ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ
ZA ROK 2013
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 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. Bc. Marta Bendová, strážník – ředitelka MěP
2. Jakub Jirásek, 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. Pavel Mindák, strážník
8. Petr Berkovec, strážník
9. Jaroslav Záda, strážník
10. Jana Zakouřilová, strážník
11. Milan Pelzmann, strážník
12. Martin Dlouhý, strážník
13. Václav Dráb, 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
20. Libor Lehnert, strážník
21. Martin Vršan, strážník, manažer prevence
22. Petr Robe, strážník
23. Taťána Ivanynjuk, strážník
24. Josef Lacina, strážník
25. Šárka Svatošová, strážník
26. František Fork, strážník
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,
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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
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
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
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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 2013:
rok 2012
počet přijatých písemností
378
počet odeslaných písemností
1153
přijato oznámení osobních, telef.,
2736
zpracováno spisů správnímu orgánu
232
Nasazeno technických prostředků
587
zpracováno a prověřeno dožádání OS, aj.,
239
Odtaženo vozidel a vraků
244

rok 2013
272
1016
2973
213
564
199
250

Přestupková statistika
Přehled zjištěných a řešených přestupků je zpracován v příloze dle jednotlivých měsíců. Za
rok 2013 bylo celkem řešeno 6 678 přestupků, uděleno 3 093 blokových pokut ve finanční
částce 909 970,- Kč, domluvou řešeno 3 372 přestupků a 213 přestupků bylo oznámeno
k projednání správnímu orgánu. Z toho řešeno 4 088 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích, 97 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi, 2 235 přestupků proti veřejnému pořádku, 31 přestupků proti
občanskému soužití a 215 přestupků proti majetku. 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 porovnání se stejným obdobím loňského roku jsou zjištěné přestupky v mírném poklesu.
Nadále přetrvává vysoký počet přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích a to i s ohledem na to, že v posledních letech město zbudovalo řadu
nových parkovacích ploch a další možnosti se trvale hledají. Přesto se v porovnání se stejným
obdobím loňského roku podařilo výrazně početně snížit řešení přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích a naopak výrazně početně navýšit řešení
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přestupků proti veřejnému pořádku. Zhruba polovina přestupků je řešena domluvou, což
svědčí o tom, že strážníci, tam, kde k nápravě věci postačí samotné projednání věci nebo
dojde k okamžité nápravě ze strany přestupce, volí mírnější sankci. Průměrná výše udělené
blokové pokuty je v částce cca 300,- Kč, což je výše v dolní polovině možné sazby
Bez určení pravidelnosti provedli strážníci 195 samostatných bezpečnostních akcí
zaměřených na veřejný pořádek, dodržování obecně 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.
V rámci výkonu služby došlo v jedenácti případech k použití donucovacích prostředků,
především hmatů, chvatů a pout, k zajištění veřejného pořádku, při předvedení agresivní
osoby aj. Při žádném z použití donucovacích prostředků nedošlo ke zranění osoby, proti které
byly donucovací prostředky použity nebo škodě na majetku, v jednom případě došlo ke
zranění strážníka s pracovní neschopností. O všech případech byl v souladu se zákonem o
obecní policii vyrozuměn starosta města.
Předvedeno k ověření totožnosti na služebnu Policie ČR bylo 557 osob, zadrženo pachatelů
trestné činnosti 48 a 11 osob hledaných, nalezena 2 vozidla v pátrání. Za rok 2012 bylo
předvedeno k ověření totožnosti celkem 355 osob, zadrženo pachatelů trestné činnosti 13,
hledaných osob 35.
Obsluhou kamerového systému bylo zjištěno za rok 2013 1 039 skutků zakládajících
podezření z přestupkového jednání nebo trestného činu. Přímo při páchání přestupku nebo
trestného činu bylo kamerovým systémem zjištěno 42 pachatelů. Ve 49 případech byly
záznamy kamerového systému poskytnuty Policii ČR z důvodu podezření ze spáchání trestné
činnosti. Za rok 2012 bylo zjištěno 1 035 skutků a 42 pachatelů.
Pult centrální ochrany objektů
Na pult centrální ochrany objektů je připojeno celkem 43 městských objektů. Za rok 2013
strážníci vyjeli ke 210 signálům poplachu o narušení objektu.
Kamerový systém
V prvním pololetí roku proběhla digitalizace kamerového bodu Studentská, v druhém pololetí
proběhla digitalizace u posledních tří kamerových bodů. Tímto byla kompletně dokončena
digitalizace současného kamerového systému, žádnou analogovou kameru již městský
dohlížecí kamerový systém nemá. Koncem roku, k poslednímu listopadu, došlo k připojení 12
nových kamerových bodů v lokalitě IPRM, u kterých probíhá do konce dubna 2014 zkušební
provoz.
Kontrolní činnost na městské policii
Útvarem interního auditu MěÚ byla na městské policii provedena jedna kontrola ve věci
spotřeby PHM do služebních vozidel. Ve věci spotřeby PHM bylo i nadále doporučeno
provádět zdůvodnění při překročení určeného limitu spotřeby PHM schváleného radou města,
toto je prováděno, oproti loňskému období opakovaně došlo k mírné úspoře PHM vypočtené
na 100 km u služebního vozidla Š- Octavia, u vozidla Citröen Berlingo došlo oproti posledně
sledovanému období k mírnému zvýšení o 0,17 l/100.
Finanční odbor MěÚ provedl každé čtvrtletí, tedy za rok čtyřikrát, na městské policii
inventarizaci pokutových bloků, nakládání s pokutovými bloky jako s ceninou a odvodů
finančních hotovostí za udělené pokuty, inventarizace bez závad.
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Prevence kriminality
Za rok 2013 se v rámci prevence uskutečnilo 70 přednášek na všech stupních základních škol.
