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1. Úvod
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava (dále jen MP) podává aktuální informaci o
vývoji na úseku veřejného pořádku, o realizovaných krocích směřujících k jejímu
upevňování a navrhovaných opatřeních pro další období. Údaje uvedené ve zprávě se
vztahují k roku 2009, není-li uvedeno jinak. Další informace vztahující se zejména
k opatřením jsou aktuální ke dni 31.01.2010.
Stěžejní část materiálu tvoří informace o činnosti a opatřeních statutárního města Ostravy
(dále jen města) a MP jako hlavního garanta při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku, které se vztahují zejména k oblasti legislativní, preventivní,
personální, organizační a vzdělávání.
Důležitým mezníkem pro činnost MP byl 1. leden 2009, kdy po více než 16 létech od
zřízení, začala MP pracovat v nových - reformovaných podmínkách a naplňovat tak
stanovené cíle koncepce rozvoje MP pro období let 2009-2013, představené veřejnosti
ve 2. polovině roku 2008.
V průběhu roku 2009 došlo ke změnám v organizační struktuře, specifikaci organizačních
jednotek, zrušení 3 organizačních jednotek, vymezení kompetencí ředitele a jeho
zástupců. Podporou a zaváděním nových technologií a komunikačních prostředků do
přímého výkonu služby došlo ke snížení celkově o 30 vedoucích zaměstnanců, kteří byli
začlenění do hlídkové a obchůzkové služby. Došlo k úpravě okrsků a počtu okrskářů.
Počet okrsků byl upraven na 205 okrsků (navýšení o 59 okrsků) a k tomuto počtu byly
upraveny počty okrskářů (205 okrskářů). Úsek komunikace s veřejností, BOZP
a vzdělávací středisko přechází pod přímé řízení ředitele. Došlo ke sjednocení řízení
přímého výkonu služby, strážní služby a úseku odchytu a útulku pod přímé řízení
zástupce ředitele pro výkon služby. Dále došlo ke sjednocení operačních a krizových
činností, záchranářské kynologie se skupinou technické podpory a skupinou prevence.
Toto organizační uspořádání bylo žádoucí i vzhledem k zprovoznění krajského
bezpečnostního centra (dále jen KBC – k 1. 7. 2010).
Provedenými změnami v organizační struktuře nebyl dotčen stanovený počet
funkčních míst - celkový počet míst 788, z toho 680 strážníků a 108 zaměstnanců
vykonávajících ostatní činnosti organizační struktura je součásti zprávy, viz příloha č. 1.
Právní rámec pro realizaci reformy MP je vytvořen novým zákonem o policii (zákon č.
273/2008 Sb., o Policii České republiky) a tzv. změnovým zákonem (zákon č. 274/2008
Sb., v jehož rámci bylo novelizováno 59 souvisejících zákonů, např. o obecní policii, o
svobodném přístupu k informacím, o silničním provozu, o trestním řízení atd.). Oba
zákony, společně s prováděcími vyhláškami, umožnily změnu právního stavu platného do
roku 2008, bez které by nebylo možné reformu uskutečnit. V historii policií se jedná
rozhodně o nerozsáhlejší a nejucelenější legislativní změny v oblasti veřejného pořádku
a bezpečnosti. V zákonech je vůbec poprvé zakotven nový styl policejní práce, který by
se dal vyjádřit slovy „od represe k prevenci“.
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Změny v legislativní oblasti umožnily úzkou spolupráci a posilování partnerství na místní
úrovni na základě tzv. koordinační dohody, která byla v souladu s ustanovením § 16
zákona o policii uzavřena mezi Policií České republiky Městské ředitelství Ostrava (dále
jen MŘ PČR) a městem dne 30.04.2009. Koordinační dohoda upravuje oblasti a formy
vzájemné spolupráce při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území
města.
Významnou pro MP je i Dohoda o plánované pomoci na vyžádání, která byla uzavřena
mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
(dále jen HZS kraje) a městem. Na základě této dohody se v souladu s § 21 zákona č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen IZS) a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) MP stává další složkou IZS.
Předmětem plnění je úprava spolupráce v rámci IZS, která vychází z poslání obou
smluvních stran a upravuje zásady jejich součinnosti při provádění záchranných a
likvidačních pracích, při požárech, živelných pohromách a jiných událostech, zejména při
zajišťování veřejného pořádku.

