ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ
ZA ROK 2012
Ředitelka Městské policie Jirkov:

Bc. 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 usnesení 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:
Bc. Marta Bendová, strážník – ředitelka MěP
Václav Dráb, strážník – zástupce ředitelky, manažer prevence
Robert Plzák, strážník – velitel směny
Jaroslava Vorlová, strážník – velitel směny
Pavol Kunstár, strážník
Jaromír Mikulecký, strážník
Jana Kacerovská, strážník
Pavel Mindák, strážník
Petr Berkovec, strážník
Jaroslav Záda, strážník
Jana Zakouřilová, strážník
Milan Pelzmann, strážník
Martin Dlouhý, strážník
Michal Pavlásek, strážník
Radek Musil, strážník
Josef Vlk, strážník
Tomáš Beck, strážník
Alexandr Štambachský, strážník
Jaroslav Krška, strážník
Libor Lehnert, strážník
Martin Vršan, strážník
Petr Robe, strážník
Taťána Ivanynjuk, strážník
Josef Lacina, strážník
Šárka Svatošová, strážník
Jakub Jirásek, strážník
Daniela Galbavá, administrativní pracovnice
Územní pravomoc: katastrální území města Jirkova, kam spadá i Starý Březenec, Červený
Hrádek a Jindřišská
Městská policie zajišťuje následující činnosti:
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:
přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
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dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
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,
podílí se na prevenci kriminality v obci,
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o
obecní policii.
v praxi každý strážník zodpovídá v rámci pochůzkové služby za bezpečnost a veřejný pořádek
v lokalitě, kterou momentálně prochází. Při pochůzce řeší zjištěné přestupky. Zvýšený dohled
klade zejména na pochůzkovou službu ve služebně přiděleném okrsku, ve kterém má už
každý strážník získanou dobrou místní znalost.
vedle toho strážníci dohlížejí na dodržování veřejného pořádku při pořádání kulturních,
sportovních a jiných akcí, kde zajišťují i bezpečnost a plynulost silničního provozu
pravidelně dohlížejí na bezpečnost dětí při příchodu do škol, zejména u přechodů pro chodce
v blízkosti školských zařízeních
strážníci prověřují přijatá oznámení, telefonická i ústní, stížnosti a petice
provádějí kontroly záboru veřejného prostranství, plnění podmínek rozhodnutí vydaných
odbory města
zajišťují dohled nad veřejným pořádkem při vyplácení sociálních dávek občanům
provádí odchyt psů a jiných zvířat, sběr uhynulých zvířat
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
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
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.
přijímají do evidence jízdní kola
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:
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších právních předpisů
vyhláška Ministerstva vnitra č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii
vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 444/2008, o zdravotní způsobilosti uchazeče o
zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
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zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zákon č. 41/2009 Sb., trestní řád
zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
zákon č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a zákonů, o Policii České
republiky
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákoník práce
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
další právní předpisy a zákony, které souvisejí s činností obecních policií
obecně závazné vyhlášky a nařízení města Jirkova
Statistická čísla z činnosti městské policie za rok 2012:
rok 2011
rok 2012
počet přijatých písemností
532
378
počet odeslaných písemností
1 156
1 153
přijato oznámení osobních, telef.,
3 107
2 736
zpracováno spisů správnímu orgánu
210
232
Nasazeno technických prostředků
663
587
zpracováno a prověřeno dožádání OS, aj.,
404
239
Odtaženo vozidel a vraků
218
244
Přestupková statistika
Statistika zjištěných a řešených přestupků je zpracována v příloze dle jednotlivých měsíců. Za
rok 2012 bylo strážníky řešeno celkem 7 159 přestupků, z toho uděleno 3 592 pokut ve
finanční částce 1 229 350,- Kč, domluvou řešeno 3 335 přestupků a 232 přestupků bylo
oznámeno k projednání správnímu orgánu. Z toho řešeno 5 351 přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 79 přestupků na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomániemi, 1 486 přestupků na úseku veřejného pořádku, 12
přestupků proti občanskému soužití a 231 přestupků proti majetku.