Témata přednášek jsou různorodá, v poslední době je významnost prevence kladena zejména
na pojmy kyberšikana, šikana, užívání alkoholu a jiných návykových látek. Dále se sedm
přednášek uskutečnilo v mateřských školách, vč. MŠ Otvice, a tématy byly bezpečnost a
plynulost silničního provozu, malý cyklista, bezpečné chování doma i mimo domov. Jedna
beseda se konala v Senior klubu Jirkov, jedna v MěÚSS a tématem byli senioři jako nejvíce
ohrožená skupina. Dále se konalo několik přednášek v azylovém domě pro matky s dětmi a
neziskovém sdružení FONTÁNA zaměřených na sociálně slabé, finanční gramotnost aj.
Preventista se také účastnil několika jednání výchovných komisí na základních školách a
v jednom případě i rodičovského sdružení. Pro přednáškovou činnost je využívána nově
zpracovaná koncepce prevence kriminality, která zahrnuje všechny skupiny od mateřských
škol až po seniory, a která zapojuje do prevence všechny stupně základních škol. Koncepce
pamatuje i na možnost aktuálního tématu nebo problému pro určitý kolektiv, které nejsou
zahrnuty mezi zpracovanými tématy. V rámci zlepšení preventivní činnosti zejména pro děti
předškolního věku a školáky první a druhé třídy, za podpory starosty, bylo zakoupeno pro
potřeby městské policie přenosné dopravní hřiště k využívání modelových situací dopravy,
které obsahuje dopravní značky, semafory, silnici i přechod pro chodce.
Městská policie byla 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 měla a má své zastoupení v jednotlivých komisích. Lokální
partnerství k poslednímu červnu tohoto roku svojí činnost ukončilo. Dvakrát v tomto roce, na
jaře a na podzim se pod záštitou odboru sociálních věcí a školství MěÚ konala akce „Viděn
v ulicích“ zaměřená na informovanost obyvatel sociálně vyloučených lokalit, tentokrát
v lokalitě Nových Ervěnic a v lokalitě sídliště Borek, ve které se konala již podruhé. Těchto
akcí se za městskou policii zúčastnili vždy preventista kriminality a příslušný okrskář,
přičemž proběhla ukázka technického vybavení městské policie. V rámci podané žádosti na
projekty prevence kriminality byly městské policii schváleny dva projekty, nákup fotopastí a
čipů do jízdních kol vč. pořízení čtečky čipů. Oba projekty byly naplněny na podzim roku.
Fotopasti se využívají v rizikových lokalitách např. vlaková zastávka ČD, místní hřbitov a
jeho okolí, lokality ve kterých je zvýšené riziko odkládání odpadů nebo lokality, ve kterých se
schází závadová mládež. Fotopasti jsou napojeny prostřednictvím GSM brány na e-meilovou
poštu k obsluze kamerového systému, která v případě záznamu pohybu osob neprodleně na
místo vysílá k prověření hlídku strážníků. Čipy na jízdní kola byly v rámci prevence
vydávány při akci ukončení turistické sezony účastníkům akce a dalším zájemcům, všechny
čipy byly v rámci akce vydány. Kdo potřeboval odbornou pomoc v rámci instalace čipu do
jízdního kola, tomu byl čip namontován přímo na místě. Pro namátkové následné preventivní
kontroly jsou strážníci vybaveni čtečkou čipů do jízdních kol. Jedna čtečka byla bezplatně
zapůjčena i Policii ČR OO k obdobné činnosti.
Městská policie se znovu vrátila k setkání s okrskářem, které se konalo s občany v zasedací
místnosti městského úřadu pro občany devíti okrsků v prvním pololetí, v pololetí druhém
proběhlo setkání s občany zbývajících sedmi okrsků. Setkání se stejně jako v minulosti
účastnili i starosta, místostarostka a tajemnice. Podnětné připomínky ze setkání byly
5

projednány nejen v rámci městské policie a příslušného okrskáře, ale i se zástupci
jednotlivých odborů městského úřadu.
Preventista je již také v kontaktu se zástupcem neziskového sdružení Armády spásy, které
převzalo činnost neziskového sdružení Cesta naděje, které ukončilo v Jirkově svoji činnost.
Ještě pro neziskovou organizaci Cesta naděje byl zpracován projekt k vybavení učeben pro
děti ohrožené sociálně patologickými jevy, pro které je nízkoprahové centrum primárně
určeno, plnění projektu zajistil odbor sociálních věcí a školství MěÚ, ke konci roku plnění
projektu převzala nezisková organizace Armáda spásy.
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. 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, zajišťování akcí pořádaných zejména pro děti všech věkových skupin.
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, Policie ČR OO má zastoupení v určených preventivních
komisích.
Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Jirkov je dlouholetá, založená na dobrých
pracovních, vzájemných vztazích. 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. Dne 16.4.2013 byla provedena
společná akce zaměřená na kontrolu průjezdnosti městem při haváriích nebo živelních
pohromách, s ohledem na parkování vozidel. V rámci spolupráce se také konalo společné
školení v rámci první pomoci v místní hasičárně.
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
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apod. Dožádání a doručování písemností je prováděno také na základě žádostí soudů,
exekutorských úřadu a podobných institucí.
Dozor veřejného pořádku
Od konce srpna roku 2013 posílili kontrolní pochůzkovou službou řady strážníků čtyři
zaměstnanci VPP z Úřadu práce, kteří byli zařazení k městské policii jako dozor veřejného
pořádku. Městská policie má ve svých řadách tři ženy a jednoho muže, kteří pochůzkovou
službu vykonávají ve dvoučlenných hlídkách zejména v problémových lokalitách, v okolí
škol atd. Po proškolení a zácviku, kdy přechodnou dobu vykonávali pochůzkovou službu
společně se strážníkem, se plně adaptovali a v rámci pochůzkové služby dosud oznámili
nesčetně přestupků, které poté strážníci řešili. Jsou aktivní a zajímají se o dění v obci,
nahlásili již mnoho nedostatků, se kterými se během pochůzky setkají, jako např. rozbité
lampy, nezajištěné rozvodné skříně. Podíleli se několikrát na odchytu toulavých zvířat.
