ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ
ZA ROK 2018
ředitel Městské policie Jirkov:
Mgr. Martin Řehůřek
Schválený stav pracovníků: 28 (ředitel, 26 strážníků, 1 administrativní pracovnice)
Skutečný stav pracovníků:
1. Mgr. Martin Řehůřek, strážník – ředitel MěP
2. Václav Dráb, strážník – velitel směny, zástupce ředitele
3. Jaroslava Sekáčová, strážník – velitel směny, manažer prevence
4. Alexandr Štambachský, strážník – velitel směny
5. Petr Berkovec, strážník – velitel směny
6. Martin Vršan, strážník, manažer prevence
7. Zuzana Lacinová, strážník
8. Pavla Hrachovcová, strážník
9. Pavol Kunstár, strážník
10. Pavel Mindák, strážník
11. Jaroslav Záda, strážník
12. Jana Zakouřilová, strážník
13. Radek Musil, strážník
14. Josef Vlk, strážník
15. Karolína Pézrová, strážník
16. Šárka Svatošová, strážník
17. Lucie Matochová, strážník
18. Michal Stříbrný, strážník
19. 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,
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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. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
5. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
6. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
7. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
8. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
9. zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
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10. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
11. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
12. zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
13. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
14. zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
15. zákon č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a zákonů, o Policii
České republiky
16. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
17. Zákoník práce
18. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
19. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
20. Ústava České republiky
21. Listina základních práv a svobod
22. další právní předpisy a zákony, které souvisejí s činností obecních policií
23. obecně závazné vyhlášky a nařízení města Jirkova

Statistická čísla z činnosti městské policie za rok 2018:
rok 2018
počet přijatých písemností
141
počet odeslaných písemností
193
přijato oznámení osobních, telef.,
3074
zpracováno spisů správnímu orgánu
881
nasazeno technických prostředků
26
zpracováno a prověřeno dožádání OS, aj.,
70
odtaženo vozidel a vraků
143

rok 2017
165
1001
2783
489
15
158
196

Přestupková statistika
rok 2018
6704
4067
1631 – 1.279.600,-Kč
1434
1002
2301
27
91
536
622
107
265

