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1. ÚVOD
V roce 2008 zabezpečovala Městská policie Ostrava (dále jen MP) prioritně úkoly,
vyplývající ze zákona o obecní policii. Pozornost byla zaměřena především na
upevňování a další zvyšování úrovně veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku na
celém území města Ostravy a na řešení problematiky spojené s bezpečností a plynulostí
provozu na pozemních komunikacích.
Při plnění úkolů společného zájmu spolupracovala MP s řadou součinnostních partnerů,
z nichţ nejvýznamnějšími jsou orgány města, městské obvody, Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) a Policie České republiky (dále jen PČR).
Občanům města Ostravy byla nabídnuta nová sluţba – bezplatná zelená linka
(neurgentní), která je provozována MP od 1. 4. 2008. Na bezplatnou telefonní linku
(800 199 922) mohou občané nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného
zařízení, například závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdní řády,
jízdenkové automaty, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křiţovatek,
závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků, zaloţení černých skládek
apod.
V průběhu roku 2008 došlo ke změnám v organizační struktuře MP. Usnesením RM č.
3573/56 ze dne 18. 3. 2008, byl schválen nový organizační řád, který nabyl účinností
dnem 1. 4. 2008. Změnou v organizační struktuře byly naplněny cíle stanovené vedením
města Ostravy a byly implementovány závěry auditu, který navrhl model MP orientovaný
na činnosti vedoucí ke sníţení majetkové kriminality, počtu trestných činů a k posílení
pocitu bezpečí občanů města Ostravy.
Přímý výkon sluţby v terénu byl zabezpečován především územními výkonnými útvary
MP, tedy především stráţníky, zařazenými do oddělení pro výkon sluţby na sluţebnách,
oddílech a úsecích. U oddělení pro výkon sluţby bylo v závěru roku 2008 zařazeno
celkem 628 stráţníků (- 37 stráţníků v porovnání s údaji za rok 2007). Za účelem
zvýšení prevence, zejména v oblasti majetkové trestné činnosti, narušování veřejného
pořádku a porušování pravidel občanského souţití, byla ze strany MP přijatá opatření.
V jednotlivých spádových oblastech byly přehodnoceny činnosti v úsecích, byla
vypracována nová rajonizace a stanoveny pochůzkové trasy s vyznačením moţnosti
variant při výkonu sluţby v jednočlenných či vícečlenných hlídkách. Vlastní výkon sluţby
zde probíhal ve dvou rovinách, jednak formou hlídkové sluţby v rajonech a dále
prostřednictvím stráţníků s územní nebo objektovou odpovědností, tzv. okrskářů.
V oblasti dohledu nad bezpečností a plynulostí v silničním provozu na území města byla
pozornost stráţníků zaměřená zejména na statickou dopravu – dodrţování nařízení
města č. 1/2002, kterým se upravuje stání na parkovištích, patřících statutárnímu městu
Ostrava (dále jen SMO) a na místa, kde nesprávné parkování významně omezuje
plynulost provozu, průjezd vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a
dopravní obsluţnost.
K zajištění úkolů vyplývajících z potřeb obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu v situacích, které vyvolají zvýšenou dopravní zátěţ, při opravách komunikací,

3

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za rok 2008

dopravních nehodách, při výpadku světelné signalizace apod., byla přijatá opatření, kdy
k plnění těchto úkolů bylo vyčleněno a odborně proškoleno 87 stráţníků.
V návaznosti na předpokládané změny v zaměření činnosti MP v roce 2009, které je
nutno realizovat i v souvislosti s legislativní části reformy PČR, jejíţ součásti je i poměrně
zásadní novela zákona o obecní policii a některých souvisejících předpisů, byla v měsíci
září 2008 předloţena vedení města Ostravy nová koncepce MP pro období 2009 - 2013.
Usnesením RM č. 5492/75 ze dne 14.10.2008 byla navrţená koncepce schválena.
K realizaci záměrů schválené koncepce, byl RM předloţen návrh nového organizačního
řádu, který byl unesením č. 6010/81 ze dne 2.12.2008 schválen s účinností od
1.1.2009.
Koncepce se zaměřuje a má za cíl zejména:
- odklon od terminologie vojensky organizovaných sborů k terminologii organizace
poskytující sluţby,
- změnit přístup stráţníků k policejní práci orientovanou na sluţbu veřejnosti,
- sjednotit okrsky a IZS podle městských obvodů,
- navýšit početní stavy okrskářů, zabezpečit jejich stabilizaci a motivaci,
- identifikovat oblasti, na které je zapotřebí ze strany MP zaměřit pozornost na úseku
prevence a propagace.

