ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ
ZA ROK 2010
Ředitelka Městské policie Jirkov :

Marta Bendová

Kompetenční vztah dle kompetenční směrnice MěÚ Jirkov :
Městská policie není v této směrnici uvedena, dle zákona č. 553/91 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. 314/15/R/2009 :
Milan Rodák, člen RM, pověřený kontrolou a koordinací MěP
Stav pracovníků : 1+27 ( ředitelka, 26 strážníků, 1 administrativní pracovnice)
Personální obsazení :
1. Marta Bendová, strážník – ředitelka MěP
2. Václav Dráb, strážník – zástupce ředitelky, manažer prevence
3. Robert Plzák, strážník – velitel směny
4. Jaroslava Vorlová, strážník – velitel směny
5. Pavol Kunstár, strážník
6. Jaromír Mikulecký, strážník
7. Jana Kacerovská, strážník
8. Jiří Bíma, strážník
9. Pavel Mindák, strážník
10. Petr Berkovec, strážník
11. Jaroslav Záda, strážník
12. Jana Zakouřilová, strážník
13. Milan Pelzmann, strážník
14. Martin Dlouhý, strážník
15. Michal Pavlásek, strážník
16. Radek Musil, strážník
17. Josef Vlk, strážník
18. Tomáš Beck, strážník
19. Alexandr Štambachský, strážník
20. Jaroslav Krška, strážník
21. Libor Lehnert, strážník
22. Martin Vršan, strážník
23. Petr Robe, strážník
24. Taťána Ivanynjuk, strážník
25. Václav Spousta, strážník
26. Josef Lacina, čekatel
27. David Capoušek, čekatel
28. Daniela Galbavá, administrativní pracovnice
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 :
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2.
3.
4.
5.

přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu
na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
6. se podílí 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. se podílí 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 hracích automatů s finančním odborem, kontroly neoprávněně
založených skládek s odborem ŽP, provádějí asistence při sociálním šetření
v nepřizpůsobivých rodinách, zajištění pomoci občanům v nouzi nebo naléhavé
situaci
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
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4. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
5. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
6. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
7. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
8. zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
9. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
10. zákon č. 41/2009 Sb., trestní řád
11. zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
12. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
13. zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
14. zákon č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a zákonů, o Policii
České republiky
15. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
16. Zákoník práce
17. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
18. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
19. Ústava České republiky
20. Listina základních práv a svobod
21. další právní předpisy a zákony, které souvisejí s činností obecních policií
22. obecně závazné vyhlášky a nařízení města Jirkova
Statistická čísla z činnosti městské policie za rok 2010 :
rok 2009
počet přijatých písemností
402
počet odeslaných písemností
1 043
přijato oznámení osobních, telef.,
5 125
zpracováno spisů správnímu orgánu
191
Nasazeno technických prostředků
802
zpracováno a prověřeno dožádání OS, aj.,
380
Odtaženo vozidel a vraků
239

