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1. Bezpečnostní situace z pohledu činnosti MP Ostrava
V roce 2012 byla činnost Městské policie Ostrava (dále jen MP) zaměřená především na
upevňování a další zvyšování úrovně veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku a
na řešení problematiky spojené s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních
komunikacích.
Při plnění úkolů společného zájmu MP spolupracovala s řadou součinnostních partnerů,
zejména s orgány města, městskými obvody a složkami Integrovaného záchranného
systému (dále jen IZS).
Z pohledu činnosti MP a řešených událostí za rok 2012 lze konstatovat, že došlo
k nárůstu majetkových deliktů. Jedná se zejména o krádeže zboží v nákupních centrech,
krádeže kovových materiálů, věcí z motorových vozidel a poškozování majetku.
Další oblastí zhoršující bezpečnostní situaci na území města jsou vnímány sociálně
vyloučené lokality a lokality s ubytovacími zařízeními, které jsou určeny osobám sociálně
slabším. Ve všech těchto lokalitách je zvýšený nárůst majetkových deliktů, narušování
veřejného pořádku a narušování občanského soužití. Na řešení problémů se soustavně
podílí nejen místní samospráva, Policie České republiky (dále jen PČR), MP, zástupci
neziskových organizací a další subjekty dohlížející na dodržování obecně závazných
právních předpisů (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Finanční úřad,
Krajská hygienická stanice Ostrava, atd.), ale i zástupci občanů žijících v sousedství
těchto lokalit či objektů a zástupci majitelů ubytovacích zařízení.
MP se podílí na republikovém „Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit“,
který odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR realizuje od roku 2009. V rámci
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost MP zaměstnává 3 asistenty
prevence kriminality. Jejich úkolem a cílem pro rok 2012 bylo podílet se na zvyšování
bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, eliminace sociálně rizikových
jevů a podpora nerepresivních metod práce MP a PČR. Asistenti úzce spolupracovali se
strážníky-okrskáři a v průběhu roku 2012 se společně podíleli při řešení situace zejména
na ulici Přednádraží v Ostravě-Přívoze a ulici Žákovská v Ostravě- Mariánských Horách.
V těchto sociálně vyloučených lokalitách se vzájemnou spoluprací všech možných složek
podařilo uvést bezpečnostní situaci na únosnou mez společenské tolerance.
Často řešenou a občany kritizovanou problematikou na území města je stacionární
doprava. Nejvíce podnětů a žádostí k řešení bylo zaznamenáno v roce 2012 v městských
obvodech Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz. Nedostatečná kapacita
parkovacích míst a velký počet provozovaných motorových vozidel, byl tak častou
příčinou blokování pozemních komunikací, zejména pro průjezdy vozidel složek IZS,
zásobování a jiných obslužných činností. Přestože Moravská Ostrava a Přívoz nemá tak
vysoký počet obyvatel jako ostatní dva městské obvody, jedná se o centrum města
s velkou koncentrací obchodů, firem, úřadů a sociálních zařízení, kam občané denně
dojíždějí motorovými vozidly. Parkováním v místech, kde to není povoleno, tak tvořili
překážku v silničním provozu. Nedostatek parkovacích míst v centru města, částečně
vyřešilo nově otevřené nákupní centrum Forum Nová Karolina, kde je možné využít
podzemních garáží. S ohledem na stavebně-konstrukční řešení nákupního centra je však
využitelnost podzemních garáží pouze pro vozidla s benzinovými a naftovými motory.
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Jelikož v oblasti dopravy MP pouze přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích byla činnost zaměřená na bezpečnost chodců, cyklistů,
zajištění průjezdnosti pozemních komunikací a dohled na dodržování nařízení města
Ostravy, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti
s placeným stáním.
K řešení jednotlivých případů jsme využívali, vedle běžně prováděných úkonů, technické
prostředky pro zabránění odjezdu vozidla, nebo realizování nuceného odtahu
motorového vozidla. Problematikou se rovněž ve svých okrscích intenzivně zabývali
místně příslušní strážníci-okrskáři.
Dlouhodobým problémem na území města je bezdomovectví a s tím úzce spojena
konzumace alkoholických nápojů v místech obecně závaznou vyhláškou zakázaných.
Největší výskyt této problematiky je v době příznivých klimatických podmínek, které
umožňují osobám bez přístřeší zdržovat se v okolí malých provozoven prodávajících
láhvový nebo rozlévaný alkohol. S tímto je spojeno i znečišťování veřejného prostranství,
narušování občanského soužití a buzení veřejného pohoršení. Místně příslušní strážníciokrskáři jsou v úzkém kontaktu nejen s občany v okolí těchto lokalit, ale i s provozovateli
či majiteli obchodů, kteří levný alkohol prodávají. Spolupráci při řešení strážníci
navazovali i se subjekty dohlížejícími na dodržování právních předpisů – Finanční úřad
Ostrava, Krajská hygienická stanice Ostrava, živnostenský odbor atd. S místními
samosprávami pak v jednotlivých případech bylo řešeno odstranění laviček pro možnost
zamezení srocování těchto osob.
Lokality pobytu osob bez přístřeší byly průběžně monitorovány. Tam, kde docházelo
k narušování veřejného pořádku, občanského soužití, kde osoby budily veřejné
pohoršení, byl zintenzivněn výkon služby. V místech jejich pobytu, kde jsou budované
provizorní příbytky a docházelo k narušování obecně závazných právních předpisů či
narušování základních pravidel slušného chování, bylo ve spolupráci s majiteli pozemků
přistupováno k odstraňování těchto příbytků či prováděna taková opatření, která
zabraňovala v jejich srocování.