Veřejnost se dle poznatků, které městská policie získala, na tyto zaměstnance dívá pozitivně a
nejlépe hodnotí jejich výskyt v ranních hodinách kolem škol. V praxi dozor veřejného
pořádku provede 4-5 oznámení možného přestupkového jednání denně. Z toho se jednalo o
oznámení 24 přestupků, které strážníci poté na místě řešili pokutou, 5 přestupků se týkalo
obecně závazných vyhlášek a zbytek veřejného pořádku. Dopravní přestupky tito zaměstnanci
neoznamují. Zbytek jejich oznámení tvoří právě upozornění na různé nedostatky v obci, kde
může např. hrozit nebezpečí, ale i již upozornili opakovaně např. na záškoláky, konzumaci
alkoholu na místech zakázaných aj. Díky jejich činnosti a jejich poznatkům je částečně
koordinována práce okrskářů.
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. Přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu čítají více než 50% z celkového počtu řešených přestupků. I přesto, že
řešení dopravní problematiky není prioritou činnosti městské policie, nemohou nechat
strážníci zjištěná přestupková jednání v dopravě bez povšimnutí. K usnadnění činnosti v této
oblasti zejména zjišťování provozovatelů vozidel, kterým je spáchán dopravní přestupek a
řidič se na místě nenachází, si městská policie požádala Ministerstvo dopravy o přístup do
centrálního registru řidičů a zhruba od poloviny roku je jí, po splnění stanovených podmínek,
za dodržování určených zákonných podmínek, centrální registr řidičů zpřístupněn.
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. Strážníci městské policie provádějí zejména v noční
době a době mimo sezónu zvýšené kontroly.
Sběrači železného šrotu – jsou zpravidla 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 případě nejasnosti
původu má strážník zákonné oprávnění nález odebrat, což se také děje, nález je uložen do
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skladu a zveřejněn na úřední desce jako informace pro případného majitele. 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 do konce roku snížení počtu osob bez
domova mezi 3-5 osobami, 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. V souvislosti s pohybem těchto osob
v lokalitách města nebo zařízeních dochází k narušování veřejného pořádku. Strážníci v této
oblasti tyto osoby kontrolují zvýšenou pochůzkovou službou, snaží se jim nabídnout pomoc
v podobě ubytovny. 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 2013 bylo strážníky, ať už samostatně
nebo ve spolupráci s MVDr. Halounkem, odchyceno a umístěno do psího útulku celkem 137
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, provádějí strážníci zhruba 2-4 akce v týdnu v různých časech a namátkově
vytipovaných lokalitách, přičemž strážníci vykonávají pochůzku jednotlivě v jednotlivých
ulicích, aby byla pokryta celá určená lokalita. Při jedné akci je zkontrolováno kolem 15-20
majitelů nebo držitelů psů, kontroluje se úklid exkrementů, opatření psa vodítkem nebo
náhubkem a přihlášení psa tzn., že pes je opatřen evidenční známkou nebo čipem. 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 2013 přijala městská policie pět případů kousnutí psem, ve dvou případech
se jednalo o kousnutí dítěte, v ostatních třech o pokousání psa psem. K pokousání dochází
zpravidla nezajištěným psem, kterého jeho majitel venčí na volno, neopatřeného vodítkem
nebo náhubkem.
Ve dvou případech strážníci odchytili černou zmiji, v jednom leguána a poštovního holuba.
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. 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.
Problémové lokality – lokality, ve kterých dochází ve zvýšené míře k přestupkové činnosti
narušováním veřejného pořádku např. rušením nočního klidu, znečišťováním veřejného
prostranství, občanského soužití, k migraci osob apod. V těchto případech plní městská
policie zejména funkci represivní složky. K eliminaci problému byla zpracována koncepce
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veřejného pořádku, která vychází z filosofie community policing, manuálu MV, jejímž
základem je významná spolupráce s občany, provázanost s ostatními městskými a dalšími
organizacemi, odbory městského úřadu, Policií ČR a spočívá především ve vzájemné
komunikaci, jejímž výsledkem by mělo být eliminovat konkrétně pojmenovaný problém,
závadové místo nebo lokalitu atd., problém konkrétně pojmenovat – zpravidla vzejde
z poznatků získaných během pochůzkové služby, ať už jsou získány při komunikaci s občany
nebo dalšími organizacemi, vlastním šetřením, vyhodnocováním bezpečnostní situace atd.
Neřešit až následek problému, ale příčinu, zároveň sledovat, zda se problém nepřesouvá do
jiného místa, lokality a už dopředu se snažit předvídat a zároveň operativně potlačovat
vznikání eventuálního i stejného problému v jiné např. méně sledované lokalitě. Ke zvýšení
bezpečnosti občanů začali strážníci městské policie vykonávat ve vytipovaných lokalitách od
1.1.2014 pochůzkovou službu ve zvýšeném počtu zejména v pozdních odpoledních, večerních
a nočních hodinách. Pochůzky jsou určovány tak, aby v lokalitě byla nepřetržitě nejméně
jedna hlídka strážníků.
