně
ukázány prostředky k odchytu toulavých zvířat.Znovu byli vyhodnoceni 3 nejlepší ţáci,kteří
nejlépe odpověděli na zadaný test.Závěrem mohu dodat,ţe přednáška měla úspěch a byla
dohodnuta další přednáška pro další třídy na měsíc březen 2010.
2. Dne 24.2.2010 v čase 07.45-11.00 hod. proběhla přednáška na III.ZŠ ZÁBŘEH pro ţáky
druhého stupně 8.třídy a to o prevenci kriminality.Jiţ v samotném začátku bylo vidět,ţe ţáci
nechtějí moc spolupracovat s preventisty. Celá přednáška probíhala v reţii stráţníků MP a
dotazů bylo pouze pár a to ze stran dívek převáţně v příběhu o pedofilii a internetovém
seznamování z cizími osobami. Jinak tento díl přednášky lze hodnotit jako slabý a to ze
strany ţáků. Byl dále zájem ze strany výchovné poradkyně pí.Kolomazníkové a předběţně jí
byla přislíbena další přednáška a to pro ţáky 7.tříd.
3. Dne 3.3.2010 v čase 08.00-11.00 hod. proběhla přednáška na ZŠ LIBINA pro ţáky 3 tříd
tzn. niţšího stupně se zaměřením na dopravu a chování ţáků v provozu na pozemních
komunikacích.
Beseda proběhla se zájmem ţáků, kteří ochotně spolupracovali se stráţníky a odpovídali na
poloţené dotazy. Závěrem proběhla ukázka sluţebního vozidla před školou a názorně
ukázány prostředky k odchytu toulavých zvířat. Byli vyhodnoceni 3 nejlepší ţáci, kteří nejlépe
odpověděli na zadaný test,tentokrát proběhl test písemně.
4. Dne 11.3.2010 v čase 13.30-14.05 hod. proběhla přednáška na sluţebně MP pro ZIŠ
ŠUMPERK, téma bylo zaměřeno na prevenci kriminality a dopravy. Jednalo se o ţáky
9.tříd.Téma bylo zaměřené na přechod do středních škol a následky při pouţívání alkoholu a
jiných návykových látek.Přednáška ţáky zaujala,stráţníci museli téţ odpovídat na jejich
dotazy,coţ bylo účelem a smyslem této besedy.Byla dohodnuta další beseda,ale jiţ na další
školní rok a to pro další ţáky 9.tříd.Budou zahrnuti do plánu.
5. Dne 8.4.2010 v čase 08.00-11.00 hod. proběhla přednáška na ZŠ SUDKOV pro ţáky 1 a
2.tříd tzn. niţšího stupně se zaměřením na dopravu a chování ţáků v provozu na pozemních
komunikacích.Beseda proběhla na velmi dobré úrovni.Znalost ţáků byla velmi vysoká na tak
nízké ročníky.byla srovnatelná se ZŠ Chromeč a Bludov. Je zde kladen velký důraz na
prevenci dopravy ze stran učitelů. Závěrem byli opět vyhodnoceni 4 ţáci za vzorné znalosti
z obou ročníků. Pro velký ohlas zde bude provedeno více besed a to i pro vyšší stupeň
s prevencí kriminality, ale aţ v novém školním roce a to od září 2010.
6. Dne 28.4.2010 v čase 08.00-11.00 hod. proběhla přednáška na ZŠ LIBINA pro ţáky 4 tříd
tzn. niţšího stupně se zaměřením na dopravu a chování ţáků v provozu na pozemních
komunikacích.
Beseda proběhla se zájmem ţáků, kteří ochotně spolupracovali se stráţníky a odpovídali na
poloţené dotazy. Závěrem proběhla ukázka sluţebního vozidla před školou a názorně
ukázány prostředky k odchytu toulavých zvířat. Byli vyhodnoceni 3 nejlepší ţáci, kteří nejlépe
odpověděli na zadaný test, tentokrát proběhl test písemně.
7. Dne 1.5.2010 byla provedena prezentace MP na prvomájové akci
města
ZÁBŘEH,spojenou s tradičním jarmarkem. Byla zde ukázka preventivní činnosti stráţníků a
to ve formě testů, pomůcek, obrázků, při výkonu sluţby. Po vyhodnocení testů děti obdrţely
propagační ceny a materiály. Akci lze zhodnotit jako vydařenou.
8. Dne 6.5.2010 v čase 08.00-11.30 hod. proběhla dopravní soutěţ na dětském hřišti pod
hlavičkou AUTOŠKOLA SVÁDA ZÁBŘEH,kde preventisté MP Zábřeh pracovali na
usměrňování dopravy při průjezdu dětí na kolech,kteří zde soutěţili. Vyhodnocení celé
soutěţe si provedl pan Sváda. Akce se zúčastnil i pan Charouz z Besipu s kterým

