ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ
ZA ROK 2017
ředitel Městské policie Jirkov:
Mgr. Martin Řehůřek – od 13.10.2017
Kompetenční vztah dle kompetenční směrnice MěÚ Jirkov:
Městská policie není v této směrnici uvedena, dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
řídí obecní policii starosta, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie jiného
člena obecního zastupitelstva
Kompetenční vztah dle usn. RM č. 17/41/RM/2014:
RSDr. Jan Bošina, člen RM, pověřený kontrolou a koordinací MěP
Schválený stav pracovníků: 1+27 (ředitel, 26 strážníků, 1 administrativní pracovnice)
Skutečný stav pracovníků:
1. Mgr. Martin Řehůřek, strážník – ředitel MěP
2. Václav Dráb, strážník – velitel směny, zástupce ředitele
3. Bc. Jaroslava Vorlová, DiS, strážník – velitel směny, manažer prevence
4. Robert Plzák, strážník – velitel směny
5. Lukáš Illik, strážník – velitel směny
6. Martin Vršan, strážník, manažer prevence
7. Alexandr Štambachský, strážník – zatupující velitel směny po dobu dlouhodobé PN
8. Bc. Marta Bendová, strážník
9. Pavol Kunstár, strážník
10. Jaromír Mikulecký, strážník
11. Pavel Mindák, strážník
12. Petr Berkovec, strážník
13. Jaroslav Záda, strážník
14. Jana Zakouřilová, strážník
15. Milan Pelzmann, strážník
16. Radek Musil, strážník
17. Josef Vlk, strážník
18. Libor Lehnert, strážník
19. Karolína Pézrová, strážník
20. Šárka Svatošová, strážník
21. Lucie Matochová, strážník
22. Michal Stříbrný, strážník
23. Stanislav Sollnař, strážník
24. Daniela Galbavá, administrativní pracovnice
V roce 2017 došlo ke změně na postu ředitele MěP. K MěP nastoupili dva noví strážníci, tři
pracovní poměr ukončili. V současné době není u MěP žádný pes a ani psovod a do budoucna
se o něm ani neuvažuje. V prosinci proběhlo výběrové řízení na obsazení volných míst. Byly
vybrány dvě ženy. Jejich nástup ke plánován k 1.3.2018. Z důvodu snížení administrativního
zatížení strážníků je plánováno s přijetím jednoho civilního pracovníka.
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Územní pravomoc: katastrální území města Jirkova, kam spadá i Starý Březenec, Červený
Hrádek a Jindřišská
Městská policie zajišťuje následující činnosti:
1. podle zákona o obecní policii č. 553/91 Sb., obecní policie při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo
jiného zákona zejména:
2. přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
3. dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
4. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
5. podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu
na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
6. podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí
opatření k jeho obnovení,
7. podílí se na prevenci kriminality v obci,
8. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
9. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
10. poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání
údaje o obecní policii.
11. v praxi každý strážník zodpovídá v rámci pochůzkové služby za bezpečnost a
veřejný pořádek v lokalitě, kterou momentálně prochází. V rámci pochůzky řeší
zjištěné přestupky. Zvýšený dohled klade zejména na pochůzkovou službu ve
služebně přiděleném okrsku, ve kterém má už každý strážník získanou dobrou
místní znalost.
12. vedle toho strážníci dohlížejí na dodržování veřejného pořádku při pořádání
kulturních, sportovních a jiných akcí, kde zajišťují i bezpečnost a plynulost
silničního provozu
13. pravidelně dohlížejí na bezpečnost dětí při příchodu do škol, zejména u přechodů
pro chodce v blízkosti školských zařízeních
14. strážníci prověřují přijatá oznámení, telefonická i ústní, stížnosti a petice
15. provádějí kontroly záboru veřejného prostranství, plnění podmínek rozhodnutí
vydaných odbory města
16. zajišťují dohled nad veřejným pořádkem při vyplácení sociálních dávek občanům
17. provádí odchyt psů a jiných zvířat, sběr uhynulých zvířat
18. v písemné podobě zpracovávají nezbytnou agendu městské policie – např. zprávy
z okrsků, úřední záznamy, oznámení o přestupcích, šetření ke stížnostem, peticím
apod., evidenci řešených přestupků, udělených pokut, písemný styk s odbory MěÚ a
jinými organizacemi, evidence k odtahům vozidel a vraků
19. spolupracují s ostatními odbory MěÚ a organizacemi města – asistence při otvírání
bytů, asistence při komplexním blokovém čištění komunikací, odtazích vozidel a
vraků, kontroly neoprávněně založených skládek s odborem ŽP, provádějí asistence
při sociálním šetření v nepřizpůsobivých rodinách, zajištění pomoci občanům
v nouzi nebo naléhavé situaci
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20. spolupracují s Policií ČR – součinnostní akce např. podávání alkoholu osobám
mladistvým, podílejí se na pátrání po pohřešovaných osobách zejména dětech,
hledaných osobách, odcizených vozidlech atd.
21. přijímají do evidence jízdní kola
22. plní další úkoly uložené radou a zastupitelstvem města, vyplývající z potřeb obce
Seznam základních právních předpisů, kterými se při výkonu své činnosti řídí, v rozsahu
přiměřeném úkolům, obecní policie:
1. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších právních předpisů
2. vyhláška Ministerstva vnitra č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii
3. vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 444/2008, o zdravotní způsobilosti uchazeče
o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
4. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích do 30.6.2017
5. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky od 1.7.2017
6. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích od 1.7.2017
7. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
8. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
9. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
10. zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
11. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
12. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
13. zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, do 30.6.2017
14. zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
od 1.7.2017
15. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
16. zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
17. zákon č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a zákonů, o Policii
České republiky
18. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
19. Zákoník práce
20. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
21. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
22. Ústava České republiky
23. Listina základních práv a svobod
24. další právní předpisy a zákony, které souvisejí s činností obecních policií
25. obecně závazné vyhlášky a nařízení města Jirkova
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Statistická čísla z činnosti městské policie za rok 2016:
rok 2016
počet přijatých písemností
168
počet odeslaných písemností
785
přijato oznámení osobních, telef.,
2 952
zpracováno spisů správnímu orgánu
484
nasazeno technických prostředků
34
zpracováno a prověřeno dožádání OS, aj.,
199
odtaženo vozidel a vraků
177

