Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava
v roce 2010
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1. Úvod
V průběhu roku 2010 Městská policie Ostrava (dále jen MP) souběţně s plněním svých
zákonných úkolů (§ 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů) zabezpečovala naplňování koncepce rozvoje MP pro období let 2009 – 2013.
Pozornost byla zaměřena především na upevňování a další zvyšování úrovně veřejného
pořádku, bezpečnosti osob a majetku na celém území statutárního města Ostravy (dále
jen SMO) a na řešení problematiky spojené s bezpečností a plynulostí provozu na
pozemních komunikacích, zejména v místech, kde nesprávné parkování omezovalo
průjezdnost vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a dopravní
obsluţnost.
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).
Dne 01.01.2010 nabyl účinnosti nový organizační řád, kdy na základě vyhodnocení
krátkodobých cílů koncepce rozvoje MP došlo ke změnám v organizační struktuře,
specifikaci organizačních jednotek, vymezení kompetencí ředitele a jeho zástupců. Došlo
k úpravě okrsků a počtu okrskářů, kdy počet okrsků byl upraven na 205 okrsků (navýšení
o 59 okrsků) a k tomuto počtu byly upraveny počty okrskářů (205 okrskářů). Došlo ke
sjednocení operačních a krizových činností, záchranářské kynologie se skupinou
technické podpory a se skupinou prevence. Toto organizační uspořádání bylo ţádoucí i
vzhledem k zprovoznění Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje
(dále jen IBC).
Provoz MP na dispečerském sále IBC (příjem tísňových volání – událostí, příjem
Zelené linky, příjem signálů Pultu centralizované ochrany a Senior linky) byl zahájen dne
08.12.2010. V období od 01.07.2010 do 08.12.2010 probíhal na dispečerském sále IBC
zkušební provoz, který MP zajišťovala souběţně s provozem na Centru tísňového volání
(dále jen CTV).
Rozhodnutím rady města č. 12328/RMO610/146, ze dne 26.10.2010 byla schválena
s účinností od 01.12.2010 změna sídla ředitelství MP z ul. Hlubinská č. 6 do prostor IBC
na ul. Nemocniční č.11 a vyuţití objektu na ul. Hlubinské pro potřeby činnosti střediska
vzdělávání a volnočasových aktivit a současně i jako prostory spisovny MP.
K prohloubení vztahu mezi MP a občanem byl v roce 2010 zpracován a následně
schválen projekt Nastavení systému řízení lidských zdrojů MP, na jehoţ financování
se SMO podílí 15%. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání a rozvoj kompetencí
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v oblasti řízení lidských zdrojů, na zefektivnění finančního řízení a zefektivnění personální
práce.
Průzkum veřejného mínění, který si město nechalo v roce 2010 vypracovat agenturou
Datamar marketing research & consulting, prokázal nárůst spokojenosti občanů s
fungováním MP za poslední tři roky, které uplynuly od výzkumu předchozího (rok 2007).
Pozitivní zkušenost s MP u občanů vzrostla o 20%. Zatímco v roce 2007 ji mělo 40%
z celkového počtu dotázaných, v roce 2010 to bylo jiţ 60%. Lidé oceňují u stráţníků
především vstřícnost, příjemné vystupování, informovanost, preventivní aktivity a rychlost
zásahu. Za nejpřínosnější a nejdůleţitější aktivity MP občané označili akce pro děti na
dopravním hřišti, kurzy pro veřejnost pořádané v rámci projektu Bezpečnější Ostrava,
informativní tabule, Zelenou linku, dohled na bezpečnost dětí u škol a přítomnost
stráţníků v ulicích. Průzkum veřejného mínění odhalil jistý nevyuţitý potenciál MP v
oblasti působení stráţníků-okrskářů. V tomto směru je nutno vyvinout větší aktivitu ve
smyslu lepší komunikace s veřejností a zintenzivnění činnosti samotných okrskářů.

