Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2008

1. Úvod
Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie
Třeboň za rok 2008.

2. Personální oblast
Počet pracovníků zaměstnaných u Městské policie Třeboň k 31.12.2008 je celkem 16
osob - 11 strážníků a 5 civilních zaměstnanců – operátorek. Průměrný věk zaměstnanců
Městské policie je 37 let. V průběhu roku 2008 odešli dva strážníci a jedna operátorka,
nahradili je noví a mladí pracovníci. Průměrná délka praxe současných zaměstnanců u
Městské policie je 9,25 let.

3. Vzdělávání
V roce 2008 absolvovalo prolongační zkoušky ( obhajoba licence) 5 strážníků, všichni
uspěli a mohou ve své práci pokračovat.
V roce 2008 v rámci praktického výcviku ve střelbě ze střelných zbraní strážníci
absolvovali 3 x cvičné střelby.
Speciálního kursu určeného pro operátory kamerových systémů operačních pracovišť
policejních složek se v loňském roce zúčastnily 2 operátorky.

4. Fyzická připravenost
V roce 2008 podstoupili všichni strážníci prověrky z fyzické připravenosti dle
platných tabulek a všichni limit splnili na první pokus, což je výrazné zlepšení proti
předcházejícímu roku, kdy tři strážníci museli testy opakovat.

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.
Ze statistik je zřejmé, že nejvíce času strážníkům stále zabírá řešení dopravní
problematiky.
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Statistiky 2008:

Celkem událostí

11 507

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

počet
6 284
712
74
983
175
184
1 564
1 045
486

Rozbor přestupků:
Přestupky celkem

počet
6 284

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

4 221
142
1356
72
384
57
52

Počet
zjištění
792

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

174
82
189
243
14
33
17
40

Počet akcí
74

Asistence:
Kulturní akce
Akce škol
Sportovní akce

42
19
13
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Kontrolní činnost:

Počet akcí
983

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

364
169
84
76
54
19
36
84
97

6. Ekonomická oblast
Rozpočet Městské policie na rok 2008 byl po rozpočtových změnách ve výdajové
části v částce 7 553 400,- Kč, skutečné čerpání Městské policie bylo v částce
7 292 429,-Kč, čili vyčerpáno 96,5 % ze schváleného rozpočtu. Úspora činí 260 971,Kč; žádná ze schválených položek včetně mezd nebyla překročena.
V příjmové části byla schválena částka v celkové výši 720 000,- Kč, skutečný
příjem činil 890 190,- Kč; z toho 824 800,- Kč za uložené pokuty a 65 390,- Kč za
poplatky ze záboru místa na tržišti a na poutích. Příjmy byly splněny na 123,6 %.

Rozpočet 2008
Výdaje celkem
Příjmy celkem

Plán

Skutečnost

7 553 400,- Kč
720 000,- Kč

7 292 429,-Kč
890 190,- Kč

Plnění
96,5 %
123,6 %

7. Prevence
Prevence se stala jednou z hlavních činností Městských policií a v roce 2008
byla této problematice opět věnována patřičná pozornost. Na školách a u cílených
skupin občanů byly uskutečněny besedy, praktická výchova probíhala na dopravním
hřišti, v roce 2008 byla preventivní činnost zaměřena hlavně na cyklisty, problematiku
užívání návykových látek a posílení právního vědomí občanů.

Besedy
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

téma
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
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Počet
hodin
9
6
11
28
12
3
3
5
4
3
4

8. Činnost v obcích Ledenice, Majdalena a Štěpánovice
V roce 2008 byly podepsána veřejnoprávní smlouva s obcí Štěpánovice, v obcích
Majdalena a Ledenice pokračovala činnost z předešlého roku.
Obec Ledenice - odpracováno celkem 208 hodin ve dvoučlenných hlídkách, služby
rozděleny do dvouhodinových návštěv, rozsah plnění v plné pravomoci Městské policie,
během činnosti zjištěno 8 trestných činů, 189 přestupků; z toho 107 v dopravě, 92 vraků
motorových vozidel, pokuty byly uloženy v celkové výši 77 100,- Kč, náhrady za výkon
služby 131 440,- Kč.

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

208
189
107
92
8
77 100,- Kč
131 440,- Kč

Obec Majdalena - odpracováno celkem 104 hodin ve dvoučlenných hlídkách, služby
rozděleny do jednohodinových návštěv, rozsah plnění pouze měření rychlosti, zjištěno
190 přestupků překročení rychlosti; z toho 179 přestupků řešeno na místě, 11 přestupků
předáno do správního řízení, pokuty uloženy v celkové výši 179 000,- Kč, náhrady za
výkon služby 65 720,- Kč.

Majdalena
Odpracovaných hodin
Přestupků v dopravě
pokuty
Úhrada za výkon služby

104
190
179 000,- Kč
65 720,- Kč

Obec Štěpánovice - odpracováno celkem 36 hodin ve dvoučlenných hlídkách, služby rozděleny do
jednohodinových návštěv, rozsah plnění pouze měření rychlosti, zjištěno 81 přestupků překročení
rychlosti; z toho 76 přestupků řešeno na místě, 5 přestupků předáno do správního řízení, pokuty
uloženy v celkové výši 76 000,- Kč, náhrady za výkon služby 16 120,- Kč.

Štěpánovice
Odpracovaných hodin
Přestupků v dopravě
pokuty
Úhrada za výkon služby

36
81
76 000,- Kč
16 120 ,- Kč

Příjem z obcí Ledenice, Majdalena a Štěpánovice činí za výkon služby 213 280,- Kč a za
uložené pokuty 332 100,- Kč. Celkem 535 380,-Kč.
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9. Doprava

Druh přestupku v dopravě
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
4221
458
114
233
924
174
579
87
19
51
635
511
436

11. Ztráty a nálezy
Městské úřady jsou ze zákona povinny vést agendu ztrát a nálezů. V Třeboni tuto
činnost vykonává Městská policie. V roce 2008 bylo nalezeno nebo přijato celkem 143
nálezů, z toho 119 nálezů se podařilo vrátit původním majitelům.

12. Závěr
V personálních záležitostech zůstává stejný počet zaměstnanců. V roce 2008 odešli
dva strážníci a jedna operátorka, byli nahrazeni novými zaměstnanci. V současné době
Městská policie eviduje velký počet žádostí o práci z řad občanů, o práci u Městské policie
je zájem.
Rozpočet Městské policie Třeboň na rok 2008 byl dodržen v příjmové i výdajové části,
žádná ze schválených kapitol rozpočtu nebyla překročena či nenaplněna
Činnost strážníků byla zaměřena na udržení veřejného pořádku a bezpečnosti občanů
tak, jak vyplývá ze Zákona o obcích i ze Zákona o obecní policii.
V roce 2008 Městská policie Třeboň zahájila činnost v obci Štěpánovice na základě
žádosti tamního obecního úřadu a následném schválení smlouvy zastupitelstvy.
Pro rok 2009 bude hlavním úkolem Městské policie aplikovat schválené novely zákonů do praxe,
dochází k výraznému posílení pravomocí ale i povinností obcí resp. Městských policií.

Vladimír Školka

vrchní strážník
Městská Policie Třeboň
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