rok 2010
526
1 156
4 196
165
954
469
251

Přehled zjištěných a řešených přestupků je zpracován v příloze dle jednotlivých měsíců a
poté i v souhrnu za celý rok 2010. V porovnání s rokem 2009 – v roce 2009 řešeno celkem
4 208 přestupků, z toho 1531 uzavřeno domluvou, 2 486 v blokovém řízení ve finanční částce
825 800,- Kč, 191 přestupků postoupeno k projednání správnímu orgánu. V roce 2010 řešeno
celkem 5551 přestupků, z toho 2474 uzavřeno domluvou, 2912 v blokovém řízení ve finanční
částce 1 022 600,- Kč, 165 přestupků předáno k projednání příslušnému správnímu orgánu.
Podle kategorie přestupků bylo projednáno přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích - 3969, vloni 2 961, přestupků na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomániemi 100, vloni 60, přestupků porušení obecně závazné
vyhlášky 575, vloni 399, přestupků proti veřejnému pořádku 560, vloni 473, 17 přestupků
proti občanskému soužití, vloni 16, a 330 přestupků proti majetku, vloni 298. Předvedeno
k ověření totožnosti na služebnu Policie ČR bylo 339 osob, zadrženo pachatelů trestné
činnosti 20 a 56 osob hledaných. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo
k nárůstu zjištěných přestupků proti veřejnému pořádku a i přestupků spáchaných porušením
obecně závazné vyhlášky, celkově o 263 přestupků. K nárůstu došlo i u zjištěných přestupků
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi. Vysoký počet přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích přetrvává zejména s ohledem
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na stálý nedostatek parkovacích míst a to i přesto, že v posledních letech byla zřízená
parkovací místa nová a další možnosti v tomto směru se nadále hledají.
Obsluhou kamerového systému bylo zjištěno za rok 2010 1051 skutků zakládajících
podezření z přestupkového jednání nebo trestného činu. Přímo při páchání přestupku nebo
trestného činu bylo kamerovým systémem zjištěno 28 pachatelů. Za rok 2009 bylo zjištěno
856 skutků a 14 pachatelů.
Hlavní náplní činnosti městské policie je v souladu se zákonem o obecní policii
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů stanovených
zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem. Strážníci přispívají k ochraně bezpečnosti
osob a majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně
závazných vyhlášek a nařízení obce, podílejí se na dodržování bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích, podílejí se na ochraně veřejného pořádku, činí opatření
k jeho obnovení, provádí dohled nad dodržováním čistoty veřejného prostranství, podílejí se
na prevenci kriminality a v neposlední řadě též odhalují přestupky a jiné správní delikty.
Městská policie dále spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii s Policií
ČR a dalšími orgány územních samosprávných celků.
Na pult centrální ochrany objektů je napojeno 43 objektů, 37 objektů je v majetku města a 6 je
soukromých objektů. Na signál o narušení objektu vydaný na pult centrální ochrany vyjeli
strážníci za rok 2010 celkem 322 x, vždy se jednalo o plané signály, k narušení objektu
nedošlo. Příčinou planých signálů byly špatná manipulace obsluhy se zabezpečovacím
zařízením, výpadek elektrického proudu, povětrnostní vlivy nebo špatné zajištění objektu
(např. otevřené okno).
Městský kamerový bezpečnostní systém má v současné době dvacet kamer, z toho čtyři
pevné, kterými je monitorován ochoz budovy městské policie a pokladna městského úřadu.
Spolupráce s Policií ČR OO je na velmi dobré úrovni. Obě složky se vzájemně informují o
bezpečnostní situaci ve městě, operativně spolupracují při řešení problémů v rámci výkonu
služby, konzultují opatření v rámci zajištění veřejného pořádku, podílejí se na zajištění
veřejného pořádku při pořádání kulturních, sportovních a jiných významných akcí ve městě.
V rámci spolupráce s Policií ČR OO Jirkov bylo provedeno 23 součinnostních akcí
zaměřených na podávání alkoholu mladistvým osobám v restauracích nebo hru na výherních
hracích automatech, konzumaci alkoholu mladistvými mimo restaurační zařízení ve
vytipovaných lokalitách, zjištěné přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a
toxikomániemi byly řešeny na místě. Bez určení pravidelnosti, provedli i strážníci 139
samostatných bezpečnostních akcí zaměřených na veřejný pořádek, dodržování OZV,
kontrolu přihlášených psů v evidenci, kouření osob na zakázaných místech, podávání
alkoholu osobám mladším 18-ti let, neoprávněné vjezdy na PZ, chůzi mimo přechodu pro
chodce, jízdu na jízdních kolech atd., při kterých byly uděleny blokové pokuty ve výši 23
500,- Kč, zkontrolováno bylo 540 majitelů psů. Tyto kontroly plní i preventivní funkci.
Na velmi dobré úrovni je také spolupráce s místním Sborem dobrovolných hasičů Jirkov.