2. Bezpečnostní situace
V hodnoceném roce 2010 nedošlo na úseku veřejného pořádku k událostem, které by
svou společenskou nebezpečností, či závaţností nasvědčovaly o výrazném zhoršení
bezpečnostní situace na území města.
V roce 2010 stoupl o 15% počet řešených událostí – 44 124 (o 5728 událostí více oproti
roku 2009). Tento nárůst lze do jisté míry přičíst prohlubující se důvěře občanů, kteří se
na MP obraceli s ţádostí o pomoc. Dalším faktorem mohou být dlouhodobě se zhoršující
mezilidské vztahy, které v mnohem větší míře neţ v předchozích letech vyţadují zásah
policejních sloţek.
V loňském roce zabezpečovala MP ve spolupráci s jednotlivými sloţkami IZS celkově
1 183 akcí sportovního nebo společenského charakteru (o 156 více oproti roku
2009). Mezi rizikové nebo nejrozsáhlejší akce patřila fotbalová utkání FC Baník Ostrava,
včetně výjezdu fanoušků na zápasy konané mimo Ostravu, mezinárodní hudební festival
Colours of Ostrava, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do Senátu
Parlamentu ČR a obecních zastupitelstev. Vzrůstající agresivita narušitelů veřejného
pořádku, zejména fotbalových fanoušků, která se přesouvá i do niţších soutěţí, vede
k nutnosti zabezpečovat i tato sportovní utkání (na příchodových a odchodových trasách
a v okolí sportovních areálů).
Při zabezpečování a pro obnovení veřejného pořádku pouţili stráţníci MP, v souladu se
zákonem o obecní policii, ve 159 případech donucovacích prostředků (o 18 více oproti
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roku 2009). Při zákrocích bylo ve 154 případech pouţito hmatů a chvatů sebeobrany,
ve 135 případech byla přiloţena pouta, v 5 případech stráţníci pouţili obušku a ve 2
případech byl pouţit jako donucovací prostředek pes. V 1 případě byla pouţita hrozba
služební zbraní a v 1 případě služební zbraň (výstřel) proti agresivnímu psu. Během
zákroků nebo úkonů MP došlo v 5 případech k trestnému činu násilí proti úřední osobě
(o 10 méně oproti roku 2009). Na pokles má významný vliv příprava stráţníků pro
úspěšné zvládnutí zákroků a úkonů, která probíhá ve Středisku vzdělávání a
volnočasových aktivit MP.

3. Výsledky činnosti MP
Za rok 2010 bylo stráţníky odhaleno celkem 62 070 přestupků (o 10 462 více oproti roku
2009). Tento nárůst se projevil u všech způsobů řešení přestupků – blokové
řízení (29 873), postoupeno správnímu orgánu (4 490) a řešení domluvou (27 707).
Vzájemný poměr mezi přestupky v oblasti dopravy a veřejného pořádku se mírně
vyrovnal. Je však zřejmé zaměření městské policie právě na oblast veřejného pořádku.
Plánování a organizace výkonu sluţby je zaměřena 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.

Srovnání počtu a podílů přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku v roce 2009 a
2010
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4. Přestupky na úseku veřejného pořádku
Na úseku veřejného pořádku bylo v roce 2010 odhaleno a následně řešeno stráţníky MP
31 806 přestupků. Přestupky odhalené na tomto úseku se na celkovém počtu
odhalených přestupků podílely 51,2 %. Tento podíl byl o 2,6 % niţší neţ v roce 2009.

Počty a podíly řešených přestupků na úseku veřejného pořádku v roce 2010

V roce 2010 zaznamenala MP 73,6% nárůst přestupků týkajících se občanského soužití
(184). Převáţná většina se týkala úmyslného narušení občanského souţití schválnostmi
nebo jiným hrubým jednáním.
Nárůst přestupků o 40% byl zaznamenán i v oblasti narušování veřejného pořádku.
Nejčastěji občané znečišťují veřejně prospěšná zařízení a veřejná prostranství
(7 943). V pořadí druhým nejčastějším protiprávním jednáním, jímţ je narušován veřejný
pořádek, je rušení nočního klidu (3 229). Dále dochází poměrně často k poškozování
nebo neoprávněnému záboru veřejného prostranství (2 477).
Při řešení znečištění veřejného prostranství bylo v rámci běţného výkonu sluţby, ale i při
cílených preventivně-bezpečnostních akcích, řešeno 1994 majitelů psů za neodklizení
psích exkrementů z veřejného prostranství (o 1416 více oproti roku 2009).
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Nárůst počtu řešených přestupků byl zaznamenán rovněţ v oblasti volného pohybu
psů. Nerespektování obecně závazné vyhlášky, která stanovuje povinnosti při pohybu
psů na veřejném prostranství, řešili stráţníci MP ve 3 577 případech, coţ je o 88,5% více
neţ v roce 2009. Jedná se spolu se znečišťováním veřejného prostranství psími
exkrementy o jednání, na něţ občané nejčastěji poukazují.
Stav veřejného pořádku do jisté míry ovlivňuje také problematika bezdomovectví. Pobyt
a pohyb osob bez přístřeší se mění, dle jejich migrace po území města. Stráţníci
v souvislosti s výskytem osob bez přístřeší řeší zejména případy konzumace alkoholu na
veřejnosti, znečišťování veřejného prostranství a buzení veřejného pohoršení. Při zjištění
protiprávního jednání jsou tyto osoby z místa vykázány, coţ však problematiku neřeší,
pouze ji přesouvá do jiné lokality. Oblasti výskytu osob bez přístřeší jsou častým místem
kontrol ze strany MP, převáţně pak v období zhoršených klimatických podmínek, kdy
hrozí riziko ohroţení ţivota, či zdraví. V tomto období stráţníci poskytují osobám bez
přístřeší informace o moţnostech ubytování v azylových domech, charitativních
střediscích apod..
V oblasti ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi stráţníci MP mj. dohlíţí na
dodrţování obecně závazné vyhlášky, která omezuje konzumaci alkoholu na
veřejnosti. Její porušení v roce 2010 řešili s 3 618 osobami.
U osob mladších 18 let stráţníci MP realizovali v součinnosti s dalšími orgány a
institucemi 84 preventivně-kontrolních akcí zaměřených na konzumaci alkoholu, při
kterých bylo zjišťováno dodrţování zákazu podávání a prodeje alkoholických nápojů
osobám nezletilým a mladistvým. V průběhu těchto kontrol bylo zjištěno 155 osob
mladších 18 let pod vlivem alkoholu.
V souvislosti s legislativními změnami v oblasti omezení kouření na veřejně přístupných
místech, ve veřejně přístupných zařízeních a na veřejném prostranství řešili stráţníci MP
přestupky spáchané kouřením na místech zákonem zakázaných ve 2 696 případech (o
781 méně oproti roku 2009).