Návrhy na zlepšení činnosti
• podpora prevence kriminality, ať už je prováděna manažerem prevence městské
policie nebo preventistou Policie ČR
• plně se zapojit do programů projektů prevence kriminality, každoročně předkládat
návrhy na projekty s cílem získání dotace na realizaci těchto projektů – pro rok 2014
je požádáno pro seniory o vybavení přenosných alarmů a o dotaci na rozšíření
kamerového systému v Nových Ervěnicích dvěma až třemi kamerami
• naplnit splnění schválených projektů prevence kriminality
• nadále rozšiřovat jako jeden z podpůrných prostředků prevence kamerový systém
Výběr některých zajímavých případů řešených městskou policií v roce 2013
Dne 3.1.2013 v popoledních hodinách při kontrole Telčského údolí zjištěny dvě osoby, které
na kolečku měly každá litinovou vanu a sudy. Strážník ustanovil totožnost osob a pojal
podezření z vloupání do zahrady. Pro podezření z trestného činu věc přebírá přivolaná PČR
OO.
Dne 13.1.2013 v ranních hodinách zjištěny obsluhou kamerového systému v ul. Zaječická dvě
osoby, které tlačily kolečko, na kterém byly kusy železných tyčí a kovové rošty. Ustanoveny
dvě osoby, které uvedly, že věci dostaly od osob, u kterých dělají brigádu a něco v kontejneru
na domovní odpad. Následně oznamuje oznamovatel, že v zahrádkářské kolonii Na stráni
hlídá zahrádky a zjistil, že je několik poškozených chatek a poničené okolí zahrádek. Na
místo přivolána PČR OO, která věc přebírá k šetření. Protože je podezření, že oba výše
jmenovaní mohli věci, které u nich byly zjištěny odcizit v uvedené kolonii, je poznatek předán
PČR OO.
Dne 31.1.2013 v nočních hodinách zjištěn obsluhou kamerového systému na obchvatové
komunikaci Na Borku muž, který ze zaparkovaného vozidla trhal stěrače, které se mu
podařilo utrhnout a strčit do bundy. Strážníky na místě muž ustanoven. Údajně potřeboval
rychle získat peníze, protože je ve špatné finanční situaci. Majitel vozidla zajistil vyčíslení
výše způsobené škody, na základě kterého je věc přestupku proti majetku oznámena
k projednání správnímu orgánu.
Dne 4.2.2013 v brzkých ranních hodinách je prověřeno oznámení, že v ul. Na Stráni se
pohybují kolem zahrádek dvě osoby. Na místě strážníky zjištěn muž, který vedl jízdní kolo.
Na dotaz hlídky ve věci jízdního kola strážníkům sdělil, že mu ho půjčil jeden jeho kamarád.
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Strážníkům bylo divné, že jízdní kolo je na několika místech zaprášené, tudíž není možné, že
by ho někdo používal. Protože muž nemohl hodnověrným způsobem prokázat svojí totožnost,
proto byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR OO. Vzhledem k tomu, že zde bylo
důvodné podezření z možného spáchání trestného činu, prohledala hlídka městské policie
znovu okolí, přičemž byly, podle stop ve sněhu, zjištěny další nalezené věci, dvě jízdní kola
pohozená ve svahu, další krabice na elektrickém rozvaděči, a následně vloupání do jednoho
z domů, kde ve dvoře domu ležely dva počítače a další jízdní kolo. Na místo je proto
přivolána PČR OO, která věc přebírá.
Dne 23.2.2013 v brzkých ranních hodinách zjištěn pod viaduktem mostu Na Borek u JPB
Kovovýroba muž, který svítil baterkou a něco přehraboval a který měl u sebe igelitové tašky a
v nich různé věci, nové visací zámky, kleště, nabíječku autobaterií, náhradní zdroj k PC,
bižuterie, koupelnové a kuchyňské baterie atd. K původu nabytí věcí uvedl, že je tu našel a
chtěl je jít odevzdat na Policii ČR. Na místo je přivolána PČR OO, která věc přebírá
k dalšímu šetření.
Dne 29.3.2013 je v poledních hodinách prověřeno oznámení z ordinace polikliniky, že na
poliklinice ve třetím patře vyhrožuje nějaký muž sebevraždou a pod paží si drží břitvu. Na
místě je strážníky ustanoven muž, který držel pod levou paží řezák na koberce a uváděl, že
nemá pro co žít. Zároveň je na místo přivolána PČR OO. Zhruba po několika minutách se
strážníkům podařilo muže přesvědčit a ten kobercový řezák odhodil vedle sebe na lavičku. Ke
zranění muže nedošlo, věc přebírá k dalšímu šetření PČR OO.
Dne 3.4.2013 při kontrole okolí ZŠ Budovatelů zjištěn muž, který vjel do dvora školy a
následně, když z areálu vyjel, vezl na kárce europaletu a další věci. Ověřením totožnosti
zjištěn muž ustanoven a tento se doznal, že využil pohybu dělníků firmy, která provádí
rekonstrukci, vmísil se mezi ně a europaletu odcizil. Dřevěná europaleta vrácena zpět
dělníkům firmy. Za přestupek proti majetku udělena pokuta.
Dne 19.4 2013 kolem půlnoci je zjištěno obsluhou kamerového systému, že v ul. Mládežnická
se nacházejí dva muži a jeden posprejoval kontejner na domovní odpad a následně fasádu
přilehlého panelového domu. Na místě strážníky muži zjištěni a ustanoven ten, který postříkal
fasádu i kontejner. Věc pro podezření z trestného činu přebírá přivolaná PČR OO.