2. Bezpečnostní situace
Na úseku veřejného pořádku nedošlo v hodnotícím roce 2009 k událostem, které by svou
povahou, závažností nebo společenskou nebezpečností nasvědčovaly o výrazném
zhoršení bezpečnostní situace na území města.
Narůstající tendence řešených událostí 38 396 (o 4 972 události více oproti roku 2008)
je úzce spojená s problematikou mezilidských vztahů, které ovlivňují narušování
veřejného pořádku a občanského soužití, a v neposlední řadě také důvěra občanů, kteří
se na MP obraceli se svými podněty a žádali o nápravu. V průběhu roku 2009
zabezpečovala MP ve spolupráci s jednotlivými složkami IZS celkově 1 027 akcí
sportovního nebo společenského charakteru (o 266 více oproti roku 2008). Mezi
rizikové akce patřila fotbalová utkání, shromáždění Romů v centru Ostravy, které
ohrožovali pravicoví radikálové, politické shromáždění Dělnické strany, konání hudebního
festivalu Colours of Ostrava a technopárty.
Při zabezpečování a pro obnovení veřejného pořádku použili strážníci MP v souladu se
zákonem o obecní policii ve 141 případech donucovacích prostředků, což je o 82 více
než v roce 2008. Při obnovování veřejného pořádku či při zákroku došlo k 15 útokům na
veřejného činitele (o 2 méně oproti roku 2008).
Vzrůstající agresivita narušitelů veřejného pořádku, zejména fotbalových fanoušků, která
se přesouvá i do nižších soutěží, vede k nutnosti zabezpečovat i tato sportovní utkání
(na příchodových a odchodových trasách a okolí sportovních areálů). Stále vzrůstající
počet strážníků nasazovaných k zabezpečení veřejného pořádku při sportovních a
dalších společenských akcí omezuje efektivitu výkonu služby MP v návaznosti na plnění
úkolů stanovených zákonem o obecní policii.
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3. Výsledky činnosti MP
Za rok 2009 bylo strážníky odhaleno celkem 51 608 přestupků (o 18 404 méně oproti
roku 2008). Pokračuje trend, kdy se hlavní těžiště činnosti strážníků postupně přesouvá
do oblasti ochrany bezpečnosti osob a majetku a ochrany veřejného pořádku,
zatímco v oblasti dopravy jsou i 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 služby jsou preferovány činnosti zaměřené na protiprávní jednání vyšší
nebezpečnosti, které podstatným způsobem ohrožují životy, zdraví a majetek občanů.
V jiných případech, kdy lze s ohledem na charakter skutku nebo osobu pachatele
očekávat pozitivní efekt i při využití méně razantních opatření, například pouhého
upozornění, je pak snahou upřednostňovat preventivní působení před striktní
represí, pokud takový postup právní řád umožňuje.
Srovnání počtu a podílů přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku
v roce 2008 a 2009

44,5 %
31 129

46,2 %
23 842

55,5 %
38 883
53,8 %
27 766
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4. Přestupky na úseku veřejného pořádku
V oblasti veřejného pořádku bylo za hodnocené období odhaleno a následně řešeno
strážníky MP 27 766 přestupků. Přestupky odhalené na tomto úseku se na celkovém
počtu odhalených přestupků podílely 53,8 %. Tento podíl byl o 1,7 % nižší než v roce
2008.
Podíly řešených přestupků na úseku veřejného pořádku v roce 2009

Ve vnitřní struktuře řešených přestupků proti veřejnému pořádku bylo v roce 2009
zastoupeno nejvýrazněji počtem 10 047 přestupků proti veřejnému pořádku (36 %),
následovaly ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti
pořádku v územní samosprávě 10 063 případů (36 %), přestupky na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 3 954 případů (14 %), přestupky proti
občanskému soužití 106 případů (1 %) a ostatní § v 3 596 případech (13 %) obsaženy
zejména přestupky proti majetku.
Stav v oblasti bezdomovectví, včetně nežádoucích jevů je z hlediska činnosti MP
stabilizován. Pobyt a pohyb osob bez přístřeší se mění dle jejich migrace po území
města. Problematika spojená s výskytem těchto osob se týká převážně v konzumaci
alkoholu na veřejném prostranství, znečišťování veřejného prostranství a buzení
veřejného pohoršení. Jejich segregací do odlehlejších lokalit vznikají „městečka
bezdomovců“, která žijí svými pravidly a dodržování obecně závazných právních
předpisů, hygienických, či základních zdravotních návyků se jich téměř nedotýká. Tyto
osoby pak odmítají jakýkoliv kontakt, či pomoc veřejnosti. Zmapovaná místa a počty
výskytu osob bez přístřeší je součásti zprávy, viz příloha č. 2.
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5. Přestupky na úseku dopravy
Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce
2009 strážníky odhaleno a řešeno celkem 23 842 přestupků (o 7 287 méně oproti roku
2008). Přestupky v dopravě netvořily stejně jako v roce 2008 nejfrekventovanější
kategorii v rámci všech zjištěných přestupků. Na jejich celkovém objemu se podílely
46,2 %. Tento podíl byl o 1,7 % vyšší než 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 92 % (o 9,5
% více oproti roku 2008) při spáchání 22 017 přestupků, chodci 5 % (o 6,9 % méně
oproti roku 2008) při spáchání 1 078 přestupků a cyklisté 3 % (o 2,6 % méně oproti roku
2008) při spáchání 747 přestupků.
Podíly řešených přestupků na úseku dopravy v roce 2009