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

rok 2017
5797
3522
1167 – 573 700,-Kč
1608
613
2413
19
48
292
468
34
137

Z předložené evidence vyplývá, že MěP přechází od mírnějšího řešení přestupků k tvrdším
postihům. Strážníci ukládali více pokut a více případů bylo oznámeno správnímu orgánu.
Pokuty jsou ukládány ve vyšších částkách. MěP se zaměřila více na řešení OZV a veřejného
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pořádku. V těchto případech jsou využívány především tvrdší postihy. Nejvíce oznámení od
občanů se týká problematiky dopravy. Oznamvoatelé volají, že ji někdo parkujena jejich
předplaceném místě. Ačkoli mají ve smlouvě, že si mají sklopky zvedat, nečiní tak, a potom
požadují, aby jim MěP zajistila vyklizení obsazeného parkovacího místa. Další skupina
oznámení se týká upozornění na špatně zaparkovaná vozidla, která nějakým způsobem
znesnadňují plynulost provozu. K tomu je třeba uvést, že dle statistiky Ministerstva dopravy
je v Jirkově k 31.12.2018 evidováno cca 12.500 vozidel. K 31.12.2014 to bylo cca 10.500
vozidel. V rámci výkonu služby došlo ve třech případech k použití donucovacích prostředků
hmatů, chvatů a pout. O všech případech byl v souladu se zákonem o obecní policii
vyrozuměn starosta města. Předvedeno k ověření totožnosti na služebnu Policie ČR bylo 152
osob a PČR bylo předáno 121 případů. Celkem bylo odchyceno 89 psů.
K 1.1.2019 je u MěP 18 strážníků a jedna administrativní pracovnice. V současné době
probíhá nábor nových uchazečů. U MěP je v rámci zaměstnaneckého programu z Úřadu práce
zaměstnán od 1.7.2018 pracovník na administrativní činnost. Jeho postupným zapracováním
na pozici došlo k částečnému převedení administrativní agendy od strážníků a ti mohou
věnovat více času přímému výkonu služby.
K městské policii jsou už několik let zařazeny pro výkon práce asistenta prevence
kriminality osoby z evidence úřadu práce, do listopadu 2018 to byly tři pracovnice, od
listopadu jsou čtyři. Službu vykonávají zpravidla v ranních směnách 7:00 – 15:00 hod.,
v letním období jsou ranní směny střídány nepravidelným výkonem odpoledních směn
v rámci trvalého dohledu nad veřejným pořádkem v Olejomlýnském parku. Při nástupu na
směnu probíhá vždy pravidelná instruktáž, která je zaměřená na konkrétní pracovní činnost
pro ten den. Službu zahajují kontrolou okolí základních škol při příchodu dětí do školy. Jejich
další náplní práce je všímat si nepořádku a závad na katastru města. Zjištěné skutečnosti
fotograficky dokumentují a tato zjištění jsou každý následující den předávány odboru majetku
města, Krušnohorským službám a firmě Onza. Při výkonu své činnosti vyzývají obyvatele,
aby uklidili psí exkrementy, neodhazovali nedomovní odpad do kontejnerů apod. Dále si
všímají dlouhodobě odstavených vozidel a o nich informují strážníky, kteří přijmou další
opatření. Asistentky prevence kriminality jsou vybaveny nádobami na nebezpečný odpad a při
obchůzkové činnosti sbírají a likvidují injekční stříkačky. V listopadu byly vystrojeny
stejnými oděvními součástkami a novými reflexními vestami. K výkonu práce jsou vybaveny
osobními minikamerami a vysílačkami s GPS lokátory. V současné době probíhají práce na
schválení dotačního projektu, který by zahrnoval 6 asistentů prevence kriminality po dobu tří
let.
Pro prevenci kriminality je využívána koncepce prevence kriminality, která zahrnuje
všechny skupiny od mateřských škol až po seniory a obsahuje nejen přednášková témata vč.
jejich obsahu přednášek. Každá základní škola má vyhrazený svůj tzv. přednáškový týden.
Témata přednášek jsou různorodá, v poslední době je významnost prevence kladena zejména
na pojmy kyberšikana, šikana, užívání alkoholu a jiných návykových látek. Koncepce
pamatuje i na možnost aktuálního tématu nebo problému pro určitý kolektiv, které nejsou
zahrnuty mezi zpracovanými tématy. Preventisty je také hojně využíváno k přednáškám
BESIP nové dopravní hřiště nebo vlastní dopravní hřiště přenosné. Pro rok 2018 navrhla
městská policie žádosti o podporu projektů prevence kriminality tři projekty pro krátkodobé
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pobyty „v kolektivu bez šikany“ a jeden projekt zaměřený na sportovní vyžití pro mladistvé.
Dotace byla schválena pouze na jeden projekt a to sportovní vyžití pro mladistvé. Ostatní
projekty byly celé financovány z rozpočtu MěP. Na rok 2018 bylo v návrhu rozpočtu pro
prevenci počítáno se 130.000,-Kč, ale za pomocí rozpočtových opatření došlo k navýšení
kapitoly o cca 200.000,-Kč. Pro rok 2019 je v návrhu rozpočtu počítáno se 600.000,-Kč. Na
prevenci kriminality jsou vyčleněny dva strážníci.
Městská policie udržuje spolupráci se Střední odbornou školou energetickou a stavební,
Obchodní akademií a Střední zdravotnickou školou Chomutov, příspěvkovou organizací, ve
věci poskytování praxe pro třetí a čtvrté ročníky obor bezpečnost a ochrana obyvatel. V tomto
roce byla poskytnuta praxe v délce dva týdny sedmi žákům, praxe byla hodnocena velmi
pozitivně oběma stranami, proto bude tato spolupráce pokračovat i v roce příštím.
Kamerový systém v současné době obsahuje 45 kamerových bodů. Došlo k propojení
kamerové systému z MěP na PČR. Na tento projekt byla získána dotace z Ústeckého kraje.
Došlo k modernizaci kamerového bodu v ul. Smetanovy sady, který byl velice náchylný
k poruchám při bouřkách. Skončila záruční lhůta na některé kamerové body vybudované
firmou SATCA. Některé z těchto kamerových bodů byly náchylné na poruchy, opravy trvaly
nepřiměřeno dlouho (řádově měsíce). V roce 2019 dojde převzetí těchto kamerových bodů do
správy jinou firmou a proběhne jejich modernizace.
Co se týká vozového parku MěP, ten zahrnuje OA Škoda Octavie, rok výroby 2009, který
je již ve stavu na vyřazení. Dále máme OA Dacie Logan, rok výroby 2014, který je již také ve
stavu na vyřazení. Třetím vozidlem je Ford Tranzit, rok výroby 2006. Toto vozidlo je
v nejlepším technickém stavu, ale není vhodné pro každodenní výkon služby. Je využíváno
pro potřeby preventistů nebo pro potřeby převozu objemnějších věcí. Na pult centrální
ochrany objektů je připojeno celkem 44 objektů, z toho je 5 objektů soukromých subjektů.
K dohledu nad rizikovými místy jsou využívány i 3 ks fotopastí.
Za rok 2018 proběhly na městské policii čtyři čtvrtletní kontroly ve věci pokutových bloků
prováděné finančním odborem MěÚ, všechny kontroly proběhly bez závad. Na jaře roku
provedl dvě kontroly finanční výbor zastupitelstva města, kontrola účelnosti vynaložených
prostředků na rekvalifikaci čekatelů na posty strážníků MěP za tři roky zpětně a kontrola
nákladů na servis IT a pojistné události – opravy kamer za tři roky zpětně. Se závěry obou
kontrol bylo zastupitelstvo města seznámeno při svém jednání.
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. Každý pracovní den si MěP s PČR předávají vzájemně informace o událostech za
uplynulý den. Mezi městem a Policií ČR OO je uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci při
zajištění veřejného pořádku na území města. Obě složky provádějí společně kontroly
zaměřené na podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let, dohled v okolí základních škol
zejména při zahájení a ukončení školního roku, společně se podílejí na prevenci kriminality.
Územní obvod Chomutov také městu pravidelně předává roční zprávy o nápadu, přehledu a
vývoji trestné činnosti.
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