Dne 28.5.2013 v ranních hodinách zjištěn v ul. Mládežnická muž, který nesl pod mikinou tři
páry nepoužitých gumových holínek, ve společnosti dvou mladistvých, kteří nesli igelitovou
tašku a v ní 17 tub se silikonem, které nebyly porušené. Muž uvedl, že holínky má ze své
zahrady a tuby si údajně nasbíral při brigádnických pracích. Na místo přivolána PČR OO pro
podezření krádeže při zateplování panelového domu. U firmy provádějící zateplení se
následně zjistilo, že uvedené věci nejsou jejich. Následně provedena kontrola domu
Mládežnická, kde je muž hlášen k trvalému pobytu a zde za výtahovou šachtou nalezeny další
tři páry černých holínek a jeden pár žlutých, všechny nepoužité. Věc přebírá k dalšímu šetření
Policie ČR OO.
Dne 30.5.2013 v dopoledních hodinách je prověřeno oznámení, že v domě ul. Ervěnická je
cítit plyn. Na místě zjištěno, že ve sklepním prostoru došlo k odcizení 3 m měděné plynové
trubky. Přívod plynu uzavřen techniky Městské majetkové a zajištěna oprava. Věc přebírá
Policie ČR OO k dalším ušetření pro možné podezření z trestného činu.
Dne 23.6.2013 v nočních hodinách zjištěno obsluhou kamerového systému, že dochází v ul.
Mládežnická ke zcizování polystyrenových desek ze zateplení panelového domu. Hlídkou
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zjištěn muž, který uvedl, že je osobou bez domova a desky chtěl ke spaní. Jmenovaného
k dalšímu šetření přebírá PČR OO, protože je pro ni osobou zájmovou.
Dne 2.7.2013 v dopoledních hodinách žádá PČR OO o prověření oznámení, že v ul.
Krušnohorské jsou dva mladíci, kteří odcizili jinému skateboard a nechtějí mu ho vrátit. Na
místě zjištěn nezletilec, který uvedl, že včera mu na U-rampě zmizel odložený skateboard a
dnes mu jeho kamarád sdělil, že viděl dva kluky, kteří ho mají, a když jim řekl, komu patří,
aby ho vrátili, tak nechtěli. Poté nezletilec věc oznámil PČR OO. Strážníky zjištěni nezletilci,
z nichž jeden uvedl, že skateboard našel odložený, tak ho vzal k sobě s tím, že když se někdo
přihlásí, tak mu ho vrátí, následně skateboard vrátil poškozenému. Případné podezření
z přestupku proti majetku vyloučeno, protože nezletilec nemá zákonnou odpovědnost.
Dne 5.7.2013 v dopoledních hodinách prověřeno oznámení ze skladu použité bílé techniky, že
provozovatelce někdo odcizil mobilní telefon. Na místě poškozená uvedla, že do prodejny
přišel muž, který jí nabízel k prodeji rádia, přičemž ona odložila svůj mobilní telefon na jednu
z chladniček a po odchodu muže už zde telefon nebyl. Jedná se o mobilní telefon v hodnotě
cca 10 tis. korun. Na místo, vzhledem k výši škody, přivolána PČR OO. Strážníci začali
prověřovat zastavárny ve městě a v zastavárně ul. Vinařická zjištěn muž, odpovídající popisu,
který se zde snažil uvedený mobilní telefon prodat. Věc k dalšímu šetření přebírá Policie ČR
OO, telefon vrácen poškozené.
Dne 5.7.2013 v odpoledních hodinách oznamuje matka, že její syn nechal před dvěma dny
před vchodem do domu skateboard a ten se mu ztratil, nyní se dozvěděli, kdo ho údajně má.
Kontaktován podezřelý, který uvedl, že skateboard přinesla domů jeho nezletilá neteř, která
uvedla, že ho našla a on nevěděl, komu patří, proto ho nemohl vrátit. Následně skateboard
vrátil oznamovatelce. Nezletilá nemá zákonnou odpovědnost za přestupek proti majetku
případným zatajením nálezu, proto věc dále neřešena.
Dne 4.8.2013 v odpoledních hodinách prověřeno oznámení, že v ul. Pionýrů na plaťák někdo
nakládá balíky polystyrenu k zateplení domu na vozidlo, které nikdo nezná. Hlídka vyjela na
místo od polikliniky Dvořákova, kde právě prováděla kontrolu, když už vozidlo zjistila v ul.
Červenohrádecká. Vozidlo bylo předepsaným způsobem zastaveno, zjištěna osádka vozidla.
Řidič uvedl, že je pouze řidičem a ani neví, kam přesně má jet. Oba spolujezdci uváděli, že
pracují na lešení a materiál vezou na Nechranice, kde zateplují, kam přesně a komu nevěděli.
Na přívěsu zjištěno 15 balíků polystyrenu, každý po 5 deskách. Na místo je přivolána PČR
OO, která věc přebírá k šetření.
Dne 24.8.2013 v podvečerních hodinách na náměstí zjištěn pohyb podezřelé osoby, která při
spatření strážníků evidentně zrychlila krok. Strážníky zjištěna její totožnost. Ověřením na
PČR OO zjištěno, že muž je osobou hledanou policií. Proto byl muž strážníky vyzván, aby
hlídku následoval k předvedení na policii, přičemž muž se rozběhl a snažil se hlídce utéct
v davu lidí. Strážníky dostižen a v souladu s § 18 zákona o obecní policii byly proti muži
použity donucovací prostředky za účelem jeho předvedení na služebnu policie.
Dne 4.9.2013 v podvečerních hodinách prověřeno oznámení ženy, která uvedla, že jejímu
vnukovi, kterého hlídá, vzaly nějaké děti jízdní kolo v hodnotě 10 tis. korun. Nezletilec ve
věku čtyři roky uvedl, že jezdil na kole pouze před domem, když k němu přišli dva kluci a
chtěli kolo půjčit, on jim ho ze strachu půjčil a oni mu na místě nechali jejich rozbité kolo, od
té doby už uplynula zhruba hodina. O celé věci, vzhledem k výši škody, informována PČR
OO. Strážníci následně prohledávali okolí, když v atriu SNP a Mládežnická zjistili dvě ženy,
které se bavily o tom, že syn jedné z nich si někde půjčil kolo. Syn i s kolem nalezen na
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dětském hřišti Mládežnická. Jízdní kolo vráceno oznamovatelce a rozbité staré kolo
původnímu majiteli, matka dítěte byla upozorněna na celou skutečnost, evidentně však
chování syna nepovažovala za nic závažného. O věci je podána informace sociálnímu odboru
k dalšímu šetření.
