ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ
ZA ROK 2011
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. 23/3/RM/2011:
Libor Duchoň, 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. Pavel Mindák, strážník
9. Petr Berkovec, strážník
10. Jaroslav Záda, strážník
11. Jana Zakouřilová, strážník
12. Milan Pelzmann, strážník
13. Martin Dlouhý, strážník
14. Michal Pavlásek, strážník
15. Radek Musil, strážník
16. Josef Vlk, strážník
17. Tomáš Beck, strážník
18. Alexandr Štambachský, strážník
19. Jaroslav Krška, strážník
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20. Libor Lehnert, strážník
21. Martin Vršan, strážník
22. Petr Robe, strážník
23. Taťána Ivanynjuk, strážník
24. Josef Lacina, strážník
25. Šárka Svatošová, čekatel
26. Jakub Jirásek, čekatel
27. 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:
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.
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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
4. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
5. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

3

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 2011:
rok 2010
počet přijatých písemností
526
počet odeslaných písemností
1 156
přijato oznámení osobních, telef.,
4 196
zpracováno spisů správnímu orgánu
165
Nasazeno technických prostředků
954
zpracováno a prověřeno dožádání OS, aj.,
469
Odtaženo vozidel a vraků
251

rok 2011
532
1 156
3 107
166
663
404
218

Přehled zjištěných a řešených přestupků je zpracován v příloze dle jednotlivých měsíců.
V porovnání s rokem 2010, kdy strážníci řešili celkem 5 551 přestupků, z toho uděleno 2 912
pokut v celkové finanční částce 1 022 600,-Kč, 2 474 přestupků řešeno domluvou a 165
přestupků oznámeno k projednání správnímu orgánu, v roce 2011 strážníci řešili celkem
7 226 přestupků, z toho uděleno 3 826 pokut ve finanční částce 1 308 900,- Kč, 3 190
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přestupků uzavřeno domluvou a 210 přestupků oznámeno k projednání příslušnému
správnímu orgánu. Ze statistiky vyplývá, že téměř polovina přestupků je uzavřena
s přestupcem na místě domluvou. Průměrná výše udělené pokuty činí cca 330,- Kč což je
výrazně pod dolní polovinou možné sazby.
Předvedeno k ověření totožnosti na služebnu Policie ČR bylo 324 osob, zadrženo pachatelů
trestné činnosti 47 a 36 osob hledaných.
Obsluhou kamerového systému bylo zjištěno za rok 2011 1 049 skutků zakládajících
podezření z přestupkového jednání nebo trestného činu. Přímo při páchání přestupku nebo
trestného činu bylo kamerovým systémem zjištěno 34 pachatelů. Za rok 2010 bylo zjištěno 1
051 skutků a 28 pachatelů.
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.
Mezi Policií ČR OO a městem je uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci při zajištění
veřejného pořádku na území města. V rámci spolupráce s Policií ČR OO Jirkov bylo
provedeno 11 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 179 samostatných bezpečnostních akcí
zaměřených na veřejný pořádek, kontrolu heren, dodržování OZV, kontrolu přihlášených psů
v evidenci, kouření osob na zakázaných místech, podávání alkoholu osobám mladším 18-ti
let, chůzi mimo přechodu pro chodce, jízdu na jízdních kolech atd. Tyto kontroly plní i
preventivní funkci. Při těchto akcích bylo za rok zkontrolováno 615 majitelů psů, zjištěné
nedostatky byly strážníky řešeny na místě. Za rok 2011 bylo odchyceno celkem 104 psů, kteří
byli buď vráceni majiteli, nebo umístění do psího útulku.
Na velmi dobré úrovni je také spolupráce s místním Sborem dobrovolných hasičů Jirkov.
Hasiči nejen lokalizují požáry, ale spolupracují s městskou policií v mnohem širším měřítku
např. při 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 v blízkosti objektů
s velkou koncentrací obyvatel. 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 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.
V rámci podpory a rozvoje prevence kriminality se za rok 2011 se uskutečnilo 44 přednášek
na všech stupních základních škol. Čtyři přednášky se zaměřením na domácí násilí a
problematiku návykových látek byly uskutečněny pro klub matek „Džanel“. Dvě přednášky
se konaly pro mateřskou školu Na Borku a MŠ Bezručova, zaměřené byly v rámci BESIP.
Další tři přednášky se uskutečnily v obou MěÚSS a byly věnované nebezpečí, které číhá na
seniory ve vlastním obydlí a jedním z témat byla i zadluženost seniorů, jedna přednáška se
uskutečnila pro Klub důchodců. Došlo ke schválení dvou projektů v rámci prevence
kriminality, jeden se týkal projektu „Lepší třída“, zúčastnila se ho 6.A. třídy 3.ZŠ formou
dvoudenního výletu do kempu v Hradci u Kadaně. Druhý projekt se týkal nákupu
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bezpečnostních zajišťovacích řetízků pro seniory, které byly v průběhu podzimu zdarma
vydávány do jednotlivých seniorských domácností. Rovněž se podařilo získat dotaci na nákup
reflexních vestiček a reflexních samolepek pro mateřské školy, celkem bylo zakoupeno 19
reflexních vestiček a 600 kusů reflexních samolepek. Reflexní samolepky byly rozdány i
žákům prvních tříd všech základních škol. 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 je také zapojena 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.