5. Přestupky na úseku dopravy
Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2010
stráţníky odhaleno a řešeno celkem 30 264 přestupků (o 6 422 více oproti roku 2009).
Přes tento nárůst přestupky v dopravě netvořily, stejně jako i v předchozích letech,
nejfrekventovanější kategorii v rámci všech zjištěných přestupků. Na jejich celkovém
objemu se podílely 48,8% (2,6% nárůst oproti roku 2009). V oblasti dopravy byla činnost
MP směřována k zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu, průjezdnosti
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komunikací a dohled nad dodrţováním nařízení města o vymezených místech
s placeným stáním.
Z hlediska podílu jednotlivých účastníků silničního provozu na celkovém počtu
přestupků na úseku dopravy došlo, oproti roku 2009, k nárůstu počtu přestupků
spáchaných chodci, a to o 56,3% (1 685). Naopak u cyklistů byl zaznamenán pokles o
14,6% (638). Řidiči motorových vozidel bylo spácháno 92,3% (27 941) dopravních
přestupků.

Počty a podíly řešených přestupků na úseku dopravy v roce 2010

K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu realizuje MP měření rychlosti
vozidel laserovým radarem v úsecích komunikací, které byly ve spolupráci s Policií ČR
vyhodnoceny jako nejrizikovější. V roce 2010 bylo provedeno 299 měření (o 146 více
oproti roku 2009), kdy bylo zjištěno v 1369 případech překročení nejvyšší povolené
rychlosti. Z tohoto počtu se v 1208 případech jednalo o překročení nejvyšší dovolené
rychlosti do 20 km.h-1, 155 případů nad 20 km.h-1 a 6 případů překročení rychlosti nad 40
km.h-1. Měření rychlosti nevnímáme jako represivní opatření proti řidičům, ale jako
prevenci, která má za cíl zvýšit bezpečnost v silničním provozu a zlepšit nepříznivou
situaci 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
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mnohdy předcházelo vyhodnocení výsledků měření rychlosti preventivním radarem
VIASIS 2000 (nasazen 100 krát – zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti u 28%
řidičů).
Počty a podíly přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti v roce
2010

Bodově hodnocených přestupků v dopravě – 3 201.
V průběhu roku 2010 bylo MP realizováno celkem 578 odtahů vozidel (o 68 méně oproti
roku 2009), která tvořila překáţku v silničním provozu a ohroţovala bezpečnost silničního
provozu. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) byl
v průběhu roku 2010 nasazen na motorová vozidla nepřítomných řidičů, která byla
zaparkována v rozporu s místní úpravou silničního provozu (na chodníku, travnatých
plochách) v 640 případech (o 52 méně oproti roku 2009).
Dohledem na dodrţování 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 5 994 přestupků (o 49 méně oproti roku
2009).
V souvislosti s oprávněním zastavovat vozidlo, jehoţ řidič nebo přepravovaná osoba je
podezřelá ze spáchání přestupku, bylo v roce 2010 odhaleno 34 řidičů, kteří řídili

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE
Nemocniční 11/3328
702 00 Ostrava
www.mpostrava.cz
info@mpostrava.cz

motorové vozidlo bez řidičského oprávnění. Z toho v 6 případech se jednalo o trestný
čin maření výkonu úředního rozhodnutí. V této souvislosti bylo rovněţ Policii ČR
předáno 42 osob, které řídily motorové vozidlo pod vlivem alkoholu či jiné návykové
látky.
V průběhu roku 2010 byla kaţdodenně věnována pozornost bezpečnosti dětí, a to
v souvislosti s příchody a odchody dětí do školských zařízení. Stráţníci MP zajišťovali
dohled zejména na nejfrekventovanějších přechodech nebo místech, kde v souvislosti
s velkým pohybem dětí hrozí jejich střet s vozidly. Celkově bylo takto zajišťováno 39
přechodů pro chodce.

6. Přestupky předané dle věcné a místní příslušnosti příslušným
správním orgánům městských obvodů
Způsoby řešení přestupků jsou stanoveny zákonem, který umoţňuje uloţit za zjištěné
protiprávní jednání sankci. Za přestupky, jejichţ řešení je v kompetenci stráţníků, lze
uloţit blokovou pokutu, není-li věc řešena domluvou. V některých případech však nelze
přestupkové jednání vyřešit na místě, ať uţ ze zákonných důvodů nebo pro neochotu
občanů se stráţníky MP cokoliv řešit. V těchto případech je vše řádně zadokumentováno
a předáno dle kompetencí příslušnému správnímu orgánu. Celkový počet všech
takto oznámených podezření na spáchání přestupku, či jiných protiprávních jednání
odhalených stráţníky MP činil v roce 2009 celkem 2 323 (o 11 méně oproti roku 2009).