Hasiči si zřídili vlastní odtahovou službu, čímž je umožněn odtah vozidel v kteroukoli dobu, a
spolupracují s městskou policií na odtazích vozidel v rámci komplexního blokového čištění
komunikací, odtahu při opravách komunikací, při odstraňování vraků nebo vozidel
neoprávněně parkujících na vyhrazených placených místech. Dále si hasiči pro potřeby města
i městské policie zajistili kurzy k provádění odchytu včelích a vosích rojů a k tomu nezbytné
vybavení, což výrazně napomohlo při řešení těchto situací zejména s ohledem na rychlý zásah
např. v blízkosti mateřských škol, protože dříve tuto činnost zajišťovali dobrovolníci z řad
včelařů a ne vždy se podařilo někoho okamžitě zajistit. Hasiči jsou rovněž vyškoleni
k odbornému otevření bytu a pro městskou policii, v případě potřeby zajišťují i tuto činnost.
Dále hasiči zajišťují v rámci spolupráce s městskou policií činnosti, které souvisejí
s nepředvídatelnými situacemi např. dopravní nehody, vichřice, silný déšť, kdy zajišťují
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vyčištění vozovky, pokácení nalomených nebo odstranění spadlých stromů a větví, odčerpání
vody, vytahování zapadlých vozidel ve sněhu, vytahování zvířat v přivaděči nebo kanálech,
odstranění rampouchů a sněhu ze střech a ochozů.
Odbor se kterým městská policie spolupracuje asi nejvíc je odbor sociálních věcí a školství.
Tomuto odboru jsou zejména předávány poznatky ve věci potřeby šetření v problémových
rodinách, poznatky ve věci přestupkové činnosti např. drobné krádeže, užívání alkoholu,
kouření atd., týkající se nezletilých a mladistvých, poznatky ve věci případné šikany na
školách, vyhýbání se školní docházce, podezření na zneužívání sociálních dávek aj. S tímto
odborem jsou také prováděny kontroly v nepřizpůsobivých nebo sociálně slabých rodinách
občanů žijících na katastru města. Těchto kontrol se vedle odboru sociálních věcí a městské
policie účastnil také místostarosty a Městská majetková. Asistence strážníků je poskytována
každému odboru, který o ní požádá a to zejména s ohledem na zajištění veřejného pořádku a
bezpečnosti zaměstnance.
Městská policie dále spolupracuje i s vlastníky bytových jednotek Městskou majetkovou
Jirkov s.r.o., SBD a Uniservis Reality při kontrolách problémových nájemníků, vyklízení bytů
atd., kterým poskytuje asistenci strážníků a předává poznatky např. k osobám zdržujícím se
v bytě neoprávněně nebo osobám narušujícím veřejný pořádek.
Městská policie zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností a plynulostí provozu
při pořádání všech kulturních akcí pořádaných na katastru města.
V prvním pololetí roku 2010 se konalo setkání občanů se svým okrskářem v okrscích 1,2,4,5,
7,16. Setkání se konala za účasti starosty, místostarosty, tajemnice MěÚ a vedoucího OO
Policie ČR. Zjištěné poznatky a připomínky občanů byly zapracovány do každodenní
instruktáže, tak, aby došlo k jejich eliminaci např. nedovolené parkování vozidel, parkování
v zákazech, venčení psů, závadová mládež, záškoláci, rušení nočního klidu atd. Jiné např.
nedostatek parkovacích míst, úpravy a prořezávky zeleně, skládky v ul. Mostecká, nepořádek
v domech, které obývají nepřizpůsobiví občané atd. byly předány k řešení jednotlivým
odborům MěÚ. V druhém pololetí roku se žádné setkání občanů s okrskářem nekonalo a to
zejména z důvodu rekonstrukce služebny městské policie a i s ohledem na to, že posledních
uvedených setkání se účastnil velmi nízký počet občanů.
Prevence kriminality pokračuje i v tomto roce, za rok 2010 se uskutečnilo 57 přednášek na
všech stupních základních škol, přímo na služebně proběhly 2 ukázky z bezpečnostního
kamerového systému města a to i pro mateřské školy. Jedna přednáška se konala i pro seniory
z MěÚSS U Dubu, 1 pro mateřskou školu a 1 pro klub osamělých matek s dětmi.Tématy
přednášek byly bezpečné chování účastníků silničního provozu, vybavení jízdního kola a
cyklisty, bezpečné chování v místě bydliště, ochrana před alkoholismem a jinými
toxikomániemi, šikana, užívání tísňových linek záchranného systému. Preventista se účastní i
jednání výchovných komisí na školách. Městská policie má i strážníka vyškoleného v rámci
pomoci osobám, které jsou oběťmi domácího násilí Městská policie se také zapojila do
programu Lokálního partnerství Jirkov, které sdružuje instituce města a občanská sdružení za
účelem podpory procesu sociální integrace v rámci podpory vzdělání, zaměstnanosti,
sociálních služeb aj. zejména u obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Městská policie má své
zastoupení v komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek a komisi bytové politiky.
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