Bodově hodnocených přestupků v dopravě - 832.
V souvislosti s oprávněním zastavovat vozidlo, jehož řidič nebo přepravovaná osoba je
podezřelá ze spáchání přestupků, bylo v roce 2009 odhaleno celkově 73 pachatelů
trestných činů. PČR bylo předáno celkově 37 osob podezřelých ze spáchání trestného
činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, nebo kterým byl
rozhodnutím stanoven zákaz řízení motorových vozidel a 36 řidičů, kteří řídili
motorové vozidlo pod vlivem návykové látky.
V průběhu roku 2009 bylo MP realizováno celkem 646 odtahů vozidel (o 200 více oproti
roku 2008), která tvořila překážku v silničním provozu a ohrožovala bezpečnost silničního
provozu. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) byl
v průběhu roku 2009 nasazen na motorová vozidla nepřítomných řidičů, která byla
zaparkována v rozporu s místní úpravou silničního provozu (na chodníku, travnatých
plochách) v 692 případech (o 162 více oproti roku 2008).
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Dohledem na dodržování nařízení města, kterým se upravuje stání silničních motorových
vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním (parkovací karty R, A, parkovací
kotouče a parkovací automaty), bylo řešeno 6 043 přestupků (o 475 více oproti roku
2008).
K zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bylo v návaznosti na
koordinační dohodu provedeno celkově 153 měření laserovým měřičem (porovnání
oproti roku 2008 nelze provést z důvodu legislativní úpravy značení měřeného úseku
dopravními značkami, které byly vyspecifikovány až v polovině roku 2009), kdy bylo
zjištěno v 612 případech překročení nejvyšší povolené rychlosti. Z tohoto počtu se v 534
případech jednalo o překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km.h-1, 75 případů nad
20 km.h-1 a 3 případy překročení rychlosti nad 40 km.h-1 Měření rychlosti zcela jistě
nelze chápat jako represivní opatření proti řidičům. Jedná se o opatření preventivní, které
má za cíl zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a zlepšení nepříznivé situace
v dopravě zejména v okolí mateřských a základních škol, zdravotních zařízení a
v místech kde je zvýšený pohyb chodců a dětí. Provedenému tzv. ostrému měření
mnohdy předcházelo vyhodnocení výsledků měření rychlosti preventivním radarem
VIASIS 2000 (nasazen 114 krát – překročení nejvyšší dovolené rychlosti u 24,3 % řidičů).

V průběhu roku 2009 byla každodenně věnována pozornost bezpečnosti dětí a to
v souvislosti s příchody a odchody dětí do školských zařízení. Dohled byl strážníky MP
prováděn zejména na nejfrekventovanějších přechodech nebo místech, kde v souvislosti
s velkým pohybem dětí hrozil jejich střet s vozidly. Celkově bylo takto zajišťováno 53
přechodů (o 7 více oproti roku 2008).

6. Přestupky předané dle věcné a místní příslušnosti příslušným
správním orgánům městských obvodů
V některých případech strážníci MP nemohou zjištěný přestupek vyřešit na místě. Je to z
důvodu neochoty osoby, která se protiprávního jednání dopustila, vyřešit vše na místě
v blokovém řízení nebo z důvodu omezených kompetencí MP. V tom případě je vše
řádně zadokumentováno a předáno dle věcné a místní příslušnosti příslušnému
správnímu orgánu městských obvodů. Celkový počet všech takto oznámených
podezření na spáchání přestupku či jiných protiprávních jednání, odhalených strážníky
MP, činil v roce 2009 celkem 2334 (o 918 více oproti roku 2008).
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Porovnání počtu oznámení o podezření na spáchání přestupku přijatých na
úřadech městských obvodů.

Přehled způsobů řešení oznámení o podezření na spáchání přestupku přijatých
úřady městských obvodů v roce 2009

ÚMOb

celkem oznámeno

ukončené

odložené

postoupené

neukončené

Ostrava - Jih

324

201

53

2

68

Mor. Ostrava a Přívoz

1199

853

42

95

209

Slezská Ostrava

77

42

8

0

27

Poruba

353

181

45

41

86

Mar. Hory a Hulváky

232

75

33

45

79

Vítkovice

25

21

0

0

4

Stará Bělá

1

0

1

0

0

Pustkovec

3

3

0

0

0

Petřkovice

1

0

0

0

1

Lhotka

1

0

1

0

0

Hošťálkovice

0

0

0

0

0

Nová Ves

1

1

0

0

0

Proskovice

0

0

0

0

0

Michálkovice

5

4

1

0

0

Radvanice a Bartovice

9

5

3

0

1

Krásné Pole

3

0

0

0

3

Martinov

3

1

0

1

1

Polanka nad Odrou

1

0

1

0

0

Hrabová + Nová Bělá

8

5

2

0

1

Svinov

75

26

2

0

47

Třebovice

5

3

0

0

2

Plesná

8

5

0

0

3

2334

1426

192

184

532

61,10%

8,23%

7,88%

22,79%

CELKEM
% vyjádření
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Přestupková jednání oznámená správním orgánům, dle městských obvodů a §
§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