Porovnání počtu oznámených přestupků na úřady jednotlivých městských obvodů
v letech 2009 a 2010
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Přehled způsobů řešení oznámení o podezření na spáchání přestupku přijatých úřady
městských obvodů v roce 2010
ÚMOb
Ostrava - Jih
Mor. Ostrava a Přívoz
Slezská Ostrava
Poruba
Mar. Hory a Hulváky
Vítkovice
Stará Bělá
Pustkovec
Petřkovice
Lhotka
Hošťálkovice
Nová Ves
Proskovice
Michálkovice
Radvanice a Bartovice
Krásné Pole
Martinov
Polanka nad Odrou
Hrabová + Nová Bělá
Svinov
Třebovice
Plesná
celkem

celkem

ukončené

odložené

373
926
87
492
193
47
0
7
2
1
0
0
0
4
17
1
4
5
11
128
19
6

148
523
59
250
107
40
0
4
1
0
0
0
0
4
13
0
3
3
2
68
2
4

84
61
16
60
27
3
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
1
2
3
0
0

15
76
3
45
39
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
0
0

126
266
9
137
20
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
5
52
17
2

2 323

1 231

262

187

643

53,0%

11,3%

8,0%

27,7%

% vyjádření

postoupené neukončené

Přestupková jednání dle jednotlivých paragrafů
ÚMOb
Ostrava - Jih
Mor. Ostrava a Přívoz
Slezská Ostrava
Poruba
Mar. Hory a Hulváky
Vítkovice
Stará Bělá
Pustkovec
Petřkovice

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem

12
8
1
9
0
2
0
0
0

98
53
14
198
5
3
0
0
0

112
75
21
90
4
9
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
18
6
19
7
1
0
1
1

135
772
45
176
177
32
0
6
1

373
926
87
492
193
47
0
7
2
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Lhotka
Hošťálkovice
Nová Ves
Proskovice
Michálkovice
Radvanice a Bartovice
Krásné Pole
Martinov
Polanka nad Odrou
Hrabová + Nová Bělá
Svinov
Třebovice
Plesná
celkem

0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
1
0
0

0
0
0
0
0
3
1
3
0
0
105
4
0

0
0
0
0
3
0
0
0
3
2
14
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

1
0
0
0
1
13
0
0
1
5
7
11
6

1
0
0
0
4
17
1
4
5
11
128
19
6

39

487

337

0

71

1 389

2 323

Způsob řešení oznámených přestupkových jednání ve vybraných městských obvodech
dle jednotlivých paragrafů
Mor. Ostrava a Přívoz
celkem oznámeno
odloţeno
postoupeno
ukončeno
neukončeno

Poruba
celkem oznámeno
odloţeno
postoupeno
ukončeno
neukončeno

Ostrava - Jih
celkem oznámeno
odloţeno
postoupeno
ukončeno
neukončeno

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

8
2
0
5
1

53
0
0
52
1

75
33
5
33
4

0
0
0
0
0

18
12
1
3
2

772
14
70
430
258

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

9
3
2
2
2

198
4
7
151
36

90
36
8
25
21

0
0
0
0
0

19
6
0
6
7

176
11
28
66
71

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

12
5
0
5
2

98
3
3
73
19

112
58
5
25
24

0
0
0
0
0

16
9
0
2
5

135
9
7
43
76
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Grafické znázornění způsobů řešení oznámených přestupků jednotlivými městskými
obvody

(Údaje v této části zprávy pocházejí z podkladů odboru vnitřních věcí magistrátu).

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 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.
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Srovnání počtu řešených přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku jednotlivými
městskými policiemi v roce 2010
Počet řešených
přestupkových jednání

Ostrava

Plzeň

Brno

Praha

na úseku dopravy § 22

30264

26 500

91 740

805 847

na úseku veřejného
pořádku

31806

6 830

23 427

135 686

celkem

62070

33 330

115 167

941 533

Srovnání podílů řešených přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku jednotlivými
městskými policiemi v roce 2010

8. Sledované ukazatele (dle vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí zákon o
obecní policii)
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.
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Jedná se zejména o:
- zadrţení pachatelů trestných činů
- zadrţení osob hledaných Policií ČR
- předvedení osob na Policii ČR
- předvedení na ţádost příslušného správního orgánu
- asistence při převozu osob na protialkoholní záchytnou stanici
- jiné asistence (DPO, RZS, HZS MSK a jiné)
- drobné krádeţe
- poznatky předané Policii ČR

Srovnání počtu zadržených osob, v souvislosti s důvodným podezřením ze spáchání
trestného činu a hledaných osob PČR jednotlivými MP v roce 2010
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9. Zelená linka
Pracoviště „Zelené linky“ je v provozu od dubna roku 2008. Od počátku činnosti tohoto
pracoviště řešili operační technici MP 8 589 událostí (4 542 závad a poruch, 2 341
podnětů, 1 433 rad a informací občanům, 273 jiných podání). Z tohoto počtu bylo
v roce 2010 řešeno 2 888 událostí. Některá z přijatých oznámení byla řešena ihned při
telefonním kontaktu, mnohá byla předána subjektům, do jejichţ působnosti problematika
patří. Díky zkušenostem operačních techniků MP, navázáním potřebné komunikace a
vzájemné spolupráce se subjekty, dochází k řešení podnětů a oznámení občanů
v nejkratším moţném čase. Samozřejmostí je rovněţ zpětná vazba směrem
k oznamovateli.