2. Lokality s výraznějšími problémy
2.1 Oblast Přívoz
sad Boženy Němcové – kumulace - nepřizpůsobivých občanů, narušování občanského
soužití, drobná kriminalita. Ve spolupráci s místní samosprávou se podařilo odstranit
lavičky, čímž došlo k omezení srocování těchto osob a za pomocí kamerového systému
dostat problematiku této lokality na únosnou mez.
herny – narušování veřejného pořádku, občanského soužití a drobná kriminalita páchaná
návštěvníky. Ve spolupráci s finančním úřadem prováděny preventivně-bezpečnostní
akce s cílem dohlížet na dodržování obecně závazných právních předpisů a kontroly, zda
nedochází k zneužívání sociálních dávek.
zadní Přívoz, areál bývalé fy Ostramo – narušování veřejného pořádku, občanského
soužití, krádeže zejména kovových materiálů a jiná drobná kriminalita. Problematikou se
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v lokalitách intenzivně zabývají místně příslušní strážníci-okrskáři, ve spolupráci se
strážníky-hlídkaři. Odpovědným subjektům bylo předáno několik poznatků o stavu
objektů ohrožujících bezpečnost osob, konkurznímu správci byly předány poznatky
o krádežích v areálu bývalé firmy Ostramo.
ulice Nádražní, 30. dubna – přepadávání osob, krádeže šperků. Problematikou se
intenzivně zabývali, ve spolupráci s PČR, strážníci oblasti. Po zadržení podezřelých
osob, došlo k útlumu tohoto protiprávního jednání.
lokalita Jílová, Přednádraží, Palackého, Cihelní – narušování občanského soužití,
veřejného pořádku, krádeže zejména kovových materiálů a jiná protiprávní jednání. Ve
spolupráci se zainteresovanými subjekty je problematika těchto vyloučených lokalit
průběžně řešena.
2.2 Oblast Zámecká
lokalita Stodolní – MP byly zde řešeny případy narušování veřejného pořádku,
občanského soužití a drobná kriminalita. V lokalitě byl vždy ve víkendové dny a na
nočních směnách zintenzivněn výkon služby. Pravidelně byly zde ve spolupráci s PČR,
odborem sociálním a jinými zainteresovanými subjekty prováděny preventivněbezpečnostní akce zaměřené na dohled na dodržování obecně závazných právních
předpisů. Dále byla pozornost zaměřena na problematiku stacionární dopravy.
osada Bedřiška, lokalita ubytovny na ulici Žákovské - MP byly řešeny případy
narušování veřejného pořádku, občanského soužití a drobná kriminalita. Intenzivně
v lokalitě působili místně příslušní strážníci-okrskáři a asistenti prevence. V lokalitě
ubytovny na ulici Žákovské byl zintenzivněn výkon služby.
nám. Republiky – přepadávání osob, strhávání šperků. Intenzivně jsme se
problematikou zabývali ve spolupráci s PČR. Maximálně byl využíván i městský
kamerový systém umístěný v podchodu a okolí náměstí Republiky. Po zadržení
podezřelých osob došlo k útlumu páchání protiprávního jednání.

2.3 Oblast Martinovská
restaurační zařízení Bohemia, Olymp, Koruna, Parlament, Rockový club Chlív –
narušování veřejného pořádku, zejména rušením nočního klidu, porušování obecně
závazné vyhlášky č. 2/2009, narušování občanského soužití, krádeže věcí z motorových
vozidel. Intenzivně se problematikou zabývali místně příslušní strážníci-okrskáři.
V problémových obdobích nebo v průběhu konání akcí byl v okolí těchto zařízení
zintenzivněn výkon služby. Na řešení zejména násilného jednání jsme úzce
spolupracovali s PČR.
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menší městské obvody – zejména krádeže kovových materiálů, krádeže ze zahrad
rodinných domů, chatek, zakládání černých skládek, poškozování veřejně prospěšných
zařízení. V jednotlivých lokalitách působili místně příslušní strážníci-okrskáři, kteří
komunikovali s občany a zainteresovanými subjekty, vzájemně se informovali o
podezřelých osobách, vozidlech, o realizovaných krocích, případně výsledcích dílčích
opatřeních.

2.4 Oblast Hrabůvka
Dubina, Bělský les – chování mládeže, stacionární doprava. V době příznivých
klimatických podmínek dochází ke srocování mládeže v okolí dětských hřišť, veřejných
laviček, která svým chováním narušovala veřejný pořádek a občanské soužití.
Stacionární doprava tvoří nejvýraznější problematiku, kterou se v rámci plnění zákonem
stanovených úkolů zabývali, v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy,
všichni strážníci.
hotelové domy Hlubina, Vítek, lokalita zábavních center Venuše, Savarin, Avion,
Odra – narušování veřejného pořádku, občanského soužití, kriminalita, drogová
problematika. Problematikami jsme se zabývali ve spolupráci s PČR.
lokalita Sirotčí a Jeremenkova osada – narušování veřejného pořádku, občanského
soužití, krádeže kovových materiálů. Ve spolupráci s PČR, asistenty prevence jsme se
problematikou intenzivně zabývali.
Nová Bělá – nárůst případů krádeží, narušování občanského soužití. Na řešení
problematik jsme se podíleli ve spolupráci s PČR.