rok 2017
165
1001
2783
489
15
158
196

Přestupková statistika
rok 2016
6428
4 276
1 536 – 525 400,-Kč
2 256
484
3 035
114
0
300
676
4
147

celkem řešeno událostí
celkem řešeno přestupků
celkem uděleno pokut
celkem řešeno domluvou
oznámení správnímu orgánu
přestupky bezpečnost a plynulost provozu
přestupky alkoholismus a toxikománie
přestupky jiné
přestupky - porušení OZV
přestupky veřejný pořádek
přestupky občanské soužití
přestupky proti majetku

rok 2017
5797
3522
1167 – 573 700,-Kč
1608
489
2413
19
48
292
468
34
137

Z předložené evidence vyplývá, že zjištěné přestupky jsou v poklesu, což odpovídá i
statistikám Policie ČR, podle kterých i nápad trestné činnosti vykazuje klesající tendenci. Asi
polovina z celkového počtu přestupků je strážníky řešena domluvou, což svědčí o tom, že k
nápravě volí strážníci nejmírnější sankci postihu. Průměrná výše udělené blokové pokuty se
dlouhodobě pohybuje v částce cca 350,- Kč, což je výše výrazně v dolní polovině stanovené
sazby. Od 1.7.2017 vešly v účinnost nové zákony o přestupcích a zákon na ochranu před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
V rámci výkonu služby došlo ve třech případech k použití donucovacích prostředků. Při
žádném z použití donucovacích prostředků nedošlo ke zranění osoby, proti které byly
donucovací prostředky použity nebo škodě na majetku. O všech případech byl v souladu se
zákonem o obecní policii vyrozuměn starosta města.
Předvedeno k ověření totožnosti na služebnu Policie ČR bylo 105 osob, zadrženo pachatelů
trestné činnosti 11 a 5 osob hledaných.
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Ve 128 případech byly záznamy kamerového systému poskytnuty Policii ČR z důvodu
podezření ze spáchání trestné činnosti.
K městské policii jsou už několik let zařazeny pro výkon práce dozoru veřejného pořádku 3
osoby z evidence úřadu práce Službu vykonávají zpravidla v ranních směnách 7:00 – 15:00 h,
v letním období jsou ranní směny střídány nepravidelným výkonem odpoledních směn
v rámci trvalého dohledu nad veřejným pořádkem v Olejomlýnském parku.
Pro prevenci kriminality je již několik let využívána koncepce prevence kriminality, která
zahrnuje všechny skupiny od mateřských škol až po seniory a obsahuje nejen přednášková
témata vč. jejich obsahu přednášek. Každá základní škola má vyhrazený svůj tzv.
přednáškový týden. Témata přednášek jsou různorodá, v poslední době je významnost
prevence kladena zejména na pojmy kyberšikana, šikana, užívání alkoholu a jiných
návykových látek. Koncepce pamatuje i na možnost aktuálního tématu nebo problému pro
určitý kolektiv, které nejsou zahrnuty mezi zpracovanými tématy. Od doby zahájení koncepce
projevily školy o přednáškovou činnost nebývalý zájem a celkem bylo pro školy provedeno za
rok 210 přednášek. Byla realizována akce rozšíření kamerového systému o dva kamerové
body v Ervěnicích.
Městská policie také navázala spolupráci se Střední odbornou školou energetickou a stavební,
Obchodní akademií a Střední zdravotnickou školou Chomutov, příspěvkovou organizací, ve
věci poskytování praxe pro třetí a čtvrté ročníky obor bezpečnost a ochrana obyvatel. V tomto
roce byla poskytnuta praxe v délce dva týdny šesti žákům, praxe byla hodnocena velmi
pozitivně oběma stranami, proto bude tato spolupráce pokračovat i v roce 2018.
Kamerový systém v současné době obsahuje 43.
Na pult centrální ochrany objektů je připojeno celkem 44 objektů, z toho je 5 objektů
soukromých subjektů. Za rok 2016 strážníci vyjeli ke 165 signálům poplachů o narušení
objektu. Vždy se jednalo o plané signály způsobené špatnou manipulací se zabezpečovacím
zařízením, špatným zajištěním objektu, povětrnostními nebo jinými vlivy (např. výpadek
elektrického proudu).
Za rok 2016 proběhly na městské policii čtyři čtvrtletní kontroly ve věci pokutových bloků