10. Pult centralizované ochrany
Pultem centralizované ochrany (dále jen PCO) zajišťuje MP u napojených objektů
ochranu majetku. PCO umoţňuje vzdálený dohled nad majetkem města (školy, Archiv
města Ostravy, budovy ÚMOb apod.) pomocí elektronických zabezpečovacích systémů.
PCO se nachází na operačním středisku MP v budově IBC a je obsluhován nepřetrţitě
operačními techniky MP. V současné době je na PCO napojeno 146 objektů (o 24 více
oproti roku 2009). Z celkového počtu 1 445 (o 235 více oproti roku 2009) zaznamenaných
signálů o narušení objektů napojeného na PCO v roce 2010, bylo pouze v 17 případech
zjištěno narušení objektu (o 9 více oproti roku 2009), přičemţ v 5 případech se
stráţníkům MP podařilo zadrţet pachatele na místě (o 3 více oproti roku 2009).

11. Městský a mobilní kamerový systém
K preventivnímu působení v oblasti veřejného pořádku má MP k dispozici stabilní
městský monitorovací kamerový systém (dále jen MKS). MP má v současnosti
k dispozici 84 kamer, jejichţ záznamy jsou vyhodnocovány na 7 vyhodnocovacích
pracovištích. MKS umoţňuje rychle a efektivně reagovat na odhalená protiprávní jednání
a mnohdy nahrazuje absenci svědků. Záběry slouţí jako důkazní prostředek při šetření
trestných činů PČR.
V roce 2010 bylo na základě MKS stráţníky zjištěno a následně řešeno celkem 475
událostí (o 182 více oproti roku 2009), při nichţ bylo zadrženo 14 osob podezřelých ze
spáchání trestného činu (o 5 méně oproti roku 2009), 1 osoba hledaná PČR (o 3 méně
oproti roku 2009) a bylo vypracováno a předáno 9 poznatků pro PČR. Pro účely trestního
respektive soudního řízení bylo poskytnuto PČR nebo soudu 149 záznamů.
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Ve vytipovaných lokalitách města s větším mnoţstvím zaznamenaných přestupků, popř.
páchané trestné činnosti, v místech, kde existuje reálné riziko vzniku situací, ohroţujících
ţivoty, či zdraví občanů nebo v místech s reálnou hrozbou vzniku škod na majetku je
vyuţíván mobilní kamerový systém. Záznamy z monitorování lokality jsou nepřetrţitě
sledovány a vyhodnocovány. Vyţaduje-li to situace, je na místo operativně vyslán
potřebný počet stráţníků. Mobilní kamerový systém byl v roce 2010 vyuţit v 53
případech.