2.5 Oblast Slezská Ostrava
ulice Nadační, Výhradní, Pstruží, Šenovská Ostrava-Kunčičky, oblast Liščina
Ostrava-Hrušov, okolí sběrného dvora Ostrava-Michálkovice a Ostrava-Radvanice
a Bartovice – zakládání černých skládek, drobná kriminalita. Problematikou se
intenzivně zabývali místně příslušní strážníci-okrskáři. K řešení bylo využito i mobilního
kamerového systému. V předmětných lokalitách byl z preventivních důvodů zintenzivněn
výkon služby.
ústřední hřbitov – drobné krádeže kovových materiálů a poškozování náhrobků.
Problematika byla řešena ve spolupráci se správou hřbitova a PČR.
rodinné domy Ostrava-Kunčičky – zcizování kovového odpadu ze zahrad, domů a
firem. Řešeno ve spolupráci s PČR.
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3.

Výsledky činnosti

V roce 2012 jsme řešili 46 562 událostí, což je o 1 851 událostí víc oproti roku 2011.
Řešeno bylo celkem 56 164 přestupků.
S ohledem na narůstající počet provozovaných vozidel na území města a nedostatečný
počet parkovacích míst je problematika stacionární dopravy nejčastějším podnětem
občanů k řešení, z čehož plyne i častější řešení přestupkových jednání. Poměr mezi
přestupky na úseku dopravy oproti přestupkům v oblasti veřejného pořádku proto byl
v roce 2012 vyšší a to zhruba o 4,6 % (29 376 doprava, 26 788 veřejný pořádek).
Srovnání počtu a podílů přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku
v roce 2011 a 2012

3.1. Přestupky na úseku veřejného pořádku
Na úseku veřejného pořádku bylo v roce 2012 odhaleno a následně řešeno strážníky MP
26 788 přestupků. Přestupky odhalené na tomto úseku se na celkovém počtu
odhalených přestupků podílely 47,7 %.
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Počty a podíly řešených přestupků na úseku veřejného pořádku v roce 2012

Při dohledu na dodržování obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 ve znění pozdějších
změn a doplňků strážníci řešili v loňském roce 2 605 přestupků volného pobíhání psů
mimo místa k tomu vymezená.
V oblasti ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi strážníci MP mj. dohlíží
na dodržování obecně závazné vyhlášky, která omezuje konzumaci alkoholu
na veřejnosti. Její porušení v roce 2012 řešili v 3 334 případech.
Co se týká konzumace alkoholu osobami mladšími 18 let, strážníci MP provedli
v součinnosti s dalšími orgány a institucemi 27 preventivně zaměřených kontrolních akcí,
při kterých bylo kontrolováno dodržování zákazu podávání a prodeje alkoholu osobám
nezletilým a mladistvým. Odhaleno bylo 146 osob mladších 18 let pod vlivem alkoholu,
což v poměru k provedeným kontrolám osob od roku 2009 při těchto akcích představuje
největší počet odhalených mladistvých a nezletilých (14,5 %).
K 01.11.2012 vešla v platnost obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o zabezpečení
veřejného pořádku omezením hluku. Do konce roku strážníci vyřešili 11 přestupků
spáchaných porušením této vyhlášky.

3.2. Přestupky na úseku dopravy
Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2012
strážníky řešeno celkem 29 376 přestupků.
Z hlediska jednotlivých účastníků silničního provozu na celkovém počtu přestupků
na úseku dopravy se chodci podíleli 1 057 přestupky (3,6 %), cyklisté 828 přestupky
(2,8 %) a řidiči motorových vozidel 27 491 přestupky (93,6 %).
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Počty a podíly řešených přestupků na úseku dopravy v roce 2012

K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu realizuje MP měření rychlosti
vozidel laserovým radarem v úsecích komunikací, které byly ve spolupráci s PČR
vyhodnoceny jako nejrizikovější. Největší počet přestupků spáchaných překročením
nejvyšší dovolené rychlosti byl zaznamenán na spodní limitní hranici, tedy do 20 km.h -1
1 707. V limitu mezi 20-40 km.h-1 bylo zjištěno 333 přestupků a 13 v limitu nad 40 km.h-1.