Ostrava - Jih

15

78

120

0

20

91

celkem
oznámeno
324

Mor. Ostrava a Přívoz

8

81

69

0

6

1035

1199

Slezská Ostrava

2

5

22

0

12

36

77

Poruba

0

133

62

0

9

149

353

Mar. Hory a Hulváky

0

19

12

0

1

200

232

Vítkovice

0

18

3

0

1

3

25

Stará Bělá

0

0

0

0

1

0

1

Pustkovec

0

0

0

0

0

3

3

Petřkovice

0

0

0

0

1

0

1

Lhotka

0

0

0

0

1

0

1

Hošťálkovice

0

0

0

0

0

0

0

Nová Ves

0

0

0

0

0

1

1

Proskovice

0

0

0

0

0

0

0

Michálkovice

0

3

2

0

0

0

5

Radvanice a Bartovice

0

1

0

0

0

8

9

Krásné Pole

0

0

0

0

2

1

3

Martinov

0

0

2

0

0

1

3

Polanka nad Odrou

0

0

1

0

0

0

1

Hrabová + Nová Bělá

0

0

4

0

0

4

8

Svinov

4

42

8

0

0

21

75

Třebovice

0

0

0

0

0

5

5

Plesná

0

0

0

0

0

8

8

CELKEM

29

380

305

0

54

1566

2334

ÚMOb

Způsob řešení oznámených přestupkových jednání ve vybraných městských
obvodech dle §
Největší počet oznámených přestupků projednávali úřady městských obvodů Ostrava Jih,
Moravská Ostrava a Přívoz a Poruba.
§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem oznámeno

15

78

120

0

20

91

odloženo

1

3

36

0

9

4

postoupeno

1

0

0

0

0

1

ukončeno

8

59

62

0

8

64

neukončeno

5

16

22

0

3

22

Ostrava - Jih
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§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem oznámeno

8

81

69

0

6

1035

odloženo

3

1

27

0

2

9

postoupeno

0

1

4

0

0

90

ukončeno

2

60

22

0

2

767

neukončeno

3

19

16

0

2

169

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem oznámeno

0

133

62

0

9

149

odloženo

0

3

24

0

5

13

postoupeno

0

12

4

0

1

24

ukončeno

0

77

17

0

3

84

neukončeno

0

41

17

0

0

28

Mor. Ostrava a Přívoz

Poruba

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

(Tento přehled je zpracován z podkladů odboru vnitřních věcí magistrátu).
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7. Srovnání řešení přestupků s jinými městskými policiemi
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 možnostech, demografické skladbě obyvatelstva apod.
Přesto lze ke srovnání použít několik ukazatelů, které jistým způsobem vykazují možnou
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
Počet řešených
přestupkových jednání

Ostrava

Plzeň

Brno

Praha

na úseku dopravy § 22

23 842

53 033

88 446

1 007 731

na úseku veřejného
pořádku

27 766

14 125

22 940

115 002

celkem

51 608

67 158

111 386

1 122 733
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8. Sledované ukazatele (dle vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní
policii)
Strážníci MP při výkonu služby mimo odhalování a řešení přestupků a jiného
protiprávního jednání provádí zákroky či úkony k plnění úkolů obecní policie při
událostech, jejichž počet a mnohdy i závažnost rok od roku stoupá.
Jedná se zejména o:
-

zadržení pachatelů trestných činů
zadržení osob hledaných PČR
předvedení osob na PČR
předvedení na žádost příslušného správního orgánu
asistence při převozu osob na protialkoholní záchytnou stanici
jiné asistence (DPO, RZS, HZS MSK a jiné)
drobné krádeže dle § 50 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích
poznatky předané PČR
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Srovnání počtu zadržených osob v souvislosti s důvodným podezřením ze
spáchání trestného činu a hledaných osob PČR jednotlivými MP v roce 2009

9. Zelená linka
Pracoviště „Zelené linky“ je v provozu od dubna roku 2008. Od počátku činnosti tohoto
pracoviště řešili operátoři 5 701 událostí (2 983 závad a poruch, 1 619 podnětů, 941
rad a informací občanům, 158 jiných podání). Některé byly řešeny ihned při telefonním
kontaktu, mnohé z nich byly předány subjektům, do jejichž působnosti problematika patří.
Ustálením pracovníků a navázáním tolik potřebné komunikace se ve spolupráci všech
subjektů daří podněty a oznámení řešit dle možností a nastavených priorit v co
nejkratším čase. V opačném případě jsou občané informování a stavu a plánovaném
období, kdy bude věc realizována.

10. Pult centralizované ochrany
Pultem centralizované ochrany (dále jen PCO) zajišťuje MP u napojených vybraných
objektů ochranu majetku. PCO umožňuje vzdálený dohled nad majetkem města pomocí
elektronických zabezpečovacích systémů. PCO se nachází na dispečerském pracovišti
Centra tísňového volání a je obsluhován nepřetržitě strážníky MP. V současné době je na
PCO napojeno 129 objektů (o 7 více oproti roku 2008) v majetku města Ostravy (školy,
Archiv města Ostravy, budovy ÚMOb apod.). Z celkového počtu 1 207 (o 462 více oproti
roku 2008) zaznamenaných signálů o narušení objektů napojeného na PCO v roce 2009,
bylo pouze v 8 případech zjištěno narušení objektu (o 2 více oproti roku 2008), přičemž
ve 2 případech se strážníkům MP podařilo zadržet pachatele na místě (o 1 více oproti
roku 2008).
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11. Mobilní a městský kamerový systém
K preventivnímu působení v oblasti veřejného pořádku má MP k dispozici mobilní
kamerový systém. Ten je využíván ve vytypovaných lokalitách města s větším
množstvím zaznamenaných přestupků, popřípadě páchání trestné činnosti, v místech,
kde existuje reálné riziko vzniku situací ohrožujících životy a zdraví občanů nebo
v místech s možnou 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 2009 nasazen ve 41 případech.
Ke stejným účelům je využíván i stabilní městský monitorovací kamerový systém
(dále jen MKS). MP má v současnosti k dispozici 73 kamer, jejichž záznamy jsou
vyhodnocovány na 7 vyhodnocovacích pracovištích.
MKS umožňuje rychle a efektivně reagovat na odhalená protiprávní jednání, mnohdy
nahrazuje absenci svědků. Záběry slouží jako důkazní prostředek při šetření trestných
činů PČR. V roce 2009 bylo na základě záznamu MKS strážníky zjištěno a následně
řešeno celkem 293 událostí (o 51 méně oproti roku 2008), při nichž bylo zadrženo 19
osob podezřených ze spáchání trestného činu (o 8 více oproti roku 2008) a 4 osoby
hledané policií (o 4 více oproti roku 2008).