12. Prevence
Prevence je jednou z priorit v činnosti 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 občanů. Cílem je preventivně působit na nejširší
veřejnost (všechny věkové kategorie) a jednotlivě se soustředit na skupiny obyvatel, které
jsou nejvíce ohroţeny. Jedná se o děti a seniory.
Prevence dětí a mládeže
Děti a mládeţ jsou věkovou kategorií občanů, k níţ především směřuje pozornost MP
v oblasti prevence. Přestoţe výsledky se mnohdy neprojeví bezprostředně, ale aţ
s větším časovým odstupem, je nutno neustále věnovat pozornost zejména dětem
ohroţeným sociálně patologickými jevy a oblast preventivního působení MP rozšiřovat a
prohlubovat.
V rámci preventivních aktivit MP pořádá besedy ve školských zařízeních, dětských
domovech a institucích, jeţ se věnují právě dětem. Besedy jsou tematicky zaměřeny na
bezpečnost dětí a lepší informovanost mládeţe v právní oblasti. Besedy jsou
připravovány na různá témata, jako zneuţívaní dětí, šikana, sprejerství, problematika
drog, dodrţování pravidel bezpečnosti v silničním provozu nebo v poslední době velmi
rozšířené nebezpečí související s vyuţíváním internetu nebo komunikací přes sociální
sítě aj. V roce 2010 bylo těchto besed realizováno celkem 1 220 (96 pro MŠ, 1 088 pro
ZŠ, 31 pro SŠ a 5 v dalších dětských institucích).
Prevence u seniorů
Velmi ohroţenou skupinou obyvatel jsou senioři. Pro pachatele trestné činnosti jsou
snadnou kořistí právě pro svůj vyšší věk, svou důvěřivost a částečnou bezmocnost.
Stávají se oběťmi trestné činnosti, dopravních nehod a v neposlední řadě domácího
násilí.
Prevence ze strany MP, zaměřená na tuto věkovou kategorii, zahrnuje pořádání besed v
klubech důchodců, domovech důchodců a v domovech s pečovatelskou sluţbou. V roce
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2010 bylo se seniory realizováno celkem 15 besed. Seniorům je ze strany MP věnována
pozornost také v rámci řady preventivních projektů - Řetízek bezpečí nebo Aktivní
senior.
V únoru 2010 byla zahájena instalace zařízení Senior linky v bytech občanů. 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 je
v rámci prevence umoţnit pomocí nouzového tlačítka přivolání policejní nebo
zdravotnické pomoci potřebným osobám, a to i v případě, kdy osoba nemá moţnost
pouţít telefonní přístroj (např. zdravotní důvody – pohybové omezení, nebo je-li osoba
někým omezována případně obtěţována a nemá moţnost pouţít klasický telefonní
přístroj k přivolání pomoci - trestná činnost). Cílovou skupinou jsou rizikoví jedinci
v postavení potenciální oběti, tzn. osaměle ţijící senioři, osoby se zdravotním postiţením
a sociálním handicapem. Základem projektu je technické zařízení, které po aktivaci
tlačítka vyšle signál na dispečerské pracoviště MP, kdy po identifikaci osoby je na místo
vyslána potřebná pomoc (hlídka MP, zdravotnická pomoc). Montáţ a servis 173 zařízení
je realizován stráţníky MP.
Stacionární centra prevence
V současné době jsou občanům města Ostravy k dispozici dvě stacionární centra
prevence, v Moravské Ostravě a v Ostravě-Hrabůvce. V těchto centrech se mohou
občané obracet na přítomné stráţníky se svými dotazy, náměty a ţádostmi, týkající se
veřejného pořádku, prevence kriminality a upevňování pořádku a bezpečí v našem
městě. Centra rovněţ slouţí jako poradna pro občany, kdy tito se mohou obracet na
pracovníky s problematikou domácího násilí, šikanování dětí na školách, s poţadavky
řešení parkování v místě bydliště, s dotazy na platnost a výměny dokladů a další.
K dispozici jsou zde rovněţ materiály a publikace, týkající se preventivní činnosti MP.
Zájemci získají také informace, jak se do řady projektů mohou sami zapojit. V roce 2010
se na pracovníky Centra prevence obrátilo 640 občanů, kteří zde hledali pomoc nebo jen
radu.
Preventivní aktivity
V průběhu roku 2010 pokračovala MP v projektu Bezpečnější Ostrava, který je realizován
od roku 2007. Předkladatelem a realizátorem projektu je město a participujícími subjekty
jsou Městská policie Ostrava, Policie ČR MŘ Ostrava, Dopravní podnik Ostrava, OZO
Ostrava. Cílem projektu je posílení pocitu bezpečí občanů a změna negativního vývoje
majetkové trestné činnosti.
MP se na tomto projektu podílí v oblasti informovanosti občanů (prostřednictvím besed a
tištěných materiálů) v souvislosti s bezpečným nakupováním, cestováním, parkováním,
pohybem po ulicích a chováním u bankomatů. Tiskoviny jsou distribuovány stráţníky
skupiny prevence a stráţníky okrskáři.
Součástí tohoto projektu jsou i Kurzy pro veřejnost, pořádané Střediskem vzdělávání a
volnočasových aktivit MP. Cílem je informovat o práci MP, moţnosti ochrany občanů před
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viktimizací a naučit je základům sebeobrany. Kurzy se konaly v březnu, květnu, červnu,
září a listopadu, účast na těchto kurzech - 131 občanů (o 11 více oproti roku 2009).
Dětské dopravní hřiště – MP pořádala pro děti řadu akcí na dětském dopravním hřišti,
které byly zaměřené na zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu. Od září 2010 je
zde realizována také výuka čtvrtých tříd základních škol v oblasti dopravní výchovy v
souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu. Výuky se zúčastnilo celkem
930 ţáků z 53 tříd, 31 základních škol. Rovněţ zde byly realizovány projekty pro děti a
mládeţ „Volný čas na dopravním hřišti“ a „Společně proti kriminalitě“. Projektů se celkem
zúčastnilo 510 dětí. Hřiště bylo od července do října 2010 přístupné veřejnosti. Děti si
zde mohly bezplatně zapůjčit kola a koloběţky včetně ochranných přileb. Této moţnosti
vyuţilo 1831 dětí.
Úsvit – v roce 2010 se MP Ostrava přihlásila k projektu Ministerstva vnitra ČR „Úsvit“
dvěma dílčími projekty, a to: „Asistent prevence kriminality“ a „Školení asistentů
prevence kriminality a spolupracujících strážníků“. Cílem projektu bylo zvyšování
bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, eliminace sociálně rizikových jevů,
informovanost občanů, podpora integrace obyvatel a zprostředkování komunikace
obyvatel s institucemi, které působí v oblasti bezpečnosti.
Příměstský tábor s Městskou policií Ostrava – realizátorem projektu je MP. Tento
projekt byl realizován v obvodu Ostrava-Jih a Ostrava-Poruba ve dvou turnusech v délce
5 dnů. Byl určen pro děti ze sociálně slabých rodin. Táborů se celkem zúčastnilo 30 dětí.
Co s volným časem – projekt, který byl realizován v období březen aţ listopad 2010
v městských obvodech Ostrava-Přívoz a Ostrava-Radvanice a Bártovice. Cílem projektu
bylo vyvázání dětí z rizikových lokalit a vyloučených skupin změnou způsobu trávení
volného času. Projekt byl koncipován pro 45 dětí z nejohroţenějších skupin.
Bezpečná hřiště a pískoviště – záměrem bylo zvýšení informovanosti a aktivizace
občanů k podílení se na udrţení čistoty veřejně prospěšných zařízení, zejména dětských
hřišť a pískovišť. Důraz byl kladen zejména na ochranu dětí před nebezpečím, které pro
ně představují pohozené pouţité injekční stříkačky a jehly, které jsou často nacházeny
v místech, kde si dětí hrají. Spolurealizátory projektu byly městské obvody Vítkovice,
Ostrava-Jih, Radvanice a Bartovice a Moravská Ostrava a Přívoz. Projekt byl realizován
v období červen aţ listopad 2010.
Mezi realizované preventivní aktivity MP dále patří tyto projekty:
- „Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného ţivota“,
skupina prevence MP byla zapojena do projektu Pedagogické fakulty
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Ostravské univerzity, kde cílovou skupinou byly děti a mladí lidé
z dětských domovů a výchovných ústavů Moravskoslezského kraje
- „Dejme dětem šanci“, pro děti ohroţené sociálně patologickými jevy
z dětských domovů
- „Bez přilby nevyjedu“, ve spolupráci s Aktivem města Ostravy,
zaměřeno na BESIP
- „Ostravská dopravní školička“ ve spolupráci s firmou Libros
V roce 2010 se uskutečnilo školení romských asistentů prevence kriminality, kterého
se účastnilo 25 posluchačů z Ostravy, Havířova, Karviné a Orlové .