2. VÝSLEDKY ČINNOSTI MP
Za rok 2008 bylo stráţníky odhaleno celkem 70 012 přestupků (- 51 809 v porovnání
s údaji za rok 2007).
V souhrnném počtu odhalených přestupků došlo oproti minulému období k výrazné
změně – k poklesu. Pokračuje trend, kdy se hlavní těţiště činnosti stráţníků postupně
přesouvá do oblasti ochrany bezpečnosti osob a majetku a ochrany veřejného
pořádku, zatímco v oblasti dopravy jsou nadále utlumovány aktivity represivního
charakteru, mimo případů, kdy je razantní opatření s ohledem na charakter deliktů, jeho
společenskou nebezpečnost nebo osobu pachatele nezbytné. Při plánování a organizaci
výkonu sluţby jsou preferovány činnosti zaměřené na protiprávní jednání vyšší
nebezpečnosti, které podstatným způsobem ohroţují ţivoty, zdraví a majetek občanů.
V jiných případech, kdy lze s ohledem na charakter skutku nebo osobu pachatele
očekávat pozitivní efekt i při vyuţití méně razantních opatření, například pouhého
upozornění, je pak snahou upřednostňovat preventivní působení před striktní
represí, pokud takový postup právní řád umoţňuje.
Ve srovnání s rokem 2007 došlo v roce 2008 k nárůstu akcí, u kterých byly zajišťovány
místní záleţitosti veřejného pořádku nad běţný rámec výkonu sluţby. Počet stoupl o 68
akcí. Stráţníci byli rovněţ vysíláni řešit o mnoho událostí více ve srovnání s rokem 2007.
Nárůst řešených událostí v souvislosti s počtem přijatých oznámení vzrostl o 3 559.

4

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za rok 2008

Srovnání počtu a podílů přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku
v roce 2007 a 2008

Počet řešených událostí

Počet zabezpečovaných akcí
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2. 1

PŘESTUPKY NA ÚSEKU DOPRAVY

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce
2008 stráţníky odhaleno a řešeno celkem 31 129 přestupků (-32 550 v porovnání
s údaji za rok 2007). Přestupky v dopravě netvořily, tak jako v předchozích letech,
nejfrekventovanější kategorii v rámci všech zjištěných přestupků. Na jejich celkovém
objemu se podílely 44,5 %. Tento podíl byl o 7,8 % niţší neţ v roce předchozím.
Na počtu spáchaných přestupků mají podíl tři skupiny účastníků silničního provozu,
kterými jsou řidiči motorových vozidel, cyklisté a chodci. Všichni účastníci mají zákonem
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanoveny své povinnosti. Na
celkovém počtu přestupků v dopravě se řidiči motorových vozidel podíleli 82,5 % při
spáchání 25 679 přestupků, chodci 11,9 % při spáchání 3 719 přestupků a cyklisté 5,6
% při spáchání 1 731 přestupků.
V souvislosti s oprávněním zastavovat vozidlo, jehoţ řidič nebo přepravovaná osoba je
podezřelá ze spáchání přestupků, bylo v roce 2008 odhaleno celkově 81 pachatelů
trestných činů. PČR bylo předáno celkově 40 osob podezřelých ze spáchání trestného
činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, 34 řidičů, kteří řídili
motorové vozidlo pod vlivem návykové látky a 7 případů, kdy osoby mařily výkon
úředního rozhodnutí.
V průběhu roku 2008 bylo MP realizováno celkem 446 odtahů vozidel, která tvořila
překáţku v silničním provozu a ohroţovala bezpečnost silničního provozu. Odtahové
vozidlo provozuje MP od 15.11.2007, tudíţ nelze porovnat údaje odtaţených vozidel
v roce 2008 s obdobím roku 2007.

