Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007

1. Úvod
Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti
Třeboň za rok 2007.

Městské policie

2. Personální oblast
Počet pracovníků zaměstnaných u Městské policie Třeboň k 31.12.2007 je celkem 16
osob - 11 strážníků a 5 civilních zaměstnanců – operátorek. Průměrný věk zaměstnanců
Městské policie je 38,2 let, což se jeví jako optimální kombinace z pohledu fyzické
připravenosti a získaných zkušeností. Průměrná délka praxe současných zaměstnanců u
Městské policie je 9,75 let.

3. Vzdělávání
Vzhledem k tomu, že ze zákona lze osvědčení strážníka získat pouze na tři
roky, musí strážníci každé tři roky podstupovat obhajobu licence před zkušební komisí
Ministerstva vnitra. Při vědomí náročnosti zkoušek jsou strážníci pravidelně posílání na
školící kurzy zaměřené na prohlubování znalostí zákonů, dále jsou zde školeni z taktiky a
psychologie policejní práce, zdravotních znalostí, zacházení se střelnou zbraní a dalších
oblastí důležitých pro práci strážníka. V roce 2007 v rámci praktického výcviku ve střelbě
ze střelných zbraní strážníci absolvovali 4 x cvičné střelby.
Speciálního kursu určeného pro operátory kamerových systémů operačních pracovišť
policejních složek se v loňském roce zúčastnily 4 operátorky.

4. Fyzická připravenost
Testy z fyzické připravenosti jsou konány pravidelně v ročním intervalu a strážníci
jsou tímto způsobem vedeni k udržování potřebné fyzické kondice.
V roce 2007 podstoupili všichni strážníci prověrky z fyzické připravenosti dle platných
tabulek. Z toho 3 strážníci nesplnili požadované limity na první pokus, 2 strážníci uspěli u
opravného testu konaného s měsíčním odstupem, 1 strážník neuspěl ani u opravného
testu což je důvodem k odebrání osobního hodnocení a v případě dalšího nesplnění
fyzických testů k ukončení pracovního poměru.

5. Činnost Městské policie obecně
Činnost Městské policie je velice různorodá a není v možnostech této zprávy vše
vystihnout. Základním prvkem je dohled na dodržování zákonů, zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti osob a jejich majetku. Činnost se dělí na represivní a preventivní.
Z dlouhodobého pohledu se zvyšuje preventivní činnost. Její součástí je pravidelná
dohledová a kontrolní činnost, přednášková činnost, výuková činnost.
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Ze statistik je zřejmé, že nejvíce času strážníkům stále zabírá řešení dopravní
problematiky, dále přestupky proti veřejnému pořádku, prevence a kontrolní činnost.

Statistiky 2007:

Celkem událostí

10 623

Z toho:
Přestupky celkem
Kamerový systém celkem
asistence
Kontrolní činnost
nálezy
Závady ( TS, SÚS, ŘsaD)
Vlastní šetření
Přijatých oznámení
Výjezdy PCO

počet
6 134
619
51
1 538
188
258
771
804
419

Rozbor přestupků:
Přestupky celkem

počet
6134

Z toho:
Přestupky v dopravě
Přestupky proti majetku
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti občanskému soužití
Obecně závazné vyhlášky
Podání alkoholu osobám mladším 18 let
Psi

4107
112
1256
53
463
65
78

Počet
zjištění

Kamerový systém:
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti majetku
Přestupky další
Dopravní přestupky
Trestné činy
Opilství
Zdravotní problémy, úrazy
Další události

Asistence :

150
74
189
78
11
29
13
75

Počet akcí

Kulturní akce
Akce škol
Sportovní akce

19
15
17
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Kontrolní činnost:

Počet akcí

Kontroly restaurací
Kontroly u škol
Kontroly cyklistů
Kontroly obcí
Kontroly na psy
Kontroly
neoprávněného stanování
Kontroly parkování
Kontroly kouření mládeže
Kontroly průjezdů kamionů
jiné kontroly