12. Prevence
Prevence je jednou z prioritních činností MP. Hlavní snahou je obsáhnout pokud možno
všechny oblasti, ať už se jedná o oblast bezpečnosti v silničním provozu, kriminality nebo
ochrany vlastního zdraví a majetku. Cílem je obsáhnout co možná nejširší veřejnost
(všechny věkové kategorie) a jednotlivě se soustředit na tu skupinu obyvatel, která je
nejvíce ohrožená. Jedná se o děti a seniory.
Prevence dětí a mládeže
Děti a mládež jsou věkovou kategorií občanů, k níž je pozornost MP v oblasti prevence
směřována prvořadně. Ve školských zařízeních, různých spolcích a kroužcích jsou
pořádány besedy, zaměřeny především na bezpečnost dětí a lepší informovanost
mládeže v právní oblasti. Besedy jsou připravovány na různá témata, například
zneužívaní dětí, šikana, sprejerství, problematika drog, dodržování pravidel bezpečnosti
v silničním provozu, ale i právní odpovědnost apod.
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Srovnání počtů besed v roce 2008 a 2009

V průběhu roku 2009 byla každodenně věnována pozornost bezpečnosti dětí, a to
v souvislosti s příchody a odchody dětí do školských zařízení a dále byla prováděna ve
spolupráci s MŘ PČR celoměstská opatření související se zahájením školního roku
2009/2010. Dohled byl strážníky MP prováděn zejména na nejfrekventovanějších
přechodech nebo místech, kde v souvislosti s velkým pohybem dětí hrozil jejich střet
s vozidly.
Prevence u seniorů
Senioři patří k nejohroženější 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 2009 bylo realizováno celkem 29 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 2009 bylo započato s projektem Senior linka. Senior linka je projektem MP, který
je realizován v rámci Městského programu prevence kriminality a je dotován
z Ministerstva vnitra ČR za spoluúčasti města. Cílem projektu Senior linka je v rámci
prevence umožnit pomocí nouzového tlačítka přivolání policejní, či zdravotnické pomoci
potřebným osobám, a to i v případě, kdy osoba nemá možnost použít telefonní přístroje
(např. zdravotní důvody – pohybové omezení, nebo je-li osoba někým omezována
případně obtěžována a nemá možnost použít klasický telefonní přístroj k přivolání pomoci
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE
Hlubinská 6
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- trestná činnost). Cílovou skupinou jsou rizikoví jedinci v postavení potenciální oběti,
senioři, osoby se zdravotním postižením a sociálním handicapem, osaměle žijící osoby.
Základem projektu je technické zařízení, které po zmáčknutí tlačítka vyšle signál na
tísňovou linku 156, kdy po identifikaci osoby je na místo vyslána potřebná pomoc (hlídka
MP, zdravotnická pomoc). Zájemci o toto zařízení byli na základě jasných kriterií vybráni
sociálními odbory jednotlivých městských obvodů. Montáž 173 zařízení a informovanost
občanů zajišťují zaměstnanci MP.
Stacionární centrum prevence
V březnu 2009 byl zahájen provoz druhého Stacionárního centra prevence MP na ul.
Zámecká přímo v centru Ostravy. V těchto centrech se mohou občané obracet na
přítomné strážníky se svými dotazy, náměty a žádostmi, týkající se veřejného pořádku,
prevence kriminality a upevňování pořádku a bezpečí v našem městě. Centra rovněž
slouží jako poradna pro občany, kdy tito se mohou obracet na pracovníky s
problematikou domácího násilí, šikanování dětí na školách, s požadavky řešení
parkování v místě bydliště, s dotazy na platnost a výměny dokladů a další. V roce 2009
se na pracovníky Centra prevence v Ostravě-Hrabůvce obrátilo 439 občanů, v centru
Ostravy pak strážníci poskytovali pomoc a rady celkem 285 občanům.
Preventivní aktivity
V průběhu roku 2009 bylo pokračováno v projektu Bezpečnější Ostrava. Tento projekt je
realizován od roku 2007. Předkladatelem a realizátorem projektu je město a
participujícími subjekty jsou Městská policie Ostrava, Policie ČR KŘ Ostrava, Dopravní
podnik Ostrava, OZO Ostrava. Cílem projektu je posílení pocitu bezpečí občanů, změna
negativního vývoje majetkové trestné činnosti. MP se na tomto projektu podílí v oblasti
informovanosti občanů v souvislosti s bezpečným nakupováním, cestováním,
parkováním, pohybem po ulicích, u bankomatů pomocí besed a tištěných materiálů.