Počty realizovaných odtahů vozidel po jednotlivých měsících v roce 2008
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Měření rychlosti stráţníky MP jsou realizována od počátku roku 2007, kdy došlo
k rozšíření pravomocí obecních (městských) policií na úseku bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích. K měření rychlosti vyuţívá MP laserový měřič
rychlosti ProLaser III verze „TC“ s dokumentačním zařízením. Měření rychlosti bylo
prováděno především v okolí škol a v místech, kde frekvencí provozu hrozí střety chodců
s vozidly. Dále se provádělo měření rychlosti na základě vyhodnocení rizikových míst
v souvislosti s počtem dopravních nehod, poskytnutých PČR a taktéţ na základě ţádosti
starostů jednotlivých městských obvodů. K provádění tzv. ostrého měření rychlosti
mnohdy předcházelo vyhodnocení výsledků měření prováděné preventivním radarem
Viasis 2000. Měření rychlosti zcela jistě nelze chápat pouze jako represivní opatření vůči
řidičům. Jedná se v první řadě o opatření preventivní, které má za cíl zvýšení
bezpečnosti v silničním provozu a zlepšení nepříznivé situace v dopravě.
V roce 2008 bylo realizováno 336 měření rychlosti (- 210 měření rychlosti v porovnání
s údaji za rok 2007).

Počty přestupků spáchaných nerespektováním nejvyšší dovolené rychlosti
v roce 2008
Celkový počet
zjištěných přestupků

Překročení rychlosti
do 20 km/h

Překročení rychlosti
do 40 km/h

Překročení rychlosti
nad 40 km/h

2 086

1 691

384
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Způsoby řešení přestupků na úseku dopravy v roce 2008
celkem

blokově

31 129

21 279

domluvou postoupeno
7 999

7

1 851
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2. 2

PŘESTUPKY NA ÚSEKU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

Na úseku veřejného pořádku jsou stráţníky MP odhalovány a v rámci zákonných
zmocnění odpovídajícím způsobem řešeny přestupky spáchány zejména rušením
nočního klidu, znečisťováním veřejného prostranství, neuposlechnutím výzvy veřejného
činitele, buzením veřejného pohoršení aj. Přestupků na tomto úseku, odhalených a
následně řešených stráţníky MP v roce 2008 bylo 38 883. Na celkovém objemu
přestupků se podílely 55,5 %. Tento podíl byl o 7.8 % vyšší neţ v roce 2007.
Podíly řešených přestupků na úseku veřejného pořádku v roce 2008

Při řešení porušení právních předpisů s jednotlivými přestupci jsou stráţníci povinni
jednat v souladu se zákony. Ty mimo jiné stanovují moţnosti, ale i postupy při řešení
spáchaných přestupků. V některých případech se stává, ţe nelze přestupkové jednání
vyřešit na místě, ať uţ ze zákonných důvodů, tak i z neochoty občanů se stráţníky MP
cokoliv řešit. V těchto případech je vše řádně zadokumentováno a předáno dle
kompetencí příslušnému správnímu orgánu. Celkový počet takto oznámených
podezření na spáchání přestupků či jiných protiprávních jednání činil v roce 2008 celkem
3 550 (- 719 oznámení v porovnání s údaji za rok 2007). Z tohoto počtu bylo 1 416
oznámení předáno k řešení místně příslušným úřadům městských obvodů (+ 353
oznámení v porovnání s údaji za rok 2007).
Jako kaţdý rok je nejvyšší počet oznámených přestupkových jednání na území
městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava–Jih a Poruba.
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Porovnání počtu oznámení o podezření na spáchání přestupku přijatých na
úřadech městských obvodů.