prováděné finančním odborem MěÚ, všechny kontroly proběhly bez závad.
Spolupráce s Policií ČR OO je založena především na vzájemné informovanosti o
bezpečnostní situaci ve městě, informacích o pátrání po osobách, operativním řešení problémů
v rámci výkonu služby, zajišťování veřejného pořádku při pořádání kulturních, sportovních a
jiných akcí. Pravidelně každý den předává PČR OO městské policii informativní zprávu o
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nápadu trestné a přestupkové činnosti. Mezi městem a Policií ČR OO je uzavřena dohoda o
vzájemné spolupráci při zajištění veřejného pořádku na území města. Obě složky provádějí
společně kontroly zaměřené na podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let, dohled
v okolí základních škol zejména při zahájení a ukončení školního roku, společně se podílejí na
prevenci kriminality. Územní obvod Chomutov také městu pravidelně předává roční zprávy o
nápadu, přehledu a vývoji trestné činnosti. Vzájemná spolupráce probíhá také na úrovni
prevence kriminality s organizacemi města, Policie ČR OO má zastoupení v určených
preventivních komisích.
Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Jirkov je dlouholetá. Hasiči spolupracují
s městskou policií a městem při odtazích vozidel a to jak při komplexním blokovém čištění
komunikací města, tak vraků nebo vozidel, která tvoří překážku provozu na pozemních
komunikacích. Pro potřeby města a městské policie jsou hasiči proškoleni a vybaveni pro
potřeby odchytu vosích a včelích rojů, což výrazně napomáhá provedení rychlého zásahu
např. v okolí základních a mateřských škol s ohledem na možné ohrožení. Hasiči ve
spolupráci s městskou policií zajišťují i další činnosti, které souvisejí s nepředvídatelnými
situacemi, jako jsou dopravní nehody, vichřice, silný déšť, kdy zajišťují vyčištění vozovky,
pokácení nalomených nebo odstranění spadlých stromů a větví, odčerpání vody, vytahování
zapadlých vozidel, zvířat ve vodních tocích apod., odstraňování rampouchů a sněhu ze střech
a ochozů.
Městská policie spolupracuje také s ostatními organizacemi ve městě. S organizacemi
zajišťujícími bytovou oblast v rámci asistencí při prováděných kontrolách problémových
nájemníků, otvírání neobývaných bytů apod. S organizacemi zajišťujícími kulturní a
sportovní akce v rámci zajištění veřejného pořádku a dohledem nad bezpečností a plynulostí
provozu na pozemních komunikacích při jejich pořádání.
Úzká spolupráce je také nastavena s jednotlivými odbory městského úřadu, pro které městská
policie zajišťuje zejména asistence doprovodu při prováděných šetřeních, provádí šetření
stížností a petic, dožádání k osobám pro přestupkové jednání, úzká spolupráce je nastavena
také v oblasti sociální vzájemnou informovaností o problémových rodinách, sociálním šetření
apod. Nejvýraznější spolupráce probíhá s odborem sociálních věcí a školství MěÚ, kam byla
oznámena řada podnětů pro šetření v rodinách, kde je podezření na zanedbání výchovy dítěte
nebo narušené rodinné vztahy. Ve spolupráci s tímto odborem, odborem majetku města a
úřadu práce probíhají pravidelné kontroly v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnic, které jsou
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zaměřené na soužití rodin v lokalitě, veřejný pořádek a narušování občanského soužití,
zjištěné nedostatky jsou průběžně řešeny a odstraňovány.
Za rok bylo strážníky, ať už samostatně nebo ve spolupráci s MVDr. Halounkem, odchyceno
a umístěno do psího útulku celkem 78 psů, jedná se zpravidla o psy, u kterých se na místě
nepodařilo ustanovit jejich majitele, nebo nebyli opatření evidenční známkou. Pro účely
nepřetržitého umisťování, má městská policie neustále k dispozici vyčleněn jeden kotec.
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