Dne 5.9.2013 v dopoledních hodinách prověřeno oznámení, že na místním hřbitově je žena,
která tu zase křičí. Žena zjištěna v ul. Zaječická směrem do centra, zde byla strážnicí vyzvána,
aby se zastavila, přičemž zákonnou výzvu ignorovala a strážnici začala vulgárně urážet a
následně jí uhodila taškou. Na to strážnice použila donucovací prostředky, přičemž po
nasazení pout, když si radiostanicí přivolávala pomoc, jí žena kopla do kotníku, přičemž jí
neustále vulgárně nadávala. Na místo se rovněž dostavila PČR OO, která ženu přebírá
k šetření.
Dne 9.9.2013 v odpoledních hodinách zjištěno, že u výměníku Na Borku, kde je zákaz
požívání alkoholu leží tři podnapilí muži a volně pobíhá pes. Na místě strážníky muži
ustanoveni. Jednomu je pro silně podnapilý stav přivolána sanitka, která jej odváží do
nemocnice. Druhý muž vulgárně urážel hlídku, odmítal uposlechnout jejich výzev, následně
se chtěl dostat do sanitky, proto proti němu použity donucovací prostředky. Dechovou
zkouškou na PČR OO zjištěno, že má v krvi 2,6 promile alkoholu. Věc přestupku proti
veřejnému pořádku buzením veřejného pohoršení, porušením OZV města, je předána
k projednání správnímu orgánu.
Dne 26.9.2013 ve večerních hodinách zjištěni v prostoru Základní školy Studentská dva muži,
kteří nesli pět rolí perlinky, kterou údajně přenášejí z bydliště jednoho do bydliště druhého.
Ověřením totožnosti zjištěni muži ustanoveni a následně se doznali k odcizení perlinky od
budovy Městského gymnázia a Základní školy, kde probíhá zateplení. Ověřením na PČR OO
zjištěno, že oba muži nejsou zájmové osoby pro policii. Perlinka vrácena zpět, za přestupek
proti majetku udělena každému pokuta.
Dne 8.11.2013 v odpoledních hodinách prověřeno oznámení, že oznamovatelce čtyři mladíci
odcizili 5 kusů kovových trubek. Na místě zjištěno, že trubky byly uloženy před oploceným
pozemkem u plotu zahrady. Kontrolou okolí muži zjištěni v ul. 5.května, kam se chystali
trubky odevzdat do sběrny druhotných surovin. Za přestupek proti majetku zatajením nálezu
udělena každému pokuta. Nález uložen ve sběrně druhotných surovin, kde si jej
oznamovatelka vyzvedne.
Dne 9.11.2013 ve večerních hodinách zjištěno u garáží ul. Osvobození startování motoru
vozidla. Následně zjištěno vozidlo Š-Felicia, které se snažilo ujet a poté zaparkovat na
příjezdové cestě. Kontrolou osádky zjištěno, že na místě řidiče sedí šestnáctiletý mladík a
spolu s ním ve vozidle na místech spolujezdců další mladistvý a nezletilec. Řidič vozidla
nevlastní řidičský průkaz, auto údajně patří jeho otci. Věc na místě přebírá k dalšímu šetření
Policie ČR.
Dne 10.11.2013 v pozdních nočních hodinách zjištěn pohyb muže, který vyšel z poza rohu
v ruce svíral bundu, která byla zjevně vycpaná. Kontrolou muž ustanoven. V bundě zjištěn
igelitový odpadkový pytel plný většího množství listů konopí. Muž uvedl, že konopí má
údajně pro výrobu léčivé masti. Na místo je přivolána hlídka PČR OO, která věc přebírá pro
podezření z neoprávněného přechovávání omamných a psychotropních látek.
Dne 10.11.2013 v odpoledních hodinách prověřeno oznámení z Preciosy, že neznámý muž
přelezl plot a odcizil jim žebřík. Na místě zjištěno, že se jednalo o hliníkové štafle, podle
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popisu obsluha kamerového systému zjistila muže u večerky ul. Alešova a následně byl muž
strážníky zadržen. Celou věc k dalšímu šetření přebírá Policie ČR OO.
Dne 15.11.2013 v nočních hodinách zjištěno obsluhou kamerového systému, že vozidlo ŠOctavia kličkuje ul. Smetanovy sady na parkoviště a následně z vozidla vystupuje i řidič,
který vrávorá. Řidič vezl ve vozidle dalších pět spolucestujících, z toho byli tři mladiství.
Řidič zjevně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Na místo je přivolána PČR OO,
která věc přebírá k dalšímu šetření.
Dne 27.11.2013 v dopoledních hodinách prověřeno oznámení, že v ul. Jablůčkova vlez nějaký
muž za plot zahrady rekonstruovaného domu a vytahoval odtud nějaké trubky, které naložil
na kolečko a jede směrem ke sběrně druhotných surovin. Ustanoven muž, který uvedl, že
kovové trubky cca 2m dlouhé údajně dostal. Na místo se zároveň dostavila hlídka policie. Za
přestupek proti majetku udělena pokuta, trubky zůstaly ve sběrně, kde si je vyzvedne majitel
domu.