Grafické znázornění způsobů řešení oznámení o přestupku přijatých úřady
městských obvodů.

Přehled způsobů řešení oznámení o podezření na spáchání přestupku přijatých
úřady městských obvodů v roce 2008
ÚMOb
Ostrava - Jih
Mor. Ostrava a Přívoz
Slezská Ostrava
Poruba
Mar. Hory a Hulváky
Vítkovice
Stará Bělá
Pustkovec
Petřkovice
Lhotka
Hošťálkovice

celkem oznámeno
243
720
52
215
84
15
1
2
5
0
0

ukončené
110
328
38
85
22
11
0
1
4
0
0
9

odloţené
87
47
2
38
22
2
1
0
1
0
0

postoupené
13
49
2
16
10
1
0
1
0
0
0

neukončené
33
296
10
76
30
1
0
0
0
0
0
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Nová Ves
Proskovice
Michálkovice
Radvanice a Bartovice
Krásné Pole
Martinov
Polanka nad Odrou
Hrabová + Nová Bělá
Svinov
Třebovice
Plesná

4
2
7
5
1
0
5
16
33
6
0

ÚMOb
CELKEM

1
2
4
5
1
0
5
5
24
3
0

0
0
0
0
0
0
0
6
7
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

celkem oznámeno ukončené

odloţené

postoupené neukončené

1416

649

213

93

461

45,83%

15,04%

6,57%

32,56%

% vyjádření

3
0
3
0
0
0
0
5
2
2
0

Řešení oznámených přestupkových jednání na Úřadech městských obvodů
Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz a Poruba
Ostrava - Jih
celkem oznámeno
odloţeno
postoupeno
ukončeno
neukončeno

§ 46
0
0
0
0
0

§ 47
152
73
6
61
12

§ 48
0
0
0
0
0

§ 49
21
8
2
4
7

§ 50
70
6
5
45
14

Mor. Ostrava a Přívoz
celkem oznámeno
odloţeno
postoupeno
ukončeno
neukončeno

§ 46
1
0
0
1
0

§ 47
79
25
0
42
12

§ 48
2
0
0
2
0

§ 49
14
10
0
4
0

§ 50
624
12
49
279
284

Poruba
celkem oznámeno
odloţeno
postoupeno
ukončeno
neukončeno

§ 46
1
0
0
0
1

§ 47
57
23
5
16
13

§ 48
0
0
0
0
0

§ 49
15
7
0
3
5

§ 50
142
8
11
66
57

(Tento přehled je zpracován z podkladů odboru vnitřních věcí magistrátu).
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2. 3

SROVNÁNÍ ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ S JINÝMI MP

Srovnání činnosti MP v rámci České republiky nemusí být v určitých směrech objektivní.
Základním a zásadním důvodem je rozdílnost v potřebách, problematikách jednotlivých
měst, personálních či technických moţnostech, demografické skladbě obyvatelstva apod.
Přesto lze ke srovnání pouţít několik ukazatelů, které jistým způsobem vykazují moţnou
srovnatelnost. Jedním z ukazatelů je podíl represivního řešení nerespektování
příslušných zákonných ustanovení.
Srovnání podílů řešených přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku
jednotlivými městskými policiemi v roce 2008

2. 4 UDÁLOSTI
Stráţníci MP při výkonu sluţby mimo odhalování a řešení přestupků a jiného
protiprávního jednání provádí zákroky či úkony k plnění úkolů obecní policie při
událostech, jejichţ počet a mnohdy i závaţnost rok od roku stoupá.
Jedná se zejména o:
-

zadrţení pachatelů trestných činů
zadrţení osob hledaných PČR
předvedení osob na PČR
předvedení na ţádost příslušného správního orgánu
asistence při převozu osob na protialkoholní záchytnou stanici
11
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-

jiné asistence (DPO, RZS, HZS MSK a jiné)
drobné krádeţe dle § 50 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích
poznatky předané PČR
Srovnání počtu událostí v letech 2007 a 2008

