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1. Úvod
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava (dále jen MP) podává informaci o aktuálním
vývoji na úseku veřejného pořádku a realizovaných krocích směřujících k jejímu
upevňování. V roce 2013 byla činnost MP zaměřena především na 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).
Provoz na útulku pro opuštěná zvířata byl od dubna roku 2013 zabezpečován vlastním
veterinárním lékařem s nepřetržitou veterinární péčí. Došlo tak ke zkvalitnění činnosti
v oblasti soustavné péče o psy umístěné v útulku a zkvalitnění socializace odchycených
psů. Bylo započato s přípravou prostorů, vybavení a právní opory pro zabezpečování
regulace populace toulavých koček zaměstnanci MP.
V rámci projektu nastavení řízení lidských zdrojů byly realizovány kroky - provedeno
systémové nastavení vnitřní struktury, zřízení personální akademie zaměřené na
vzdělávání a rozvoj kompetencí řídících dovedností vedoucích zaměstnanců a
zaměstnanců na všech pracovních pozicích.
V červnu roku 2013 se v areálu útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích
uskutečnilo v pořadí již XV. setkání pěstounů psů z třebovického útulku pod záštitou
náměstka primátora Ing. Dalibora Madeje.
V srpnu 2013 se uskutečnil pod záštitou primátora Ing. Petra Kajnara v pořadí již
XVI. ročník setkání jízdních policií. Místem konání byly Komenského sady. Ostravští
strážníci se již tradičně umístili na předních pozicích.
Hodnotící rok 2013 byl rokem, kdy jsme ukončili období tzv. transformační fáze
„Reformy“, jejímž cílem bylo přeměnit MP v moderní organizaci, kterou tvoří
profesionálně vystupující strážníci pracující v odpovídajících podmínkách při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a vytváření pocitu bezpečí občanů
města.

2. Bezpečnostní situace z pohledu činností MP
Ostrava je po bezpečnostní stránce stabilizovaná a lze konstatovat, že na úseku
veřejného pořádku nedošlo za hodnocené období k událostem, které by svou povahou,
závažností nebo společenskou nebezpečností nasvědčovaly o výrazném zhoršení
bezpečnostní situace. V současné době sehrává MP nezastupitelnou roli
v bezpečnostním systému a v úzké spolupráci s Policií České republiky (dále jen PČR)
tak značnou měrou přispívá k eliminaci nápadu trestné činnosti.
Zřízením oddělení hlídkové služby u PČR (v měsíci červenci 2013), které zabezpečuje
výjezdy na tísňovou linku 158, došlo k snížení počtu řešených událostí MP – 43 966 (o
3 954 událostí méně oproti roku 2012, což představuje pokles o 6%).
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Z pohledu činností MP a řešených událostí v roce 2013 lze konstatovat, že došlo
k nárůstu majetkových deliktů. Jedná se zejména o krádeže zboží v nákupních centrech
2 692 (o 153 více oproti roku 2012) a krádeže kovových materiálů 157 (o 28 více oproti
roku 2012).
Zhoršující bezpečnostní situace je vnímána občany města v sociálně vyloučených
lokalitách a lokalitách s ubytovacími zařízeními, která jsou určena osobám sociálně
slabším. V těchto lokalitách je evidován zvýšený nárůst majetkových deliktů, narušování
veřejného pořádku a narušování občanského soužití. Na řešení problémů se soustavně
podílí místní samospráva, zástupci neziskových organizací, PČR a MP. Hlavními úkoly
PČR a MP bylo se podílet na zvyšování bezpečí v těchto lokalitách, eliminace sociálně
rizikových jevů a podpora nerepresivních metod práce. Do této činnosti bylo se strážníky
- okrskáři zapojeno 5 asistentů prevence kriminality.

3. Výsledky činnosti
V roce 2013 bylo strážníky odhaleno celkem 61 367 přestupků (o 5 203 více oproti roku
2012). Tento stav byl zapříčiněn častějšími podněty občanů na řešení dopravní situace
na území města Ostravy podávanými na tísňovou linku 156. Vzájemný poměr mezi
přestupky v oblasti dopravy a veřejného pořádku je vyrovnaný.
Hlavní těžiště činnosti strážníků bylo i v tomto roce směřováno do oblasti ochrany
bezpečnosti osob a majetku a ochrany veřejného pořádku. Při plánování a organizaci
výkonu služby jsou preferovány činnosti zaměřené na protiprávní jednání vyšší
společenské nebezpečnosti, které podstatným způsobem ohrožují životy, zdraví a
majetek občanů.