Distribuce tiskovin je rovněž prováděna pomocí okrskářů ve svých okrscích. Součástí
tohoto projektu jsou i Kurzy pro veřejnost pořádané úsekem vzdělávání a rozvoje MP,
jejichž cílem je informovat o práci MP, ochraně občanů před viktimizací a naučit základy
sebeobrany. Kurzy se konaly v březnu, červnu, září a prosinci, účast na těchto kurzech
- 120 občanů.
Součástí projektu „Bezpečnější Ostrava“ byla výroba metodické pomůcky
(DVD) pro MP. Zhotovitelem byla Česká televize, televizní studio Ostrava. Toto
DVD obsahuje 8 dílů zvukově obrazového záznamu s názvem „Sociálně
patologické jevy“ (záškoláctví, krádež, loupež, alkohol, kouření a drogy, herny,
sprejerství, poskytnutí první pomoci a centrum tísňového volání). Tuto metodickou
pomůcku využívají zaměstnanci skupiny prevence MP při pořádání naučných
besed (ZŠ) na téma prevence na území města a v obcích na základě
veřejnoprávní smlouvy.
Co s volným časem – Projekt byl realizován v městském obvodu Mariánské Hory a
Hulváky v prostorách o.p.s. Bílý nosorožec, od září 2009 byl projekt realizován v
prostorách Základní školy Karasova a obvodu Radvanice a Bartovice v prostorách
Základní školy Vrchlického.
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Příměstský tábor s Městskou policií Ostrava – realizátorem projektu je MP. Tento
projekt byl realizován ve dvou turnusech v délce 5 dnů. Je určen pro děti ze sociálně
slabých rodin a etnických menšin. Nabízí příležitost, jak aktivně trávit volný čas v době
prázdnin velmi zajímavým a bohatým programem, který je tematicky rozdělen na
sportovní, naučný a přírodní.
Domovy – MP se podílela na přípravě a realizaci projektu „Prevence patologických
jevů“, který je realizován pod záštitou Evropských strukturálních fondů a Ostravské
univerzity. Je zaměřen na přípravu dětí a mladých lidí z dětských domovů a výchovných
ústavů na samostatný život.
Mezi realizované preventivní aktivity MP dále rovněž patří:
- „Užovka“, ve spolupráci s o.s. Mráček a DI PČR, zaměřeno na BESIP
- program „Tandem II“, ve spolupráci s o.s. Modrý motýlek, pro děti
ohrožené sociálně patologickými jevy
- „Bez přilby nevyjedu“, ve spolupráci s Aktivem města Ostravy,
zaměřeno na BESIP
V roce 2009 se uskutečnil speciální vzdělávací projekt pro strážníky MP s názvem
„Specialista řešení romské problematiky a minorit.“. Projektu, jehož garantem byla
nezisková organizace Iniciativa Občanského Bezpečí Domova (IOBD), se zúčastnilo 15
vybraných strážníků-okrskářů, jejichž lokalita je specifická sociálním složením obyvatel.

13. Úsek vzdělávání a rozvoje
V červnu roku 2009 opětovně udělilo Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
městu – MP akreditaci k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o
zaměstnání. MP je tak oprávněna školit budoucí strážníky (čekatele) a vydávat pro
pracovní činnost strážník obecní policie osvědčení s celostátní platností. Tyto
rekvalifikační kurzy a školení MP provádí i pro jiné MP v rámci kraje.
Rekvalifikační kurz u MP v roce 2009 absolvovalo 79 uchazečů o povolání strážníka
(čekatele), 13 z nich pro okolní městské a obecní policie v rámci kraje.
Prolongační přípravu v roce 2009 absolvovalo 178 strážníků, z toho 61 z okolních
městských a obecních policií v rámci kraje.
Celoživotní vzdělávání zaměstnanců je realizováno formou následných výcviků, kdy
tato školení jsou prováděna dle harmonogramu k jednotlivým pracovním pozicím (dle
systemizace MP – hlídkař, okrskář, vedoucí zaměstnanec). Obsahem výuky 9
vyučovacích hodin s výcvikem sebeobrany, taktické příprava, školení v oblasti legislativy,
základy psychologie, komunikace s veřejností a střelecká příprava.
V rámci vzdělávání vedoucích zaměstnanců proběhl v roce 2009 kurz „Hodnocení
zaměstnanců“ a „Vyjednávání dohody a mediace konfliktu při neshodě v
hodnocení“ pořádaný akreditovanou firmou INC Consulting spol. s r.o.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE
Hlubinská 6
702 00 Ostrava
www.mpostrava.cz
info@mpostrava.cz

19

14. Činnost útulku
V loňském roce došlo k mírnému poklesu odchycených psů a koček a jiných zvířat, která
ohrožovala občany, bezpečnost a plynulost silničního provozu, případně byla zraněna.
Celkem bylo odchyceno 1 110 zvířat (868 psů, 102 koček a 140 jiných zvířat).