Srovnání počtu zadrţených osob v souvislosti s důvodným podezřením ze
spáchání trestného činu a hledaných osob PČR jednotlivými MP v roce 2008

Při řešení jednotlivých událostí se stráţníci MP často setkávají s agresivitou osob, vůči
kterým je prováděn zákrok nebo úkon. V těchto případech vyuţívá MP svá oprávnění
12
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pouţít k ochraně osoby jiné či vlastní nebo majetku, k zabránění výtrţností, rvačce
donucovacích prostředků. V roce 2008 stráţníci MP pouţili donucovací prostředky při
115 událostech (+14 v porovnání s údaji za rok 2007). Při zákrocích bylo ve 108
případech pouţito hmatů a chvatů sebeobrany (+8 v porovnání s údaji za rok 2007),
v 77 případech byla přiloţena pouta (-1 v porovnání s údaji za rok 2007), ve 2 případech
stráţníci pouţili obušku (-7 v porovnání s údaji za rok 2007) a ve 2 případech byl pouţit
jako donucovací prostředek pes (+2 v porovnání s údaji za rok 2007). Všechny zákroky či
úkony byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy. Agresivní útoky vůči
stráţníkům MP nebo jiným osobám byly v 17 případech (+9 v porovnání s údaji za rok
2007) kvalifikovány jako trestné činy útoku na veřejného činitele.

3.

AKCE A PREVENTIVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Stráţníci plní úkoly spojené se zabezpečováním místních záleţitostí veřejného pořádku
při konání nejrůznějších sportovních, kulturních, společenských a jiných akcích, jak na
území města Ostravy, tak na území obcí, se kterými je uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Při zabezpečování těchto akcí spolupracovali stráţníci v rámci součinnosti s jednotlivými
sloţkami IZS, se zaměstnanci jednotlivých městských obvodů a jiných subjektů, s cílem
minimalizovat rizika porušování právních předpisů. Zároveň MP prováděla svá vlastní
preventivně bezpečnostní opatření.
V průběhu roku stráţníci MP zabezpečovali celkově 761 akcí (+68 v porovnání s údaji za
rok 2007).
Počty akcí dle zaměření v roce 2007 a 2008

MP plní úkoly a povinnosti stanovené zákonem i v obcích, se kterými je uzavřena
veřejnoprávní smlouva. Jedná se o Klimkovice, Dolní Lhotu, Horní Lhotu, Velkou
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Polom a Starou Ves nad Ondřejnicí. Výkon sluţby na území těchto obcí je MP
prováděn na základě aktuálních poţadavků a potřeb příslušných starostů.

4.

PREVENCE

Prevence je jednou z prioritních činností MP. Hlavní snahou je obsáhnout pokud moţno
všechny oblasti, ať uţ se jedná o oblast bezpečnosti v silničním provozu, kriminality nebo
ochrany vlastního zdraví a majetku. Cílem je obsáhnout co moţná nejširší veřejnost
(všechny věkové kategorie) a jednotlivě se soustředit na tu skupinu obyvatel, která je
nejvíce ohroţená. Jedná se o děti a seniory.

4. 1 PREVENCE U DĚTÍ A MLÁDEŢE
Děti a mládeţ jsou věkovou kategorií občanů, k níţ je pozornost MP v oblasti prevence
směřována prvořadě. Ve školských zařízeních, různých spolcích a krouţcích jsou
pořádány besedy, zaměřeny především na bezpečnost dětí a lepší informovanost
mládeţe v právní oblasti. Besedy jsou připravovány na různá témata, například
zneuţívaní dětí, šikana, sprejerství, problematika drog, dodrţování pravidel bezpečnosti
v silničním provozu, ale i právní odpovědnost apod.
Srovnání počtů besed v roce 2007 a 2008
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V průběhu roku 2008 byla kaţdodenně věnována pozornost bezpečnosti dětí a to
v souvislosti s příchody a odchody dětí do školských zařízení. Dohled byl stráţníky MP
prováděn zejména na nejfrekventovanějších přechodech nebo místech, kde v souvislosti
s velkým pohybem dětí hrozil jejich střet s vozidly.
V průběhu roku 2008 byl realizován projekt Mladý ochránce veřejného pořádku.
Záměrem tohoto projektu bylo zapojit děti do ochrany ţivotního prostředí, respektování
pravidel silničního provozu a vést je k ochotě pomoci lidem starším, nepohyblivým a jinak
potřebným. Mladým ochráncem veřejného pořádku se stal kaţdý ţák základní školy svým
příkladným jednáním. Závěrem bylo vybráno 10 vítězů, kteří byli za své příkladné činy
odměněni formou „Dne s MP a dalšími sloţkami IZS“.