Počty a podíly přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti
v roce 2012

Od 23. listopadu 2012 řeší MP, na základě zprovoznění stacionárního zařízení
monitorujícího překročení dovolené rychlosti a jízdu křižovatky na červenou, přestupky
spáchané řidiči na křižovatce ulic Českobratrská a Sokolská třída v Moravské Ostravě.
Od počátku provozu, kdy zařízení monitoruje překročení dovolené rychlosti a jízdu
křižovatkou na červenou, do konce roku 2012 bylo řešeno 271 přestupků. Rychlost do
20 km.h-1 9 přestupků. V limitu mezi 20-40 km.h-1 byly řešeny 3 přestupky a v limitu nad
40 km.h-1 bylo řešeno 5 přestupků. Přestupků spáchaných jízdou křižovatkou na signál
s červeným světlem „Stůj!“ bylo řešeno 254.
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Preventivní měření rychlosti vozidel k monitorování stavu dopravy ve vytipovaných
lokalitách bylo provedeno v roce 2012 celkem 58. U 29,46 % z celkového počtu vozidel
bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti.
Řidiči ohrožující a omezující bezpečnost a plynulost silničního provozu byli řešeni v 406
případech, kdy byl realizován nucený odtah vozidla.
V roce 2012 byly rovněž využívány technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla.
Celkem byly nasazeny v 484 případech.
Dohledem na dodržování nařízení města, jež vymezuje místa s placeným stáním, bylo
řešeno 1 764 přestupků nezaplacením poplatku za parkování na parkovišti s parkovacím
automatem, 1 030 přestupků za nepoužití parkovacího kotouče a 3 021 přestupků za
parkování na parkovacích místech vyhrazených pro držitele karet R, A, bez této karty.

3.3. Přestupky předané dle věcné a místní příslušnosti příslušným
správním orgánům městských obvodů
Způsoby řešení zjištěného protiprávního jednání, jež je v kompetencích svěřeno
strážníkům, jsou dány legislativou. Za přestupky, jejichž řešení je v kompetenci strážníků,
lze uložit blokovou pokutu, není-li věc řešena domluvou. V některých případech však
nelze přestupkové jednání vyřešit na místě, a to ze zákonných důvodů nebo to není
možné s ohledem na konkrétní okolnosti včetně osoby podezřelé z protiprávního jednání.
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 strážníky MP činil v roce
2012 celkem 3 075 (o 111 více oproti roku 2011).
Stejně jako v roce 2011 byl i v roce 2012 nejvyšší počet oznámených přestupkových
jednání na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba a Ostrava–Jih.
Porovnání počtu předaných přestupků na úřady městských obvodů
v letech 2007 až 2012
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Přehled způsobů řešení oznámení o podezření na spáchání přestupku přijatých úřady
městských obvodů v roce 2012
ÚMOb

celkem
oznámeno

ukončené

588

372

116

6

94

1210

878

87

134

111

132
592
188
56
0
17
2
2
0
5
1
17
4
0
2
11
26
24
198

58
369
20
52
0
14
2
0
0
2
1
14
2
0
1
6
21
14
145

25
88
29
3
0
1
0
1
0
1
0
2
0
0
1
2
0
2
2

14
43
114
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5

35
92
25
0
0
1
0
0
0
2
0
1
2
0
0
3
5
7
46

3075

1971

360

320

424

64,10%

11,71%

10,41%

13,79%

Ostrava-Jih +
Proskovice
Moravská Ostrava a
Přívoz
Slezská Ostrava
Poruba
Mar. Hory a Hulváky
Vítkovice
Stará Bělá
Pustkovec
Petřkovice
Lhotka
Hošťálkovice
Nová Ves
Michálkovice
Radvanice a Bartovice
Krásné Pole
Martinov
Polanka nad Odrou
Hrabová + Nová Bělá
Svinov
Třebovice
Plesná
CELKEM
% vyjádření

odložené postoupené neukončené

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

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem
oznámeno

5

98

60

0

26

399

588

5

46

77

0

14

1068

1210

1
5
0
0
0
0
0
0

2
108
10
7
0
0
0
0

36
88
11
5
0
0
1
2

0
0
1
0
0
0
0
0

8
29
9
0
0
0
0
0

85
362
157
44
0
17
1
0

132
592
188
56
0
17
2
2
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Hošťálkovice
Nová Ves
Michálkovice
Radvanice a Bartovice
Krásné Pole
Martinov
Polanka nad Odrou
Hrabová + Nová Bělá
Svinov
Třebovice
Plesná

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

0
2
1
3
1
0
1
3
7
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
3
0
13
1
0
1
8
19
19
198

0
5
1
17
4
0
2
11
26
24
198

CELKEM

17

273

302

1

87

2395

3075

Způsob řešení oznámených přestupkových jednání ve vybraných městských obvodech
dle jednotlivých paragrafů
Mor. Ostrava a Přívoz

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem oznámeno

5

46

77

0

14

1068

odloženo

0

2

34

0

5

46

postoupeno

2

2

7

0

1

122

ukončeno

3

41

32

0

7

795

neukončeno

0

1

4

0

1

105

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem oznámeno

5

98

60

0

26

399

odloženo

1

15

31

0

10

59

postoupeno

0

0

0

0

1

5

ukončeno

3

69

21

0

9

270

neukončeno

1

14

8

0

6

65

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem oznámeno

5

108

88

0

29

362

odloženo

2

7

40

0

18

21

postoupeno

0

0

5

0

2

36

ukončeno

3

77

29

0

4

256

neukončeno

0

24

14

0

5

49

Ostrava - Jih

Poruba
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Grafické znázornění porovnání podílu způsobů vyřízení postoupených přestupků
v letech 2007 až 2012

3.4. 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 počtu řešených přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku jednotlivými
městskými policiemi v roce 2012
Počet řešených přestupkových
jednání