Dne 2.12.2013ve večerních hodinách prověřeno oznámení o krádeži v prodejně Tesco. Na
místě zjištěno, že dospělý muž a mladistvý se pokusili odcizit dálkový ovladač. Za přestupek
proti majetku dospělému udělena pokuta. Mladistvý bez dokladu totožnosti, proto byl vyzván
k následování hlídky za účelem předvedení na služebnu policie ke zjištění totožnosti, přičemž
u vchodu do prodejny se dal na útěk do prostoru prodejny. Pronásledován strážníkem byl
následně zadržen a v souladu se zákonem o obecní policii byly proti němu použity
donucovací prostředky a následně byl předveden na služebnu policie. Zde zjištěno, že
mladistvý je osobou hledanou policií, protože je na útěku z výchovného ústavu, a policie si jej
nechává pro další šetření.

Závažné případy
zdokumentované bezpečnostním dohlížecím kamerovým systémem
Města Jirkov – rok 2013
1. 31.1.2013 ve 22:25 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému na obchvatové
komunikaci Na Borku muž, který ze zaparkovaného vozidla láme stěrače. Na místě
hlídkou muž zjištěn. Věc přestupku proti majetku je oznámena správnímu orgánu
2. 22.2.2013 v 7:50 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému silný dým z ul.
Vrbenského. Hlídkou zjištěno, že u hotelu Kavalír hoří garáž. Požár uhašen hasiči, věc
šetří PČR OO
3. 2.3.2013 ve 12:45 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že dělá osoba
nepořádek u kontejneru na domovní odpad. Na místě hlídkou ustanoven muž, který
rozebíral kabely, za znečištění veřejného prostranství projednán v blokovém řízení
4. 5.3.2013 v 9:30 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že v ul. SNP u kontejneru
na domovní odpad přinesla osoba pračku, kterou rozebírá. Hlídkou původce
ustanoven. Za znečištění veřejného prostranství projednán v blokovém řízení
5. 19.3.2013 ve 20:40 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, jak osoba odkládá
nábytek ke kontejneru na domovní odpad. Na místě strážník ustanovil původce, který
byl za přestupek proti veřejnému pořádku projednán v blokovém řízení
6. 25.3.2013 v 15:30 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému osoba, která vyhazuje
odpad z kontejnerů na domovní odpad. Na místě hlídkou ustanovena původkyně, která
byla za přestupek proti veřejnému pořádku projednána v blokovém řízení
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7. 30.3.2013 v 10:30 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému v ul. Kostelní muž, který
se snažil otevřít osobní vozidlo vyháčkováním. Hlídkou ustanoven muž, který si
zabouchl klíče od vozidla ve vozidle a potřeboval si proto vozidlo otevřít
8. 3.4.2013 v 16:50 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému dopravní nehoda na
parkovišti u Horníka, kde řidič, při couvání narazil do dvou zaparkovaných vozidel.
Věc šetří dopravní policie
9. 6.4.2013 v 7:45 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že žena vyhazuje odpad
z kontejnerů na domovní odpad v ul. Tkalcovská. Hlídkou ustanovena žena, která byla
za znečištění veřejného prostranství projednána v blokovém řízení
10. 11.4.2013 ve 22:30 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že v prostoru garáží
Na Borku u MŠ Borek se pošťuchuje několik mladíků, následně došlo ke rvačce.
Hlídkou mladíci zajištěni, napadenému přivolána sanitka, která ho odváží do
nemocnice. Věc šetří PČR OO
11. 18.4.2013 v 10:00 hod. obsluhou kamerového systému zjištěno nákladní vozidlo
parkující na zeleni ul. Mládežnická při zateplení domu. Hlídkou zjištěn řidič,
přestupek proti veřejnému pořádku oznámen správnímu orgánu
12. 19.4.2013 ve 23:30 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že v ul. Mládežnická,
SNP jdou dva muži, jeden z nich posprejoval kontejner na domovní odpad a následně
fasádu panelového domu. Hlídkou muž ustanoven. Věc přebírá Policie ČR
13. 20.4.2013 v 9:45 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že v čekárně AN se
obnažuje žena, která se svlékla do naha a následně oblékla. Hlídkou ustanovena, za
buzení veřejného pohoršení projednána na místě
14. 29.4.2013 v 18:10 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, jak muž bouchá do
veřejného telefonního automatu na ochozu areálu Horník, přičemž rozlomil telefonní
sluchátko. Přestupek proti majetku oznámen k projednání správnímu orgánu
15. 25. 5.2013 v 10:40 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému osoba odkládající
nábytek ke kontejneru na domovní odpad v ul. Smetanovy sady. Hlídkou původce
zjištěn, přestupek proti veřejnému pořádku projednán v blokovém řízení
16. 29.5.2013 v 03:10 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému žena, která v ul.
Alešova čmárala na chodník, zábradlí, kontejner na domovní odpad. Hlídkou zjištěna,
na výzvu hlídky odstranila a odešla domů.
17. 30.5.2013 v 00:20 hod. zjištěny obsluhou kamerového systému tři osoby, které v ul.
Nábřežní odcizily poklice ze zaparkovaného vozidla, hlídkou muži ustanoveni,
přestupek proti majetku projednán na místě, poklice vráceny majiteli
18. 8.6.2013 v 00:30 hod. obsluhou kamerového systému v ul. Ervěnická zjištěna skupina
čtyř osob, jeden kopal do odpadkového koše. Hlídkou muži ustanoveni, projednáni na
místě
19. 22.6.2013 v 01:30 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že na křižovatce Borek
dvě osoby otáčejí dopravní značky. Hlídkou ustanoveni dva muži, přestupek proti
veřejnému pořádku uzavřen na místě
20. 22.6.2013 ve 12:00 hod. obsluhou kamerového systému zjištěn nepořádek u kontejneru
na domovní odpad U Stadionu, hlídkou ustanoven původce, projednán v blokovém
řízeni
21. 24.6.2013 v 03:30 zjištěno obsluhou kamerového systému, že v ul. Mládežnická
dochází ke zcizování polystyrenových desek ze zateplování panelového domu. Hlídkou
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Beck, Dlouhý ustanoven muž. Na místo je přivolána PČR OO, která věc přebírá
k dalšímu šetření.