strana 11

preventisté celoročně spolupracují a zde získávají propagační materiály.Akce zhodnocena
jako výborná v rámci prevence v dopravě.
9. Dne 13.5.2010 v čase 08.00-11.30 hod. proběhla dopravní soutěţ na dětském hřišti pod
hlavičkou AUTOŠKOLA SVÁDA ZÁBŘEH,kde preventisté MP Zábřeh pracovali na
usměrňování dopravy při průjezdu dětí na kolech,kteří zde soutěţili. Vyhodnocení celé
soutěţe si provedl pan Sváda. Akce se zúčastnil i pan Charouz z Besipu, s kterým
preventisté celoročně spolupracují a zde získávají propagační materiály. Akce zhodnocena
jako výborná v rámci prevence v dopravě.
10. Dne 22.5.2010 v čase 08.00-15.00 hod. proběhla BAMBIRIÁDA ve městě Zábřeh. MP na
sluţebně provedla ukázky věcí pomůcek, co jsou pouţívány stráţníky dětem, dále si zde
mohli udělat cyklo testy a po vyhodnocení dostali propagační materiály. Dále byl den
otevřených dveří, kde se občané s dětmi seznámili s chodem na sluţebně MP. Akce byla
srovnatelná s účastí jako v minulých letech a u dětí se setkala s úspěchem. Lze ji vyhodnotit
jako zdařilou.
11. Dne 6.6.2010 v čase 08.00-11.00 hod. proběhla přednáška pro 1.stupeň ZŠ
POSTŘELMOV,ţáky 3.tříd se zaměřením na chování v dopravě a znalost dopravních
značek.Třída byla připravena a odpovídala na poloţené otázky,které stráţníci ukládaly
ohledně situací v dopravě.Závěrem třída sepsala dopravní test a na základě výsledků byly
vyhodnoceni 3 nejlepší ţáci,kteří byli odměněni propagačními materiály.Závěrem lze říct,ţe
ZŠ Postřelmov patří mezi školy,kde jsou ţáci v dopravě velmi dobře připraveni a lze říct,ţe
zhruba po 5 letech se zde prevence ze strany MP vyplácí.Pro zájem bude další přednáška
uskutečněna v dalším školním roce.
12. Dne 8.12.2010 v čase 08.00-11.00 hod. proběhla přednáška pro 1.stupeň a to 1-5 ročník
na ZŠ LESNICE a to se zaměřením na dopravu a znalost dopravních značek.Znalosti ţáků
zde byly výborné a to proto,ţe je zde méně dětí a učitelé se můţou více dětem věnovat.Na
závěr proběhl test z dopravní výchovy a bylo vybráno 6 ţáků a to z 1-5 tříd.Ti byly
ohodnoceni propagačními materiály.Pro zájem na této škole se přednáška bude opakovat
zase napřesrok.

Závěr:
Celkově lze říct, ţe zájem z přidruţených vesnic a škol je stejný jako v loňském roce.
Připravenost ţáků je na dobré úrovni. V letošním roce je zaznamenán malý pokles a zájem
o přednášky na školách ve městě Zábřehu.

Přednáškovou činnost vykonávala v tomto roce preventivní skupina ve sloţení str. Jáně a str.
Holík. Všechny tyto přednášky a ukázky byly hodnoceny vedením těchto škol a organizátory
akcí velmi kladně s poţadavkem na opakování těchto akcí i v roce 2010.
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1.6. Účast na akcích konaných ve městě v roce 2010

Májový jarmark
Majáles, Memoriál Arnošta Valenty
Podzimní jarmark
Mikulášská nadílka
Welzlování

U těchto akcí prováděla Městská policie dohled nad dodrţováním veřejného pořádku a úzce
spolupracovala s pořadatelskou sluţbou. Všechny akce proběhly bez větších problémů a
stíţností z řad veřejnosti.
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1.7. Celkový statistický výkaz činnosti za rok 2010

Celkem přestupků

2434

Celkem vydáno blokových pokut v Kč
V řešení
Odloţeno přestupků
Předáno přestupků na přestupkovou komisi
Předáno přestupků na MÚ - ODSH
Napomenutí

452

111 500
78
49
104
13
1738

Dopravní přestupky
motorová vozidla
cyklisté
chodci
Celkem vybráno za přestupky v dopravě v Kč
Celkem přestupků v dopravě

blokově
310
10
1

v řešení
69
0
0

MÚ ODSH odloţeno
13
49
0
0
0
0

napomenutí
857
63
92

celkem
1298
73
93
52 300
1464

př. komise odloţeno
18
0
1
0
35
0
2
0
48
0

napomenutí
241
120
37
5
323

celkem
302
125
144
7
392
59 200
970

Ostatní přestupky
porušování OZV města
podávání alkoholu, drog a jiné náv. látky
proti majetku
porušování pravidel občanského souţití
proti veřejnému pořádku
Celkem vybráno za ostatní přestupky v Kč
Celkem ostatních přestupků

blokově
37
4
72
0
21

v řešení
9
0
0
0
0

Ostatní činnost
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druh činnosti
nalezeno odcizených vozidel
nalezeno auto vraků
nalezeno nezajištěných jízdních kol
zadrţeno hledaných osob
zadrţeno pachatelů trestných činů
zjištění trestného činu
předvedeno osob
nalezeno osob leţících na veřejných prostranstvích
doručení písemností do vlastních rukou
zjištěno nedostatků
odchyceno volně pobíhajících psů
pouţito donucovacích prostředků
předáno ÚZ - MÚ ODSH
předáno ÚZ - MÚ vymáhací a právní oddělení
předáno ÚZ - přestupková komise
předáno ÚZ - Eko servis

Celkem případů

počet případů
0
3
5
32
55
101
13
326
100
337
156
5
18
78
112
134

1475
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