Sběr použitých injekčních stříkaček a jehel
Kaţdoročně zaznamenáváme nárůst v počtu sesbíraných kusů tohoto nebezpečného
odpadu. V roce 2010 bylo provedeno 4 399 sběrů (o 900 více oproti roku 2009). Počet
jednotlivých sběrů dle lokalit:
- Moravská Ostrava a Přívoz (Moravská Ostrava 1 769, Přívoz 165)
- Ostrava-Jih (Bělský les 76, Dubina 215, Hrabůvka 567, Výškovice 149, Zábřeh
381)
- Mariánské Hory a Hulváky (Mariánské Hory 281 a Hulváky 28)
- Slezská Ostrava (Slezská Ostrava 144, Hrušov 70, Kunčičky 49, Muglinov 31)
- Poruba (241).
V některých obvodech, jako např. Ostrava-Poruba, Ostrava-Vítkovice a Slezská Ostrava,
byl zaznamenán pokles sběrů. V obvodech Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz,
Mariánské Hory a Hulváky došlo naopak k enormnímu nárůstu.

13. Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit
Toto pracoviště MP zabezpečuje na základě akreditace Ministerstva školství, mládeţe a
tělovýchovy ČR realizaci rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
MP má na základě této akreditace oprávnění školit budoucí stráţníky (čekatele) a vydává
pro pracovní činnost stráţníka obecní policie osvědčení s celostátní platností.
Rekvalifikační kurzy a školení MP provádí i pro jiné obecní a městské policie v rámci
kraje.
Rekvalifikační kurz u MP v roce 2010 absolvovalo 60 uchazečů o povolání stráţníka
(čekatele), z toho 32 uchazečů bylo připravováno pro okolní městské a obecní policie
v rámci kraje.
Prolongační přípravu v roce 2010 absolvovalo 253 strážníků, z toho 126 z okolních
městských a obecních policií v rámci kraje.
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Pro stráţníky MP je celoročně realizováno průběţné vzdělávání formou následných
výcviků. Výuka je zaměřena do všech oblastí činností a je prováděna dle harmonogramu
k jednotlivým pracovním pozicím (dle systemizace MP – hlídkař, okrskář, vedoucí
zaměstnanec). Obsahem výuky 9 vyučovacích hodin je výcvik sebeobrany, taktická a
střelecká příprava, školení v oblasti legislativy, základy psychologie, komunikace
s veřejností.