22. 29.6.2013 v 11:40 hod. zjištěni obsluhou kamerového systému nezletilci, jak lezou přes
plot MŠ do zahrady školky. Na místě hlídkou s nezletilci proveden důrazný pohovor,
z areálu vykázáni
23. 22.7.2013 v 16:30 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že na náměstí lezou
děti do kašny a některé do ní házejí kameny a odpadky. Hlídkou strážníků dětem na
místě vysvětleno nevhodné chování, odpad z kašny vyndaly
24. 8.9.2013 v 14:50 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že muž odkládá
nepořádek u kontejneru na domovní odpad - nábytek v ul. Na Borku. Hlídkou
ustanoven, odmítl přestupek proti veřejnému pořádku projednat na místě, proto je věc
oznámena správnímu orgánu
25. 15.9.2013 v 11:25 hod. obsluhou kamerového systému zjištěno, že muž odkládá
nepořádek u kontejneru na domovní odpad – nábytek a desky ul. Na Borku, hlídkou
ustanoven původce, přestupek proti veřejnému pořádku projednán na místě
v blokovém řízení
26. 29.9.2013 v 10:30 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že v ul. Krušnohorská
odkládají dvě ženy nepořádek ke kontejneru na domovní odpad – linoleum. Hlídkou
ustanoveny, přestupek proti veřejnému pořádku projednán v blokovém řízení na místě
27. 30.9.2013 v 00:26 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému muž, který se pokoušel
otevřít malá sklepní okénka domů v ul. Kostelní. Na místě hlídkou ustanoven,
k narušení objektů nedošlo
28. 5.10.2013 v 03:30 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému pohyb osob u kina,
z nichž jeden muž rozbil na dlažbu láhev. Hlídkou ustanoven mladistvý, který byl na
místě za přestupek proti veřejnému pořádku projednán v blokovém řízení
29. 5.10.2013 ve 23:30 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému v ul. Mostecká muž,
který odhazoval odpadky na veřejném prostranství. Hlídkou ustanoven muž, který byl
za přestupek proti veřejnému pořádku projednán v blokovém řízení
30. 8.10.2013 ve 22:35 hod. zjištěn obsluhou kamerového systému muž vyhazující odpad
z kontejneru na domovní odpad v ul. Krušnohorská. Hlídkou ustanoven, za přestupek
proti veřejnému pořádku projednán na místě v blokovém řízení
31. 12.10.2013 ve 21:50 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že mladík leze na
střechu zastávky AN. Hlídkou ustanoven, přestupek proti majetku ve stádiu pokusu
projednán v blokovém řízení
32. 13.10.2013 obsluhou kamerového systému zjištěna žena vynášející nábytek ke
kontejneru na domovní odpad v ul. Krušnohorská. Hlídkou ustanovena, věc přestupku
proti majetku je oznámena k projednání správnímu orgánu
33. 18.10.2013 v 00:10 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že nějaká žena vynáší
nábytek ke kontejneru na domovní odpad ul. U Stadionu. Hlídkou ustanovena,
přestupek proti veřejnému pořádku uzavřen na místě v blokovém řízení
34. 19.10.2013 zjištěno obsluhou kamerového systému, že dva muži vynášejí ke kontejneru
na domovní odpad suť a další pravděpodobně z rekonstrukce bytu. Hlídkou
ustanoveni, přestupek proti veřejnému pořádku projednán v blokovém řízení
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35. 22.10.2013 ve 23:10 hod. zjištěni obsluhou kamerového systému dva mladíci v ul.
Studentská, z nichž jeden kopal do zaparkovaných vozidel. Hlídkou ustanoveni, věc na
místě k dalšímu šetření přebírá PČR OO
36. 10.11.2013 ve 13:15 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému v ul. Alešova, osoba
odpovídající popisu osoby, která z areálu Preciosy odcizila hliníkové štafle. Hlídkou
muž ustanoven. Věc na místě přebírá přivolaná PČR OO.
37. 15.11.2013 ve 22:05 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému deset osob, které na
místě zakázaném OZV města konzumovaly alkohol. Hlídkou osoby ustanoveny, věc
uzavřena v blokovém řízení
38. 15.11.2013 ve 23:00 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že na parkoviště U
Růžku jede vozidlo Š-Octavia, jehož řidič přejížděl obrubník, řidič vystoupil a
vrávoral. Hlídkou ustanoven řidič, který ve vozidle vezl dalších šest spolujezdců,
z toho dva mladistvé. Věc na místě přebírá přivolaná PČR OO
39. 18.11.2013 ve 23:00 hod. zjištěna obsluhou kamerového systému osoba, která se
pokouší vloupat do řeznictví na náměstí. Hlídkou muž ustanoven. Věc k dalšímu
šetření přebírá přivolaná PČR OO
40. 24.11.2013 v 01:20 hod. zjištěno obsluhou kamerového systému, že se v ul. Palackého
kolem restaurace opakovaně pohybuje osoba. Hlídkou muž ustanoven. Následně
zjištěny vylomené vstupní dveře provozovny. Věc přebírá k šetření přivolaná PČR OO
41. 10.12.2013 v 02:08 hod. zjištěny obsluhou kamerového systému na nám. Dr. E. Beneše
tři osoby, z nichž jedna utrhla z vánočního stromu ozdobu. Hlídkou ustanovena žena.
Věc přestupku proti majetku je oznámena správnímu orgánu
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