Ostrava

Plzeň

Brno

Praha

na úseku dopravy

29 376

16 933

100 929

972 901

na úseku veřejného pořádku

26 788

17 850

15 462

105 890

celkem

56 164

34 783

116 391

1 078 791

Srovnáme-li výsledky let 2011 a 2012, viz graf níže, lze vysledovat u MP Ostrava
vyrovnanou činnost jak v oblasti zabezpečování veřejného pořádku, tak v oblasti dohledu
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na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Změny, oproti roku
2011, dosáhla MP Plzeň, která svou činnost, podobně jako Ostrava, nasměrovala právě
na oblast veřejného pořádku. Oproti tomu MP Praha a MP Brno zaměřuje svou činnost
na dopravu.
Srovnání podílů řešených přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku jednotlivými
městskými policiemi v roce 2011 a 2012

3.5. Srovnání kriminality a podíl MP na objasněnosti (zdroj statistických přehledů
kriminality za rok 2012 webové stránky Ministerstva vnitra ČR)

Jedním z podstatných ukazatelů, ke kterým je třeba přihlížet, chceme-li srovnávat
činnosti jednotlivých městských policií, je stav kriminality v těchto městech.

Srovnání zjištěných a objasněných trestných činů na území měst v roce 2012

Kriminalita

Ostrava

Plzeň

Brno

Praha

Zjištěné TČ

16 765

5 827

15 424

72 345

Objasněné

4 656

2 584

4 689

15 964

%

27,8%

44,3%

30,4%

22,1%
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Grafické srovnání zjištěných a objasněných trestných činů na území měst v roce 2012,
včetně procentuálního vyjádření objasněnosti

Dle stavu kriminality na území jednotlivých měst je zřejmé, že činnost MP Ostrava v této
oblasti lze srovnávat s MP Brno, kdy bezpečnostní situace je na přibližně stejné úrovni.
Na rozdíl od MP Brno, jak bylo uvedeno výše, je naše činnost rovnoměrně rozložena
mezi dopravu a veřejný pořádek. Tímto rozložením se snažíme více přispívat k prevenci
kriminality. Nezaměřujeme svou činnost jen na dopravu, která patří mezi největší
problematiky a také nejčastěji oznamované události občany, ale snažíme se více podílet
na plnění dalších úkolů v oblasti veřejného pořádku, ochrany osob a majetku.

3.6. Sledované ukazatele (dle vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí
zákon o obecní policii) a srovnání s jinými městskými policiemi
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 (Dopravní podnik Ostrava, Zdravotní záchranná služba, Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje a jiné)
- drobné krádeže
- poznatky předané PČR
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Přehled sledovaných ukazatelů
ve vztahu k událostem za rok 2012 při porovnání s rokem 2011

Srovnáme-li tyto sledované ukazatele za období let 2011 a 2012, v porovnání s dalšími
městskými policiemi, je zřejmá zvýšená činnost MP Ostrava v oblasti prevence
kriminality. Ostatní městské policie zaznamenaly v této oblasti určitý pokles, viz graf níže.
Srovnání počtu zadržených osob, v souvislosti s důvodným podezřením ze spáchání
trestného činu a hledaných osob PČR vybranými MP v roce 2011 a 2012
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V oblasti kriminality lze poukázat i na jistý podíl MP na objasněnosti zjištěných trestných
činů. Porovnáme-li objasněnost s počtem zadržených osob podezřelých ze spáchání
trestného činu, lze z toho usoudit podíl MP na objasněnosti.
Vyjádření podílů MP na objasněnosti kriminality s ohledem na počet zadržených osob
podezřelých ze spáchání TČ
Ostrava

Plzeň

Brno

Praha

Objasněno TČ

4 656

2 584

4 689

15 964

MP zadrženy osoby
podezřelé ze spáchání
TČ

546

149

330

668

%

11,7%

5,8%

7,0%

4,2%

V tomto směru je podíl MP Ostrava na objasněnosti TČ, ke stavu kriminality, podstatně
výraznější než u MP Brno, což dokládá výrazný podíl a činnost MP Ostrava v oblasti
bezpečnosti na území města.

4.

Zelená linka

Operátory Zelené linky bylo v roce 2012 řešeno 3 516 událostí. Některá z přijatých
oznámení byla řešena ihned při telefonním kontaktu, mnohá byla předána subjektům, do
jejichž 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 možném čase. Závad a poruch bylo
oznámeno 1 068, podnětů bylo přijato 38, strážníci v rámci poradny řešili 760 hovorů a
rovněž řešili 1 650 jiných oznámení.

5.

Pult centralizované ochrany

Pultem centralizované ochrany (dále jen PCO) zajišťuje MP u napojených objektů
ochranu majetku. PCO umožňuje vzdálený dohled nad majetkem města (školy, Archiv
města Ostravy, budovy ÚMOb apod.) pomocí elektronických zabezpečovacích systémů.
Ke konci roku bylo na PCO napojeno 176 objektů.
Bylo zaznamenáno 1 848 signálů narušení objektů napojených na PCO. Z toho v 433
případech byla věc ověřována jako narušení objektu, skutečně narušených objektů bylo
zjištěno 6. Ve 2 případech se podařilo zadržet pachatele.
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6.