Závažné případy
zdokumentované bezpečnostním dohlížecím kamerovým systémem
Města Jirkov – rok 2011
1. 1.1.2011 – v 01:00 hod. obsluhou kamerového systému zjištěno v ul. Nábřežní, že hoří
zábavná pyrotechnika – na místě uhašeno hlídkou
2. 4.1.2011 – ve 22:55 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že do areálu IZRealu ul.Hornická lezou přes plot dvě osoby. Na místě hlídkou zjištěni dva muži, kteří
odtud chtěli odnést volně ložené dveře. Přestupek proti majetku vyřešen na místě
v blokovém řízení
3. 1.1.2011 – v 03:00 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že mládež ze stromu
na náměstí utrhla vánoční světelný řetěz – na místě hlídkou zjištěni mladiství – věc
postoupena k projednání správnímu orgánu
4. 14.1.2011 – v 02:20 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že dvě osoby
nahlížejí do zaparkovaných vozidel. Na místě hlídkou zjištěni dva muži. Jeden je
osobou hledanou policií, proto si jej policie přebírá
5. 11.2.2011 – v 02:00 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že v ul. Studentská
osoba vyhazuje odpad z kontejneru na domovní odpad. Hlídkou zjištěn původce.
Přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na místě v blokovém řízení
6. 17.2.2011 – v 02:30 hod. oznámení občanky z ul.Jezerská, že na balkóně měla zloděje,
který jí odcizil jízdní kolo, osoba odpovídající popisu zjištěna obsluhou kamerového
systému v prostoru před AN, hlídkou zjištěn muž, kterého si přebírá Policie ČR
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7. 19.2.2011 – v 03:17 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému rvačka v ul. Kostelní
před hernou Lucky Planet. Na místě hlídkou a hlídkou PČR OO zjištěni čtyři muži.
Věc si k dalšímu šetření přebírá PČR OO
8. 3.4.2011 – v 9:58 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému hořící vozidlo Škoda na
parkovišti Gen. Svobody. Požár uhašen hasiči, věc přebírá k šetření Policie ČR
9. 14.4.2011 – v 17:00 hod. zjištěni obsluhou kamerového systému tři mladíci na bývalé
zásobovací rampě bývalé prodejny Meinl, kteří něco nabízejí. Hlídkou zjištěni tři
muži, kteří měli prodávat omamné látky. Věc si přebírá Policie ČR.
10. 16.4.2011 – v 02:35 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému v prostoru před
barem Elta ul. Vinařická rvačka několika osob, vysypány popelnice na domovní
odpad, následně muž a žena rozbíjejí skla u třech zaparkovaných vozidel. Na místě
hlídky MěP i PČR. Policie ČR věc přebírá k dalšímu šetření
11. 22.4.2001 – ve 12:20 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému v ul. U Stadionu
osoba nosící ke kontejneru na domovní odpad kusy nábytku. Na místě hlídkou zjištěn
původce. Přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na místě v blokovém řízení
12. 5.5.2011 – v 00:05 hod. zjištěni obsluhou kamerového systému v ul. Mládežnická dva
muži, kteří vyhazovali nepořádek z kontejnerů na domovní odpad. Na místě hlídkou
zjištěni dva muži. Přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na místě v blokovém
řízení