V roce 2011 strážníci řešili celkem 7 226 přestupků, z toho uděleno 3 826 pokut ve finanční
částce 1 308 900,- Kč, domluvou řešeno 3 190 přestupků a 210 přestupků bylo oznámeno
k projednání správnímu orgánu. Z toho řešeno 5 531 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích, 47 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomániemi, 1 425 přestupků na úseku veřejného pořádku, 8 přestupků proti
občanskému soužití a 215 přestupků proti majetku.
Nadále přetrvává vysoký počet přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích a to i s ohledem na to, že v posledních letech byla zbudována řada
nových parkovacích ploch a další možnosti se stále hledají. Přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu jsou významně ovlivněny zřízenými vyhrazenými parkovacími místy, kdy
dochází k jejich obsazování řidiči, kterým není místo určeno. Téměř polovina zjištěných
přestupků je řešena strážníky na místě domluvou, což svědčí o tom, že strážníci tam, kde
k nápravě postačí samotné projednání věci nebo dojde, ze strany přestupce, k okamžité
nápravě, volí mírnější sankci. Průměrná výše blokové pokuty činí částku 340,- Kč, což je výše
výrazně v dolní polovině možné sazby. Bez určení pravidelnosti provedli strážníci 180
samostatných bezpečnostních akcí zaměřených na veřejný pořádek, dodržování obecně
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závazných vyhlášek, kontrolu přihlášených psů v evidenci, kouření osob na místech
zakázaných, podávání alkoholu a prodej tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let,
chůze mimo přechod pro chodce, jízdu na jízdních kolech atd. Tyto kontroly plní zejména i
preventivní funkci.
Na služebnu Policie ČR OO bylo ke zjištění totožnosti předvedeno celkem 355 osob, dále
bylo strážníky zadrženo 35 osob hledaných policií a na místě zadrženo 13 pachatelů trestné
činnosti. V roce 2011 bylo na služebnu Policie ČR OO ke zjištění totožnosti předvedeno 324
osob, dále bylo strážníky zadrženo 47 pachatelů trestné činnosti a 36 osob hledaných policií.
Obsluhou kamerového systému bylo zjištěno 1 035 skutků zakládajících podezření
z přestupkového jednání nebo podezření z trestného činu. Přímo při páchání přestupkového
jednání nebo trestného činu bylo zjištěno 42 pachatelů. V roce 2011 bylo zjištěno 1 049
skutků a 34 pachatelů. Na základě písemné žádosti Policie ČR bylo policii poskytnuto za
tento rok 32 záznamů kamerového systému z veřejného prostranství pro vyhodnocení
z důvodu podezření ze spáchání trestné činnosti.
Kamerový systém
I v tomto roce pokračuje modernizace kamerového systému města. Po digitalizaci řídícího
centra byla v tomto roce provedena digitalizace šesti venkovních kamer – Na Borku,
Krušnohorská II., Ervěnická, Alešova, Smetanovy sady, nám. Dr. E. Beneše. Kamera nám.
Dr. E. Beneše byla z budovy městského úřadu přemístěná na budovu komerční banky
s ohledem na lepší stanoviště viditelnosti kamery, která je nyní schopná přehledněji
monitorovat střed náměstí i přilehlé ulice. Zbývá provést digitalizaci u kamer ul.
Krušnohorská I., Gen. Svobody, Mládežnická a Studentská, která je plánována na rok příští.
Na podzim roku byl na základě zadání odboru majetku města a útvaru investic MěÚ
zpracován projekt na rozšíření kamerového systému v lokalitě IPRM, realizace by měla být
provedena v roce příštím a uvedená lokalita by měla být doplněna dvanácti kamerami.
Kontrolní činnost na městské policii
V roce 2012 byla 11.4.2012 na městské policii provedena kontrola kontrolním výborem ZM
ve věci zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě. Závěry z výsledku kontroly byly
předloženy do jednání zastupitelstva města.
Dne 17.12.2012 byla provedena kontrola finančním výborem ZM ve věci odvody blokových
pokut za rok 2011 a správnost vyúčtování. Závěry z výsledku kontroly byly předloženy do
jednání zastupitelstva města.