Městský a mobilní kamerový systém

V oblasti ochrany a bezpečí osob a majetku využívá MP městský kamerový systém.
Monitorováním dění na nejfrekventovanějších místech na území města prostřednictvím
104 kamer, bylo v roce 2012 zaznamenáno 367 událostí, kdy byl narušen veřejný
pořádek, ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu, narušení občanského
soužití, aj. Celkem bylo zadrženo 19 osob při spáchání trestného činu nebo
bezprostředně poté, 4 osoby hledané PČR a bylo vypracováno a předáno 9 poznatků
pro PČR.
276 záznamů z kamer bylo poskytnuto PČR nebo soudu pro účely trestního, resp.
soudního řízení.

7.

Veřejnoprávní smlouvy

MP již od roku 2003 plní zákonem stanovené úkoly i na územích obcí, které nezřídily
obecní policii, ale uzavřely se statutárním městem Ostrava veřejnoprávní smlouvu.
V prvních čtyřech letech byl zájem těchto obcí o dohled na veřejný pořádek výraznější,
než tomu je v posledních letech. Od roku 2004 působila MP na území těchto obcí přes
4 500 hodin a řešila přes 700 přestupkových jednání. V roce 2012 byla ukončena
veřejnoprávní smlouva s městem Klimkovice, kde tuto úlohu převzala bližší obecní policie
z obce Vřesina a naopak byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s obcí Zbyslavice.

8.

Prevence

V rámci preventivních aktivit MP pořádala besedy ve školských zařízeních, dětských
domovech, domovech důchodců a institucích, jež se věnují právě dětem, seniorům nebo
veřejnosti. Besedy jsou tematicky zaměřeny na bezpečnost, ochranu osob a majetku,
informovanost zejména v právní oblasti. Realizováno bylo celkem 832 besed (81 pro MŠ,
728 pro ZŠ, 18 pro SŠ a 5 besed zaměřených na seniory a veřejnost).

8.1. Prevence dětí a mládeže
Prevence u dětí a mládeže má neocenitelný význam. Dětem je ze strany MP věnována
pozornost v rámci řady preventivních projektů a aktivit, zaměřených na prevenci sociálně
patologických jevů, bezpečnost malých cyklistů, usnadnění vstupu do života dětem
z dětských domovů, smysluplné využívání volného času, potlačení nevšímavosti k dění
v okolí.
Projekt „Malá policejní škola“ – realizován byl v Ostravě-Zábřehu v prostorách ZŠ
Kosmonautů. Cílovou skupinou byly děti z rizikových lokalit městského obvodu OstravaMichálkovice a Ostrava-Jih. Cílem projektu bylo prostřednictvím volnočasových aktivit
vyvázat děti z rizikového prostředí a tím předcházet kriminalitě páchané dětmi i
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na dětech, a integrace cílové skupiny do společnosti. Dílčí cíle zahrnovaly: zkvalitnění
právního vědomí dětí, vytvoření základních morálních návyků, prevence sociálně
patologických jevů, zlepšení komunikačních schopností dětí, navázání pozitivních vztahů
dětí se strážníky.
Projekt „Příměstský a pobytový tábor s Městskou policií Ostrava“ – byl realizován
v Horní Lhotě a prostorách dopravního hřiště v Ostravě-Přívoze. Projekt byl financován
Ministerstvem vnitra ČR z městského programu prevence kriminality a z rozpočtu
statutárního města Ostravy. Cílovou skupinou byly děti z etnických menšin, rizikových
lokalit a sociálně znevýhodněných rodin. Cílem projektu byla prevence kriminality,
eliminace příležitostí k páchání trestné činnosti, smysluplné trávení volného času v době
prázdnin, snižování kriminálně rizikových sociálně patologických jevů a zvyšování
právního vědomí dětí, zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu.
Projekt „Bezpečnou jízdou k cíli“ – se uskutečnil v období od března do prosince 2012
v prostorách dětského dopravního hřiště MP na ulici Orebitská v Ostravě-Přívoze. Projekt
byl financován z rozpočtu statutárního města Ostravy. Cílovou skupinou byly děti
z rizikových lokalit a vyloučených skupin (účast 3 232 dětí).
Projekt „Dětské domovy žijí první pomocí“ – období duben až září 2012. Cílovou
skupinou byly děti z ostravských dětských domovů. Cílem projektu byla eliminace
lhostejnosti dětí ke svému okolí, získání základních znalostí v poskytování první pomoci a
jejich aplikace v reálných situacích, informovanost o funkci integrovaného záchranného
systému, prevence sociálně patologických jevů zapojením dětí do smysluplného trávení
volného času.