238
132
96
219
92
25
461
42
126
107

6. Ekonomická oblast
Rozpočet Městské policie na rok 2007 byl po rozpočtových změnách ve výdajové
části v částce 7 382 100,- Kč, skutečné čerpání Městské policie bylo v částce 7 098
519,-Kč, čili vyčerpáno bylo 96,16 % ze schváleného rozpočtu. Úspora činí 283 581,Kč; žádná ze schválených položek včetně mezd nebyla překročena.
V příjmové části byla schválena částka v celkové výši 490 000,- Kč, skutečný
příjem činil 946 595,- Kč; z toho 862 700,- Kč za uložené pokuty a 83 895,- Kč za
poplatky na tržišti a na poutích ze záboru místa. Příjmy byly splněny na 193,18 %.
Navýšení příjmů proti původnímu odhadu bylo způsobeno rozšířením pravomocí
strážníků o řešení přestupků v dopravě, kdy je městské policii svěřena nejen
problematiky dopravy statické ( v klidu), ale i dynamické, což se nejvíce projevilo při
kontrolách na dodržování povolené rychlosti. Viz. tabulka.

Rozpočet 2007
Výdaje celkem
Příjmy celkem

Plán

Skutečnost

7 382 100,- Kč
490 000,- Kč

7 098 519,-Kč
946 595,- Kč

Plnění
96,16 %
193,18 %

7. Prevence
V rámci preventivní činnosti se Městská policie zaměřila na rizikové skupiny obyvatel,
tj. děti a seniory. V průběhu roku byly uskutečněny besedy s žáky základních a středních
škol s různým zaměřením na zvýšení právního vnímání, zásady správného chování
lidského jedince ve společnosti a zásady vlastní bezpečnosti. Zvýšená pozornost byla
zaměřena na ochranu vlastní osobnosti, ochranu proti šikaně a na drogovou
problematiku.
Strážníci se dále v průběhu roku zaměřili na dopravní výchovu školní mládeže, kde
mimo pravidelných besed provedli ve spolupráci s Autoškolou Ille výuku žáků 4. a 5. tříd
na dětském dopravním hřišti. Tato akce konaná v průběhu měsíců září a října proběhla
dle našeho názoru na vysoké odborné úrovni a vzhledem k ohlasu bude opakována.
V rámci práce se seniory byly uskutečněny 2 besedy s členy svazu důchodců a 1
beseda s členy svazu tělesně postižených občanů, kde byly přítomným občanům
vysvětleny zásady vlastní bezpečnosti, rady pro případ ohrožení trestnou činností a
seznámení s pořádkem a bezpečností v Třeboni.
Tyto besedy jsou již dlouholetou tradicí v činnosti Městské policie a jsou důležité pro
spolupráci s občany a zvýšení jejich bezpečnosti.
V prosinci 2007 byla dále provedena akce zaměřené na cyklisty zejména na povinné
osvětlení. Tato akce byla provedena společně s dětmi z turistického oddílu „Zálesák“ a
proti obvyklým každodenním kontrolám ze strany strážníků se lišila tím, že přítomné děti
předávali kontrolovaným cyklistům drobné předměty preventivního charakteru. Akce
měla kladný ohlas a bude opakována.
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Besedy

téma

Základní školy
Základní školy
Základní školy
Základní školy
Základní školy
Střední školy
Střední školy
Střední školy
Senioři, tělesně postižení
Senioři, tělesně postižení
Senioři, tělesně postižení

Právo, morálka, odpovědnost
Drogy a jiné toxikomanie
Dopravní výchova
Praktická dopravní výchova
šikana
Právo, morálka, odpovědnost
Drogy a jiné toxikomanie
Trestné činy, trestní odpovědnost
Prevence proti podvodům, krádežím
Místní situace z pohledu bezpečí
Pocit vlastního bezpečí

Počet
hodin
11
4
6
21
5
4
3
3
3
2
2

8. Činnost v obcích Ledenice a Majdalena
V roce 2007 byly podepsány veřejnoprávní smlouvy s obcemi Ledenice a Majdalena,
na základě kterých vykonávala Městská policie svoji činnost i na území těchto obcí.
Činnost byla zahájena v červnu 2007 a na základě dosavadních výsledků bude
pokračovat i v roce 2008.
Pro informaci podávám krátký výčet činnosti:
Obec Ledenice - odpracováno celkem 124 hodin ve dvoučlenných hlídkách, služby
rozděleny do dvouhodinových návštěv, rozsah plnění v plné pravomoci Městské policie,
během činnosti zjištěny 4 trestné činy, 149 přestupků; z toho 95 v dopravě, 66 vraků
motorových vozidel, pokuty byly uloženy v celkové výši 72 000,- Kč, náhrady za výkon
služby 76 880,- Kč.