Na městské policii proběhla kontrola útvaru auditu MěÚ ve věci spotřeby PHM služebních
vozidel. Z výsledku kontroly vyplynulo, že oproti předchozímu období opět došlo k mírné
úspoře čerpání PHM na 100 km a i nadále je doporučeno provádět zdůvodnění při překročení
radou města určeného limitu spotřeby.
Finanční odbor MěÚ provedl na městské policii každé čtvrtletí, za rok čtyřikrát, inventarizaci
pokutových bloků, nakládání s pokutovými bloky jako ceninou a odvodů finančních hotovostí
za udělené pokuty. Všechny kontroly inventarizace proběhly bez závad.
Dne 13.12.2012 byla na městské policii zahájena kontrola Krajského úřadu Ústeckého kraje –
činnost obecní policie na úseku dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních
komunikacích. O kontrole úřad informoval starostu města, který také bude informován o
výsledku kontroly po jejím ukončení dne 12.2.2013.
Prevence kriminality
Za rok 2012 se uskutečnilo 63 přednášek na všech stupních základních škol. Další jedna
přednáška se uskutečnila se zaměstnanci Věznice Všehrdy pro žáky devátých tříd na téma,
kterým protiprávním chováním lze dospět k výkonu trestu odnětí svobody a následné
začlenění zpět do společnosti. Další jedna přednáška pro klub matek „Džanel“ byla zaměřena
na domácí násilí a problematiku návykových látek. V nízkoprahovém centru ul. Školní se
konala přednáška zaměřená na problematiku užívání návykových látek a drog. Pro mateřskou
školu Na Borku se konala přednáška zaměřená na téma bezpečnosti silničního provozu.
4

Preventista se účastní i jednání výchovných komisí na školách. Městská policie má i strážníka
vyškoleného v rámci pomoci obětem domácího násilí. Městská policie je zapojena do
programu Lokálního partnerství, které sdružuje instituce města a občanská sdružení za účelem
podpory procesu sociální integrace v rámci podpory vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních
služeb apod., zejména u obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Městská policie zde má své
zastoupení v jednotlivých komisích. V rámci tohoto projektu se pod záštitou odboru
sociálních věcí a školství MěÚ konala akce „Viděn v ulicích“ na sídlišti Na Borku, které se
účastnila i městská policie zastoupená preventistou a příslušným okrskářem.
Spolupráce s ostatními organizacemi a odbory MěÚ
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. Mezi městem a Policií ČR OO je uzavřena dohoda o vzájemné
spolupráci při zajištění veřejného pořádku na území města. Územní obvod Chomutov také
městu pravidelně předává pololetní a roční zprávy o nápadu, přehledu a vývoji trestné
činnosti. Vzájemná spolupráce probíhá také na úrovni Lokálního partnerství a prevence
kriminality. Obě složky provádějí společně kontroly zaměřené na podávání alkoholu osobám
mladším osmnácti let.
Na velmi dobré úrovni je i spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Jirkov. 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. Obě složky spolu vzájemně spolupracují při pořádání kulturních
akcí, na kterých se spolupodílejí.
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 apod. Dožádání a doručování
písemností je prováděno také na základě žádostí soudů, exekutorských úřadu a podobných
institucí.
Problematické oblasti
Parkovací plochy - město Jirkov se trvale, dlouhodobě, potýká s nedostatkem parkovacích
míst a to i přesto, že v této oblasti došlo postupně k rozšiřování parkovacích míst zejména na
sídlištích Vinařice I., II., i centru města. Nové možnosti se stále hledají, byla zbudována
vyhrazená parkovací místa za úplatu. I přes tato opatření a výstavbu nových nebo rozšiřování
stávajících parkovišť však problém trvá, řidiči využívají k parkování doslova každé plochy
např. na obchvatové komunikaci nebo v zákazovém značení. V některých lokalitách parkovišť
chybí dohled kamerového systému a od toho se odvíjí i páchání trestné činnosti a počet
přestupků v dopravě řešených strážníky. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu
čítají více než 50% z celkového počtu řešených přestupků.