8.2. Prevence u seniorů
Velmi ohroženou skupinou obyvatel jsou senioři. Pro pachatele trestné činnosti jsou
snadnou kořistí právě pro svůj vyšší věk, svou důvěřivost a částečnou bezmocnost.
Stávají se oběťmi dopravních nehod a v neposlední řadě domácího násilí.
Seniorům je ze strany MP věnována pozornost také v rámci řady preventivních projektů.
Projekt „Řetízek bezpečí“ – je realizován již od roku 2005. Cílovou skupinou jsou
senioři. Cílem je zvýšit bezpečnost seniorů. Celkem od počátku realizace projektu bylo
instalováno přes 1800 těchto zařízení.
Projekt „Senior linka“ – realizován je od roku 2010. Cílovou skupinou jsou samostatně
žijící senioři, převážně zdravotně, sociálně, tělesně či jinak postiženi - samostatně žijící.
Cílem projektu je zvýšit bezpečnost lidí ve vztahu k možným zdravotním problémům, kdy
by nebyly schopny si přivolat pomoc, nebo v případech návštěv neznámých lidí, kteří se
pod různými záminkami snaží seniory přimět k umožnění vstupu do jejich bytu, kde je
následně okradou o jejich úspory.
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8.3. Prevence u široké veřejnosti
MP realizuje také preventivní akce a projekty, zaměřené na širší cílovou skupinu, bez
ohledu na věk, pohlaví či sociální zařazení.
Projekt „Stacionární centra prevence“ – realizován je od září 2008, kdy bylo otevřeno
pracoviště na služebně městské policii v Ostravě-Hrabůvce. V roce 2009 bylo otevřeno
druhé pracoviště na služebně městské policie v Moravské Ostravě. Cílem projektu je
poskytování širokého spektra informací veřejnosti o práci městské policie, preventivních
projektech a možnostech zapojení do nich, předávání kontaktů na krizová centra a další
specializovaná pracoviště, poskytování pomoci v nestandardních životních situacích,
působení v oblasti prevence negativních jevů. V roce 2012 bylo těmito pracovišti řešeno
233 událostí.
Projekt „Bezpečnější Ostrava“ – jde o součinnostní projekt více subjektů, na kterém se
podílí i MP. Vedle dílčích projektů realizovaných v rámci Bezpečnější Ostravy, MP
zajišťovala 9 bloků bezplatných kurzů pro veřejnost, zaměřených na prevenci, základy
právního vědomí, zásady při mimořádných událostech, poskytování první pomoci aj.
Další dílčí akcí byl projekt Bezpečné nakupování a parkování, kdy strážníci v rámci
preventivně informační kampaně upozorňovali na vykrádání motorových vozidel na
parkovištích před obchodními centry a na kapesní krádeže.
Dopravní výchova - v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu byla od
19.03.2012 do 28.06.2012 a od 05.09.2012 do 14.12.2012 zajišťována v prostorách
dětského dopravního hřiště na ul. Orebitské v Ostravě-Přívoze komplexní a účelně
koncipovaná dopravní výchova. Ke zvýšení účinnosti dopravní výchovy jsou Radou vlády
ČR vyhlašovány celostátní programy. Jedním z nich je program systematického výcviku
žáků 4. ročníků základních škol na dětských dopravních hřištích, podle kterého strážníci
úseku prevence MP realizují výuku dopravní výchovy. Výuky na dopravním hřišti se
účastnilo 4 305 žáků.
Preventivní volnočasové aktivity - od dubna 2012 byly v prostorách dětského
dopravního hřiště realizovány preventivní programy a volnočasové aktivity pro děti,
mládež a širokou veřejnost. Zapojením do aktivit připravovaných MP došlo k vyvázání
cílové skupiny z rizikového prostředí a smysluplnému trávení volného času. Program byl
realizován formou interaktivních cvičení a modelových situací, za pomocí metodických
pomůcek a sportovních potřeb. Počet účastníků byl 1 033.

8.4. Sběr použitých injekčních stříkaček a jehel
V rámci prevence provádí vyškolení strážníci MP sběr použitých injekčních stříkaček a
jehel z veřejného prostranství, veřejně prospěšných zařízení a ze všech dalších míst, kde
tento nebezpečný odpad ohrožuje bezpečnost občanů, jejich zdraví a v některých
případech i život. Celkem bylo sesbíráno 2 726 kusů.
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9.

Činnost útulku

V roce 2012 byl proveden odchyt 984 zvířat (839 psů, 65 koček a 85 jiných zvířat),
která ohrožovala bezpečnost osob, majetku a představovala riziko pro účastníky
silničního provozu.
V rámci regulace populace toulavých koček bylo odchyceno 30 koček, které byly
po veterinárním zákroku opět vypuštěny do původních lokalit.

10. Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit (dále jen SVVA)
SVVA zabezpečuje na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR realizaci rekvalifikace uchazečů o zaměstnání. MP má na základě této akreditace
oprávnění školit budoucí strážníky (čekatele) a vydává pro pracovní činnost strážníka
obecní policie osvědčení s celostátní platností. Rekvalifikační kurzy a školení MP provádí
i pro jiné obecní a městské policie.
Rekvalifikační kurz u MP v roce 2012 absolvovalo 60 uchazečů o povolání strážníka
(čekatelé), z toho 32 uchazečů bylo připravováno pro jiné městské a obecní policie.
Prolongační přípravu v roce 2012 absolvovalo 298 strážníků, z toho 150 z jiných
městských a obecních policií.
Pro strážníky MP je celoročně realizováno průběžné vzdělávání formou následných
výcviků. Výuka je zaměřena do všech oblastí činnosti vykonávané při plnění úkolů
obecní policie. Strážníci jsou vzděláváni v oblasti legislativní, po stránce fyzické i
psychické, absolvují střeleckou i taktickou přípravu. Během roku se těchto výcviků
zúčastnilo 5 545 strážníků, z toho 184 strážníků z jiných městských či obecních
policií.
SVVA pořádalo, případně se podílelo na organizaci řady vzdělávacích kurzů
a seminářů. Jednalo se zejména o seminář o komunikaci pro strážníky městské policie
financovaný z investic z rozvoje vzdělávání z Evropského sociálního fondu v ČR a
seminář o korupci pro lektory a vedoucí pracovníky MP.
20 studentů Střední odborné školy ochrany osob a majetku Karviná bylo vzděláváno
v praktických činnostech.