4. 2 PREVENCE U SENIORŮ
Senioři patří k nejohroţenější skupině lidí. Pro pachatele trestné činnosti jsou snadnou
kořistí právě pro svůj vyšší věk, svou důvěřivost a mnohdy bezmocnost. Prevence ze
strany MP spočívá zejména v pořádání besed v klubech důchodců, domovech důchodců
a penzionech. V roce 2008 bylo realizováno celkem 10 besed.
Seniorům je ze strany MP věnována velká pozornost v rámci několika projektů,
zaměřených právě na předcházení domácímu násilí, páchanému na seniorech, prevenci
kriminality, zvyšování osobní bezpečnosti včetně poskytování informací o dostupné
pomoci v konkrétních případech. MP tak realizuje projekty Důstojné stáří, Stáří beze
strachu, nebo Řetízek bezpečí.
V roce 2008 jsme započali s přípravou projektu „Senior linka“, která je určená pro
seniory samostatně ţijící a osoby se zdravotním postiţením či handicapem. Jedná se o
tlačítko nouze, kterým si budou moci tyto osoby přivolat pomoc při zdravotních potíţích
nebo v případě, kdy se budou doma cítit ohroţeni nevítanou návštěvou.

4. 3 STACIONÁRNÍ CENTRUM PREVENCE
Jako součást preventivního projektu v oblasti zlepšení komunikace mezi MP a veřejností
bylo v září roku 2007 zřízeno Stacionární centrum prevence, kde se mohli občané
obracet na stráţníky s dotazy, ţádostmi o pomoc, poskytnutí rady či řešení konkrétního
problému. Zde se mohli rovněţ blíţe obeznámit s prací stráţníků, informovat se
o preventivních aktivitách MP. V roce 2008 se zde na stráţníky obrátilo s ţádostí o
pomoc nebo poskytnutí rady 432 občanů.
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4. 4 PREVENCE V OBLASTI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
Přehled o nejčastějších oznámeních na Zelenou linku v roce 2008

4. 5 SBĚR POUŢITÝCH JEHEL A STŘÍKAČEK
K velmi významným preventivním činnostem v oblasti ochrany zdraví občanů, patří sběry
pouţitých jehel a injekčních stříkaček z veřejných prostranství a veřejně prospěšných
zařízení. Ke sběrům dochází často v okolí škol, hřišť a jiných prostor, které vyuţívají
převáţně děti ke hraní. Proto je této činnosti věnována maximální pozornost. V průběhu
roku 2008 prováděli sběr jehel a injekčních stříkaček stráţníci MP technického oddílu,
kteří byli k této činnosti řádně proškoleni a očkováni. V této oblasti spolupracujeme
s pracovníky obecně prospěšné společnosti RENARKON a Toxi týmem PČR, kterým jsou
poskytovány informace o všech místech, kde byly sběry prováděny. V roce 2008 došlo
opět oproti minulého období k nárůstu provedených sběrů pouţitých injekčních stříkaček
a jehel. Stříkaček bylo sesbíráno 2485 a pouţitých jehel o 3 více (+41 jehel a +116
stříkaček v porovnání s údaji za rok 2007).
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4. 6 MOBILNÍ
SYSTÉM