14. Komunikace s veřejností a zástupci médií
Veřejnost je o činnosti MP informována prostřednictvím médií a zpravodajů, které
vydávají jednotlivé městské obvody, dále prostřednictvím webových stránek MP nebo
osobně na nejrůznějších preventivních aktivitách a také prostřednictvím elektronické
pošty, telefonu a dispečerských pracovišť (linka 156 a Zelená linka). Zástupcům médií
bylo zasláno 110 tiskových zpráv, které obsahovaly informace o 289 událostech
řešených stráţníky na území města. Redaktorům zpravodajů městských obvodů bylo
zasláno celkem 74 tiskových zpráv, které se týkaly jednak událostí, k nimţ v městském
obvodě došlo, tak preventivních aktivit a akcí, které pořádala MP na území obvodu nebo
pro širokou veřejnost. Prostřednictvím rozhlasu byla veřejnost informována o řešených
událostech a činnosti MP v 76 případech a prostřednictvím televizních stanic ve 20
případech. V 73 případech byly zástupcům médií poskytnuty podklady k připravovaným
reportáţím, týkajícím se veřejného pořádku a dalších úkolů, které MP na území města
plní. MP obdrţela od občanů 181 vzkazů pro okrskáře, které byly následně řešeny.
V 1 113 případech bylo reagováno na e-mailové zprávy, které se týkaly všech oblastí
činnosti MP.
MP obdrţela 173 poděkování od občanů, kteří vyslovili nejen poděkování, ale i
spokojenost s činností stráţníků.

15. Činnost útulku
K zajištění bezpečnosti osob, ochrany ţivota a zdraví a bezpečnosti silničního provozu
byl v roce 2010 proveden odchyt 1 010 zvířat (773 psů, 74 koček a 163 jiných zvířat).
V rámci regulace populace toulavých koček bylo odchyceno 51 koček, které byly po
veterinárním zákroku opět vypuštěny do původních lokalit.
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16. Základní údaje v oblasti personální práce
Počet zaměstnanců MP je jiţ několik let stabilizován. Z celkového počtu 767
zaměstnanců tvořili v roce 2010 převáţnou část stráţníci s platným osvědčením, kterých
bylo ke konci roku 640 (o 12 více oproti roku 2009). Zaměstnanců, kteří zabezpečovali
obsluţné činnosti a nejsou stráţníky (bez platného osvědčení) bylo ke konci roku 112 (o
7 více oproti roku 2009). Převáţná část těchto zaměstnanců vykonávala činnosti na
úseku stráţní sluţby, činnosti manuální a činnosti administrativní. Čekatelů bylo ke konci
roku celkově 6 (o 7 méně oproti roku 2009) a v mimo evidenčním stavu bylo 9 stráţníků
(o 5 méně oproti roku 2009).
V průběhu roku 2010 bylo k MP přijato 54 zaměstnanců (o 9 méně oproti roku 2009),
z toho 28 čekatelů (o 27 méně oproti roku 2009), 2 stráţníci s osvědčením od jiných MP
a 24 ostatních zaměstnanců (o 18 více oproti roku 2009). Naopak MP opustilo celkově 47
zaměstnanců (o 2 více oproti roku 2009). Bylo to 28 stráţníků (o 4 méně oproti roku
2009), 1 čekatel (o 4 méně oproti roku 2009) a 18 pracovníků (o 10 více oproti roku 2009)
z oblasti obsluţných činností. Sedm stráţníků (o 6 více oproti roku 2009) opustili MP
z důvodu nástupu k jiné MP, 1 stráţník odešel k vězeňské sluţbě a 20 stráţníků odešlo
ze zdravotních a osobních důvodů.
Početní stav zaměstnanců se tak ke konci roku 2010 zvýšil o 7 zaměstnanců oproti roku
2009, coţ bylo důsledkem potřeby navýšení početního stavu stráţníků a zaměstnanců u
obsluţných činností zejména na úseku stráţní sluţby. Věkové sloţení zaměstnanců je
velice příznivé a vyváţené.
Věkový průměr u MP činí 38 let (o 1 rok více oproti roku 2009). Ţeny tvoří celkem 21,1%
ze všech zaměstnanců.
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (stav k 31.12.2010)
Dosažené vzdělání

muţi

ţeny

Celkem

%

základní

4

6

10

1,30

vyučen

136

21

160

20,86

střední odborné s
maturitou

417

115

529

68,97

vyšší odborné

5

2

7

0,91

vysokoškolské

43

18

61

7,96
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Trvání pracovního poměru zaměstnanců MP (stav k 31.12.2010)
Doba trvání

Počet zaměstnanců

%

Do 5 let

240

31,29

Do 10 let

173

22,56

Do 15 let

199

25,95

Nad 15 let

155

20,20

V roce 2010 byla oceněna profesionalita stráţníků
v souladu se směrnicí č. 1/2005 primátora města. Čestný odznak obdrţelo 11 stráţníků
za dosahování trvale vynikajících výsledku v pracovní činnosti při plnění úkolu MP.
Jeden stráţník byl oceněn za záchranu života. Stužku za věrnost spolu s pamětním
listem předal primátor města 23 zaměstnancům.

17. Závěr
Hlavním úkolem pro rok 2011 bude pokračování ve zkvalitňování a prohlubování úrovně
práce na všech úsecích činností MP, zejména v oblasti v činnostech okrskářů. MP je
sloţkou pro veřejnost, která má zejména chránit ţivot, zdraví a majetek a zajistit pocit
bezpečí v našem městě. Organizační změny, vytváření optimálních pracovních podmínek
pro činnosti okrskářů 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 31.12.2010
Evidenční stav celkem

767
Z toho

Stráţníků

640

Ostatních

112

Čekatelů

6

Mimoevidenční stavy

9
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