15. Základní údaje v oblasti personální práce
Počet zaměstnanců MP je již několik let stabilizován. Výjimečným byl rok 2008, kdy
z důvodu výběru k PČR odešlo od MP 61 zaměstnanců. Z celkového počtu 746
zaměstnanců (o 19 více oproti roku 2008) tvořili v roce 2009 převážnou část strážníci
s platným osvědčením, kterých bylo ke konci roku 628 (o 25 více oproti roku 2008).
Zaměstnanců, kteří zabezpečovali obslužné činnosti a nejsou strážníky (bez platného
osvědčení) bylo ke konci roku 105 (o 6 více oproti roku 2008). Převážná část těchto
zaměstnanců vykonávala činnosti na úseku strážní služby, činnosti manuální a činnosti
administrativní. Čekatelů bylo ke konci roku celkově 13 (o 12 méně oproti roku 2008) a
v mimo evidenčním stavu bylo 14 strážníků (o 2 méně oproti roku 2008).
V průběhu roku 2009 bylo k MP přijato 63 zaměstnanců (o 15 méně oproti roku 2008),
z toho 55 čekatelů (o 7 méně oproti roku 2008), 2 strážníci s osvědčením od jiných MP (o
4 méně oproti roku 2008) a 6 ostatních zaměstnanců (o 4 méně oproti roku 2008).
Naopak MP opustilo celkově 45 zaměstnanců (o 57 méně oproti roku 2008). Bylo to 32
strážníků (o 58 méně oproti roku 2008), 5 čekatelů (o 4 méně oproti roku 2008) a 8
pracovníků (o 5 více oproti roku 2008) z oblasti obslužných činností. Čtyři strážníci (o 57
méně oproti roku 2008) opustili MP z důvodu nástupu k PČR, 1 strážník z důvodu
odchodu k jiné MP a 27 strážníků odešlo ze zdravotních a osobních důvodů.
Početní stav zaměstnanců se tak ke konci roku 2009 zvýšil o 19 zaměstnanců oproti roku
2008, což bylo důsledkem potřeby navýšení početního stavu strážníků a zaměstnanců u
obslužných činností zejména na úseku strážní služby. Věkové složení zaměstnanců je
velice příznivé a vyvážené.
Věkový průměr u MP činí 37 let (o 1 rok méně oproti roku 2008). Nejvíce zaměstnanců
MP je ve věkové kategorii 31-40 let. Ženy tvoří celkem 18,9 % ze všech zaměstnanců.
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
(stav k 31.12.2009)
Dosažené vzdělání

muží

ženy

Celkem

%

základní

3

3

6

0,8

vyučen

156

13

169

22,7

Střední odborné s
maturitou

408

110

518

69,4

vysokoškolské

38

15

53

7,1
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Trvání pracovního poměru zaměstnanců MP
(stav k 31.12.2009)
Doba trvání

Počet zaměstnanců

%

Do 5 let

221

29,6

Do 10 let

158

21,2

Do 15 let

209

28,0

Nad 15 let

158

21,2

V roce 2009 byla oceněna profesionalita strážníku v souladu se směrnicí č. 1/2005
primátora města. Čestný odznak obdrželo 20 strážníků za dosahování trvale vynikajících
výsledku v pracovní činnosti při plnění úkolu MP. Dva strážníci byli oceněni za záchranu
života a 1 strážník byl oceněn za odvahu a profesionální zákrok stužkou za statečnost.
Stužku za věrnost spolu s pamětním listem předal primátor města 58 zaměstnancům.

16. Závěr
Hlavním úkolem pro rok 2010 bude pokračování ve zkvalitňování a prohlubování úrovně
práce na všech úsecích činností MP. MP je složkou pro veřejnost, která má zejména
chránit život, zdraví a majetek a zajistit klidný a bezpečný život v našem městě.
Organizační změny a další přijatá opatření budou navazovat na předchozí výsledky a
budou směřovat k naplňování cílů koncepce rozvoje MP pro období 2009-2013.
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Příloha č. 1
Organizační struktura MP