Ledenice
Odpracovaných hodin
Přestupků celkem
Přestupků v dopravě
Vraků motorových vozidel
Trestné činy
pokuty
Úhrada za výkon služby

124
149
95
66
4
72 000,- Kč
76 880,- Kč

Obec Majdalena - odpracováno celkem 62 hodin ve dvoučlenných hlídkách, služby
rozděleny do jednohodinových návštěv, rozsah plnění pouze měření rychlosti, zjištěno
111 přestupků překročení rychlosti; z toho 102 přestupků řešeno na místě, 9 přestupků
předáno do správního řízení, pokuty uloženy v celkové výši 102 000,- Kč, náhrady za
výkon služby 38 444,- Kč.

Majdalena
Odpracovaných hodin
Přestupků v dopravě
pokuty
Úhrada za výkon služby
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62
111
102 000,- Kč
38 444,- Kč

Příjem z obcí Ledenice a Majdalena činí celkem 115 320,- Kč za výkon služby a 174 000,Kč za uložené pokuty. Celkem 289 320,-Kč.

9. Doprava
V
roce 2006 byly podstatně rozšířeny pravomoci Městských policií při řešení
dopravních přestupků. Zákonodárce tímto krokem sice z pochopitelných důvodů řešil
obecné problémy v dopravě, ale z pohledu městské policie zcela nekoncepčně, neboť tím
jen zvýraznil podíl městských policií na řešení dopravní problematiky oproti původnímu
záměru zaměření na veřejný pořádek a bezpečnost. Že se jedná z pohledu občanů o
nepopulární činnost strážníků je zřejmé, ale z pohledu udržení bezpečnosti je nezbytné
tato nová oprávnění uplatňovat.

Druh přestupku
Pěší zóna
Obytná zóna
Zákaz vjezdu
Zákaz stání
Zákaz zastavení
Překročení rychlosti
Jízdní pruhy
Řízení pod vlivem alkoholu
Neoprávněný vjezd nákladních vozidel
Placená parkoviště
Parkoviště na povolení
Další přestupky

počet
501
134
143
1296
151
337
126
13
73
951
315
67

10. Technické vybavení
Technické vybavení Městské policie je na velice dobré úrovni, podmínky pro kvalitní
výkon služby strážníků jsou zajištěny. Technika je obnovována průběžně podle vývoje a
potřeby.
Výběr z technického vybavení:
Služební vozidlo Škoda Roomster Style 1,6
Kamerový systém - 8 kamer
Digitální fotoaparát Kodak
Digitální přístroj na měření alkoholu
Laserový měřič rychlosti vozidel
Halogenové ruční svítilny
Odchytová tyč na psy
Radiostanice pro komunikaci
Tři záchytné kotce pro psy
Dalekohled pro noční vidění
Záznamové zařízení pro telefonické a radiové hovory
Dostatečné počítačové a programové vybavení
Videokamera
Revolvery Arminius a Ruger

5

11. Ztráty a nálezy
Městské úřady jsou ze zákona povinny vést agendu ztrát a nálezů. V Třeboni tuto
činnost provozuje Městská policie. V roce 2007 bylo nalezeno nebo přijato celkem 186
nálezů, z toho 144 nálezů se podařilo vrátit původním majitelům.
Výhodou vedení této agendy Městskou policií je skutečnost, že občané mohou své
ztráty nebo nálezy oznámit v kteroukoliv denní i noční hodinu včetně víkendů a podle
našich skutečností je to jeden z hlavních faktů pro celkovou úspěšnost při vracení
ztracených věcí majitelům.

12. Závěr
Z personálního pohledu je Městská policie Třeboň stabilizovanou složkou bez potřeby
zásadních změn. Výrazné navýšení příjmu je způsobeno změnami v zákonech viz. výše.
Novým prvkem v činnosti v roce 2007 je uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcemi
Ledenice a Majdalena. Pokračuje trend nadměrného zatěžování Městské policie
problematikou dopravy, což je způsobeno legislativními úpravami zákonů.
Zvyšuje
se zaměření na preventivní stránky bezpečnostní problematiky. Pro následující období je
cílem další zvýšení úrovně strážníků z hlediska odbornosti a profesionality, zvýšení
bezpečnosti občanů a udržení vysoké úrovně technického vybavení.

Vladimír Školka
vrchní strážník
Městská Policie Třeboň
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