A

MĚSTSKÝ

MONITOROVACÍ

KAMEROVÝ

K preventivnímu působení v oblasti veřejného pořádku má MP k dispozici mobilní
kamerový systém. Ten je vyuţíván ve vytypovaných lokalitách města s větším
mnoţstvím zaznamenaných přestupků, popřípadě páchání trestné činnosti, v místech,
kde existuje reálné riziko vzniku situací ohroţujících ţivoty a zdraví občanů nebo
v místech s moţnou hrozbou škod na majetku. Mobilní kamerový systém sleduje a
zaznamenává všechny události, které jsou zpětně vyhodnocovány, případně jsou ihned
na místo operativně vysílány hlídky k provedení opatření. Mobilní kamerový systém byl
v roce 2008 nasazen ve 31 případech.
Ke stejným účelům je vyuţíván i stabilní městský monitorovací kamerový systém
(dále jen MKS). MP má v současnosti k dispozici 73 kamer, jejichţ záznamy jsou
vyhodnocovány na 7vyhodnocovacích pracovištích.
MKS umoţňuje rychle a efektivně reagovat na odhalená protiprávní jednání, mnohdy
nahrazuje absenci svědků. Záběry slouţí jako důkazní prostředek při šetření trestných
činů PČR. V roce 2008 bylo na základě záznamu městského kamerového systému
stráţníky zjištěno a následně řešeno celkem 343 událostí (+81 v porovnání s údaji za rok
2007).
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Na základě těchto záznamů byly odhaleny trestné činy, případně se podařilo zabránit
jejich spáchání. Jednotlivé záznamy jsou posykovány PČR, která je vyhodnocuje a
v opodstatněných případech předkládá jako důkazní prostředek.

Záznamy poskytnuté PČR za období 2007-2008.

5. PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY
Do oblasti preventivní činnosti MP spadá rovněţ ochrana majetku prostřednictvím
napojení vybraných objektů na pult centralizované ochrany (dále jen PCO). PCO
umoţňuje vzdálený dohled nad majetkem města pomocí elektronických zabezpečovacích
systémů. PCO se nachází na dispečerském pracovišti Centra tísňového volání a je
obsluhován stráţníkem MP. V současné době je na PCO napojeno 122 objektů (+4
v porovnání s údaji za rok 2007) v majetku města Ostravy (školy, Archiv města Ostravy,
budovy ÚMOb apod.). Z celkového počtu 1 207 (-120 v porovnání s údaji za rok 2007)
zaznamenaných signálů o narušení objektů napojeného na PCO v roce 2008, bylo pouze
v 5 případech zjištěno narušení objektu, přičemţ v 1 případě se stráţníkům MP podařilo
zadrţet pachatele na místě.

6.

ÚSEK VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE

V září roku 2006 udělilo Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeţe ČR statutárnímu
městu Ostrava–městské policii akreditaci k provádění rekvalifikace uchazečů o
zaměstnání a zájemců o zaměstnání. MP je tak oprávněna školit budoucí stráţníky a
vydávat pro pracovní činnost stráţník obecní policie osvědčení s celostátní platností.
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Rekvalifikační kurz u MP v roce 2008 absolvovalo 78 uchazečů o povolání stráţníka
(frekventantů), 20 z nich pro okolní městské a obecní policie v rámci kraje.
Prolongační přípravu v roce 2008 absolvovalo 392 stráţníků, z toho 20 z okolních
městských a obecních policií v rámci kraje.
V rámci průběţného vzdělávání kaţdý ze stráţníků MP absolvuje jednou měsíčně
následný výcvik. Obsahem výuky 9 vyučovacích hodin je nácvik sebeobrany, taktická
příprava, školení v oblasti legislativy, základy psychologie a střelecká průprava.

7.

ZÁVĚR

Hlavním úkolem pro rok 2009 je pokračovat ve zkvalitňování a prohlubování úrovně
práce na všech úsecích činností MP. V souvislosti s naplňováním cílů koncepce MP pro
období 2009–2013 budeme vytvářet optimální pracovní podmínky pro činnosti okrskářů,
podílet se na rozšiřování integrovaných výjezdových center a klást důraz na prevenci a
propagaci.
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