11. Komunikace s veřejností a zástupci médií
O své činnosti informuje MP veřejnost prostřednictvím médií, a to zejména denního tisku,
televizních a rozhlasových společností a také zpravodajů, které vydávají jednotlivé
městské obvody. Zprávy pro tyto zpravodaje byly zaslány v 79 případech.
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Zástupcům médií bylo zasláno 92 tiskových zpráv, které obsahovaly informace
o 274 událostech řešených strážníky na území města. Prostřednictvím rozhlasu byla
veřejnost informována o řešených událostech a činnosti MP v 68 případech a
prostřednictvím televizních stanic v 68 případech. Zástupcům médií byly v 75 případech
poskytnuty podklady k připravovaným reportážím, týkajícím se veřejného pořádku a
činnosti MP obecně.

12. Stížnosti a podněty k činnosti MP
V roce 2012 MP obdržela 45 stížností, týkajících se činnosti konkrétních strážníků či
zaměstnanců MP nebo organizace výkonu služby. Z tohoto počtu byly 2 vyhodnoceny
jako oprávněné.
Občané a instituce zaslali na MP 190 podnětů a podání v souvislosti s narušováním
veřejného pořádku, občanského soužití či ohrožování bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.
Řešeno bylo 185 vzkazů pro okrskáře, které byly zadány prostřednictvím příslušného
rozhraní na internetových stránkách MP.
MP obdržela také 194 poděkování od občanů, kteří tímto způsobem vyslovili
spokojenost s činností strážníků.

13. Základní údaje v oblasti personální práce
Z celkového počtu 774 zaměstnanců (o 3 více oproti roku 2011) tvořili v roce 2012
převážnou část strážníci s platným osvědčením, kterých bylo ke konci roku 646 (o 9 víc
oproti roku 2011). Zaměstnanců, kteří zabezpečovali obslužné činnosti a nejsou strážníky
(bez platného osvědčení) bylo ke konci roku 128 (o 10 více oproti roku 2011). Převážná
část těchto zaměstnanců vykonávala činnosti na úseku strážní služby.
V průběhu roku 2012 bylo k MP přijato 43 zaměstnanců (o 1 méně oproti roku 2011),
z toho 23 čekatelů (o 11 méně oproti roku 2011) a 19 ostatních zaměstnanců (o 9 více
oproti roku 2011). Naopak MP opustilo celkově 40 zaměstnanců (stejný počet jako v roce
2011). Bylo to 23 strážníků (o 2 více oproti roku 2011), 2 čekatelé (o 4 méně oproti roku
2011) a 15 pracovníků (o 2 více oproti roku 2011) z oblasti obslužných činností.
2 strážníci opustili MP z důvodu odchodu k jiné MP, 2 strážníci opustili MP z důvodu
odchodu k Armádě ČR, 1 strážník odešel k Vězeňské službě ČR a 18 jich odešlo
ze zdravotních a osobních důvodů.
Věkové složení zaměstnanců je velice příznivé a vyvážené. Věkový průměr u MP činí
39 let (o rok více oproti roku 2011). Ženy tvoří celkem 23 % ze všech zaměstnanců.
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (stav k 31.12.2012)
Dosažené vzdělání

muži

ženy

Celkem

%*)

základní

1

5

6

0,8 %

vyučen

86

26

112

14,5 %

střední odborné s
maturitou

449

113

562

72,6 %

vyšší odborné

3

0

3

0,4 %

vysokoškolské

62

29

91

11,7 %

*) procentuální počty jsou zaokrouhleny

Členění podle délky trvání pracovního poměru zaměstnanců MP

Doba trvání

Počet zaměstnanců

%*)

Do 5 let

235

30,4 %

Do 10 let

153

19,8 %

Do 15 let

176

22,7 %

Nad 15 let

210

27,1 %

*) procentuální počty jsou zaokrouhleny

V roce 2012 byl v souladu se směrnicí č. 1/2009 primátora města oceněn 1 strážník
za záchranu života.

14. Závěr
V roce 2012 MP sehrála nezastupitelnou roli v systému bezpečnosti ve městě a značnou
měrou přispěla k eliminaci nápadu trestné činnosti v úzké součinnosti s PČR. Činnost MP
nelze vyjádřit jen statisticky, ale je třeba zdůraznit, že i samotná přítomnost
uniformovaných strážníků má podstatný vliv na pocit bezpečnosti občanů. Počet
strážníků v ulicích, jejich organizovanost a kvalita výkonu služby značně ovlivňuje
bezpečnostní situaci.
Rok 2013 bude posledním rokem k naplňování schválené koncepce rozvoje MP na
období let 2009-2013. Závěrem roku 2013 bude provedeno vyhodnocení plnění
stanovených cílů.
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