Stavy zaměstnanců MP k 31.12.2009
Evidenční stav celkem

746
Z toho

Strážníků

628

Ostatních

105

Čekatelů

13

Mimoevidenční stavy

14
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Celkový stav strážníků

628
Z toho

Vedoucích zaměstnanců

44

Okrskářů

205

Hlídkařů

379

Poměr vedoucích zaměstnanců k
zaměstnancům

1 : 13

Celkový stav ostatních zaměstnanců

105

Z toho
Vedoucích zaměstnanců

5

Strážných

40

Administrativních pracovníků

44

Manuálních pracovníků

16

Poměr vedoucích zaměstnanců k
zaměstnancům

1 : 20
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Příloha č. 2
Výskyt osob bez přístřeší
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Výskyt osob bez přístřeší
neužívané garáže na Smetanově
náměstí v blízkosti areálu „Miniuni“
unimobuňka pod silničním mostem na ul.
Na Karolině
pod mostem Pionýrů, ul. Českobratrská
v okolí Masarykova náměstí
v okolí Prokešova náměstí
okolí náměstí TGM *)
ul. Nákladní (garáže)
ul. Křižíkova (garáže)
ul. Gen. Píky (teplovod)
ul. Ibsenova (za ZŠ)
ul. Úprkova, Rovná (garáže)
ul. Muglinovská (garáže)
ul. U Stadionu (areál ČSAD)
ul. Sokolská třída (teplovod)
ul. Mariánskohorská (osada na kopci)
ul. Mariánskohorská x Jílová (dolina)
ul. Žerotínova (Polský dům)
ul. Bieblova (u sběrny)
ul. Hlučínská (most přes řeku Odru)

Počet
osob
3
4
2
1
1
4
2
2
3
2
3
2
2
1
2
4
2
2
2

*) nepravidelně se vyskytuje skupinka se psy, kteří do města dojíždějí za účelem získání
finančních darů od kolemjdoucích
V prosinci 2009, v době špatných klimatických podmínek, došlo v oblasti k úmrtí 2 osob
bez přístřeší.
Nejčastější výskyt osob je Nádraží ČD, kde se sdružují uvnitř objektu vstupní haly a budí
veřejné pohoršení. Zde spolupracujeme s oddělením železniční policie a doprovodů vlaků
Policie České republiky a soukromou bezpečnostní agenturou, která v současné době
prostory Českých drah střeží.
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Městský obvod Hošťálkovice
Výskyt osob bez přístřeší
ul. K Vodě (zahrádkářská kolonie)

Počet
osob
2

Městský obvod Petřkovice
Výskyt osob bez přístřeší
Landek (na kopci)

Počet
osob
2

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Výskyt osob bez přístřeší
neužívané řadové garáže ul. Švermova
neužívané řadové garáže ul. Suderova
Park Raketa unimobuňky FC Lokomotiva
ul. 1. Máje

Počet
osob
6
8
3

Městský obvod Ostrava-Jih
Výskyt osob bez přístřeší
U Výtopny
Pavlovova (vedle nadzemních garáží)
Proskovická (teplovodní kanál vedle fa
Dalkia)
Výškovické tůně (památník)
Čujkovova (rampa za objektem fa Orfa)
Výškovická x Rudná (lesík)
Svazácká (stadion NH (tribuna))
Zajcevova (u restaurace Lojzík)
Místecká (u nájezdu na ul. Dr.Martínka)
Středoškolská (poblíž SPŠ Stavební)

Počet
osob
3
2
2
1
3
2
1
1
2
4

Městský obvod Vítkovice
Výskyt osob bez přístřeší
U nádraží (porost před nádražím ČD)
U Cementárny (garáže)
Závodní (pod mostem)
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osob
6
5
2
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Městský obvod Poruba
Výskyt osob bez přístřeší
Resslová (restaurace Sparta - rampa)
Hlavní třída 841 (dvorní část - jedná se
muže a ženu)
U Myslivny (asi 50 metrů od prádelny)
17. listopadu 594 (sklep a CO kryt)
Studentská (točna autobusů)
A.Hrdličky (pod školním hřištěm v
kanálové vpusti)
Polská - DDM (u Kauflandu - přes den)
Vřesinská (smyčka)
Martinovská (lesík u prodejny Hruška ráno)

Počet
osob
2
2
2
2
4
2
cca 3-5
2
2

Městský obvod Svinov
Výskyt osob bez přístřeší
u řeky Odry (železniční most)
Františka a Anny Ryšových (Dubí komplex garáží)
za nádražím ČD (vedle kolejiště v
opuštěné garáži)
Rudná (cca 1 km od sběrného dvora)
za Hornbachem (směrem k D47-strážní
domek)
D 47 pod mostní konstrukci (Rezavka)
nádraží ČD (čekárna)
Sjízdní (za Lidlem)

Počet
osob
5
3
2
2
3
1
cca 8-10
1

Městský obvod Třebovice
Výskyt osob bez přístřeší
5.května (výměník u Fa Pikant)
u řeky Opavy-u lávky
Na Heleně (sklad - nákladová rampa)
Provozní (výměník)
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osob
2
4
4
2-4
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Městský obvod Slezská Ostrava
Výskyt osob bez přístřeší
Slezská Ostrava, pod sjezdem z ul. Českobratrská
Slezská Ostrava, garáže Na Šestém
Slezská Ostrava, teplovodní tunel u
Slezskoostravského hradu
Slezská Ostrava, Michálkovická 86 (areál dolu Petr
Bezruč)
Slezská Ostrava, garáže za domem na ul.
Michalská 74
Slezská Ostrava, ul. Frýdecká (pod viaduktem u
firmy ATC)
Hrušov, garáže Keramická

Počet
osob
3
5
1
2
1
7
5

Městský obvod Radvanice a Bartovice
Výskyt osob bez přístřeší
ul. Poláškova (OZO-bývalé koupaliště)

Počet
osob
4

Městský obvod Michálkovice
Výskyt osob bez přístřeší
poblíž restaurace U Varáčka
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1
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