13. 7.5.2011 – v 02:10 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že v ul. Kostelní dva
muži vylepují plakáty na sídlo Městské majetkové. Hlídkou zjištěni dva muži.
Přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na místě v blokovém řízení.
14. 10.5.2011 – v 00:47 hod. zjištěni obsluhou kamerového systému tři muži na nám. Dr.
E. Beneše, kteří manipulovali s dlažebními kostkami, kopali do oplocení stavby na
náměstí. Hlídkou zjištěni tři muži. Přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na
místě v blokovém řízení.
15. 13.5.2011 – ve 13:58 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že na obchvatové
komunikaci osádka vozidla VW Golf zcizila poklopy kanálových vpustí v zeleni pod
Starými Vinařicemi. Věc si k dalšímu šetření přebírá Policie ČR.
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16. 18.5.2011 – ve 22:05 hod. zjištěni obsluhou kamerového systému na autobusové
zastávce obchvatové komunikace Krušnohorská proti čp. 1658 tři mladiství, kteří
kopali do obložení. Na místě hlídka řešila přestupek proti veřejnému pořádku
v blokovém řízení.
17. 27.5.2011 – ve 13:05 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že v ul. Studentská
před čp. 1272 muž vyhazuje ke kontejneru na domovní odpad dřevěné nábytkové
desky. Hlídkou zjištěn původce. Přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na místě
v blokovém řízení.
18. 30.5.2011 – v 01:04 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému v ul. Na Borku
vozidlo Peugeot, jehož osádka nakládala dlaždice vytrhané v rámci rekonstrukce. Věc
si přebírá k dalšímu šetření Policie ČR.
19. 7.7.2011 – v 16:02 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému v ul. Studentská ležící
muž v komunikaci. Hlídkou zjištěna podnapilá osoba, z komunikace odvedena
20. 11.7.2011 – v 00:10 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému zaplavené parkoviště
ul. Mládežnická. Na místo přivoláni hasiči, kteří vodu odčerpali.
21. 17.7.2011 – v 10:40 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že dvě osoby
vynášení odpad ke kontejneru na domovní odpad. Hlídkou ustanoveni, vyřešeno na
místě v blokovém řízení
22. 31.7.2011 – v 11:15 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému v ul. Ervěnická muž
vyhazující odpad z kárky. Hlídkou ustanoven původce, přestupek proti veřejnému
pořádku uzavřen na místě, vyřešeno na místě v blokovém řízení
23. 1.8.2011 – v 17:33 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému dopravní nehoda v ul.
Studentská, bez zranění, přebírá přivolaná dopravní policie
24. 6.8.2011 – v 02:55 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému osoba, která v ul.
Vinařická přeskočila plot objektu naproti Kludského vile. Hlídkou zjištěni dva muži,
kterým údajně za plot něco spadlo.
25. 11.8.2011 – v 03:14 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému osoba, která leze
bočními dveřmi do sklepa restaurace Na Růžku. Na místě hlídkou zjištěn muž. Dveře
nebyly zajištěny, jmenovaný z místa vykázán, přivolaný majitel objektu neshledal
žádnou způsobenou škodu
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26. 14.8.2011 – v 01:27 hod. zjištěny obsluhou kamerového systému dvě osoby v ul. K.
Marxe, které odnášejí dvě balení polystyrenu z rekonstrukce panelového domu.
Hlídkou zjištěni dva muži. Přestupek proti majetku vyřešen na místě
27. 16.8.2011 – ve 23:00 hod. zjištěny obsluhou kamerového systému tři osoby, které u
bývalého Baxonu sebraly železo. Na místě hlídkou zjištěn již jen jeden, přestupek proti
majetku vyřešen na místě
28. 16.8.2011 – ve 23:37 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému osoba nesoucí na
náměstí, kde probíhá rekonstrukce kopuli veřejného osvětlení. Hlídkou zjištěn
původce. Věc přestupku proti majetku vyřešena v blokovém řízení na místě
29. 27.8.2011 – v 19:30 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému požár v podchodu ul.
Na Borku. Požár lokalizován hasiči, původce požáru se ustanovit nepodařilo
30. 27.9.2011 – ve 22:00 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému muž, který kopal v ul.
Vinařická do oplechovaného zábradlí, které vykopl a poté kopal do plotu Kludského
vily. Hlídkou zjištěn původce. Věc přestupku proti majetku postoupena k projednání
správnímu orgánu.
31. 23.10.2011 – v 04:20 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému muž, který odpovídal
popisu osoby, která rozházela popelnice u prodejny Tesco. Hlídkou ustanoven
původce, který je za přestupek proti veřejnému pořádku oznámen správnímu orgánu
k projednání
32. 2.11.2011 – ve 22:25 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému žena, které v ul.
Ervěnické stříhala větve stříbrného smrku. Na místě hlídkou zjištěna žena, která měla
plný igelitový pytel větví, údajně na hrob. Vyřešeno na místě v blokovém řízení
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