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Zahrádky - odloučenými lokalitami jsou lokality zahrádek, které se nacházejí zpravidla
v okrajových částech města a stávají se tak terčem sběračů šrotu a dochází zde nejen
k drobným krádežím, ale i k vloupáním. V současné době má městská policie klíče téměř od
všech zahrádkářských kolonií a tím je usnadněn vstup do areálu zahrádek, kde strážníci
městské policie provádějí zejména v noční době a době mimo sezónu zvýšené kontroly.
Sběrači železného šrotu – jsou osoby bez domova, osoby bez zaměstnání, které si sběrem
železného šrotu nebo mědi přivydělávají na obživu. Bohužel terčem těchto nenechavců se
stávají zahrady, opuštěné objekty, veřejně prospěšná zařízení např. zábradlí, ale i rodinné
domy vč. jejich příslušenství. Strážníky jsou tyto osoby trvale kontrolovány. V rámci kontroly
je také zjišťován původ nebo nabytí železa a mědi. V některých případech se majitele podaří
zjistit a odebraný nález je mu ihned vrácen. Mimo to strážníci vykonávají i dohled v okolí
sběren druhotných surovin na území města s cílem zjištění, co je do sběren druhotných
surovin přiváženo a odevzdáváno.
Osoby bez domova – městská policie eviduje v Jirkově asi okolo deseti osob bez domova,
toto číslo je proměnlivé. Některé z těchto osob si dočasně v zimním období zajistily pronájem
bytu, nebo obývají odlehlé lokality města. U těchto osob je velmi těžké sociální začlenění do
společnosti, neboť svůj způsob života považují za obvyklý a nechtějí se přizpůsobit
podmínkám adaptace. V souvislosti s pohybem těchto osob v lokalitách města nebo
zařízeních, kam se např. chodí ohřát např. poliklinika, panelové domy, dochází k narušování
veřejného pořádku atd. Významným pomocníkem v této oblasti bylo zřízení nocležny, kde je
možné přespání na jednu noc, čímž došlo i k vyřešení problému, kam uložit tyto osoby bez
domova v zimním období, při zvýšeném mrazivém počasí, aby byly před tímto ochráněny na
životě a zdraví.
Psi - strážníci se trvale, opakovaně, zaměřují na kontroly psů, jejich evidenci ve vztahu
k povinnosti přihlášení, venčení psů, úklid psích exkrementů a dodržování OZV o pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství č. 5/05. Za rok 2012 bylo strážníky, ať už samostatně
nebo ve spolupráci s MVDr. Halounkem, odchyceno a umístěno do psího útulku celkem 102
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. V rámci preventivních akcí zaměřených na tuto
problematiku, je měsíčně i opakovaně zkontrolováno zhruba na šedesát majitelů psů, případné
zjištěné přestupky jsou řešeny na místě, v případě zjištění porušení povinnosti přihlášení psa
k evidenci je uložen termín k přihlášení a následně je strážníkem provedena kontrola splnění
povinnosti. V roce 2012 přijala městská policie čtyři případy kousnutí psem, v jednom
případě se jednalo o dospělou osobu, ve třech případech o děti. V jednom případě došlo
k pokousání psa psem. K pokousání dochází zpravidla nezajištěným psem, který jeho majitel
venčí na volno, neopatřeného vodítkem nebo náhubkem.
Veřejný pořádek – odkládání odpadu mimo určené odpadové nádoby. Velký nešvar obyvatel
bytových a panelových domů, kteří ke kontejneru na domovní odpad odkládají nepotřebný
nábytek, zařízení bytu apod., a to i přesto, že jsou v této oblasti informováni o možnosti
bezplatného umístění do sběrného dvora Krušnohorských služeb, u osob s trvalým pobytem
na území města. Problémem je mnohdy takovou osobu ustanovit, problematická je v tomto
směru spolupráce s občany, kteří mnohdy i když vědí, kdo odpad odložil, tak takovou osobu
nechtějí sdělit. V dohledu kamerového systému se na tuto problematiku monitorováním
zaměřuje obsluha kamerového systému a v případě zjištění, je na místo okamžitě k prověření
vyslána hlídka. Při zjištění přestupce přistupují strážníci nekompromisně k projednání
přestupku v blokovém řízení.
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