Srovnání počtu a podílů přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku
v roce 2012 a 2013
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3.1 Přestupky na úseku veřejného pořádku
V oblasti veřejného pořádku bylo za hodnocené období odhaleno a následně řešeno
29 683 přestupků (o 2 895 více oproti roku 2012). Přestupky odhalené na tomto úseku,
spáchané zejména rušením nočního klidu, znečišťováním veřejného prostranství,
neuposlechnutím výzvy úřední osoby, buzením veřejného pohoršení aj. se na celkovém
počtu odhalených přestupků podílely 48,4 %.
Počty a podíly řešených přestupků na úseku veřejného pořádku v roce 2013

Ve vnitřní struktuře řešených přestupků proti veřejnému pořádku bylo v roce 2013 řešeno
12 436 přestupků proti veřejnému pořádku (41,9 %), 9 597 přestupků proti pořádku
ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě (32,3 %).
Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi jsme řešili 1 999
přestupků (6,7 %). Přestupky proti občanskému soužití 228 (0,8 %) a ostatní § 5 423
přestupků (18,3 %) - obsahují zejména přestupky proti majetku.
Nejčastěji řešenými přestupky z oblasti veřejného pořádku byly znečišťování veřejných
prostranství a veřejně prospěšných zařízení (7 137), rušení nočního klidu (3 045) a
neoprávněné zakládání skládek nebo odkládání odpadků mimo vyhrazená místa
(1 848).
Tato problematika je ovlivňována stavem v oblasti bezdomovectví, kde strážníci
v souvislosti s výskytem osob bez přístřeší řešili zejména případy konzumace alkoholu na
veřejném prostranství, jeho znečišťování a buzení veřejného pohoršení. Oblasti výskytu
osob bez přístřeší byly častým místem kontrol ze strany MP, převážně pak v období
zhoršených klimatických podmínek, kdy hrozilo riziko ohrožení života či zdraví.
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V oblasti ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi strážníci MP dohlíželi na
dodržování obecně závazné vyhlášky, která omezuje konzumaci alkoholu na
veřejnosti. Její porušení v roce 2013 řešili ve 3 834 případech.
U osob mladších 18 let strážníci MP realizovali v součinnosti s dalšími orgány a
institucemi 19 preventivně-kontrolních akcí zaměřených na konzumaci alkoholu. V této
souvislosti bylo řešeno 92 osob mladších 18 let.

3.2 Přestupky na úseku dopravy
Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2013
strážníky MP odhaleno a řešeno celkem 31 684 přestupků (o 2 308 více oproti roku
2012). V oblasti dopravy byla činnost MP směřována k zajištění bezpečnosti účastníků
silničního provozu, průjezdnosti komunikací a dohledu nad dodržováním nařízení města
o vymezených místech s placeným stáním.
Z hlediska jednotlivých účastníků silničního provozu na celkovém počtu přestupků na
úseku dopravy se chodci podíleli 1 040 přestupky (3,3 %), cyklisté 657 přestupky (2,1 %)
a řidiči motorových vozidel 29 987 přestupky (94,6 %).

Počty a podíly řešených přestupků na úseku dopravy v roce 2013

K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu realizuje MP měření rychlosti
vozidel laserovým radarem v úsecích komunikací určených PČR, které byly
vyhodnoceny jako nejrizikovější (okolí mateřských a základních škol, zdravotních zařízení
a místa, kde je zvýšený pohyb chodců a dětí). V roce 2013 bylo provedeno 604 měření.
Největší počet přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti byl

6

zaznamenán na spodní limitní hranici, tedy do 20 km.h -1 (2 456). V limitu mezi 20-40
km.h-1 bylo zjištěno 901 přestupků a 40 přestupků v limitu nad 40 km.h-1.

Počty a podíly přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti
v roce 2013

V průběhu roku 2013 bylo MP realizováno celkem 406 odtahů vozidel, která tvořila
překážku v silničním provozu a ohrožovala bezpečnost silničního provozu.
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 3 981 přestupků (o 1 038 více oproti roku
2012).
V souvislosti s oprávněním zastavovat vozidlo, jehož řidič nebo přepravovaná osoba je
podezřelá ze spáchání přestupku, bylo v roce 2013 odhaleno 31 řidičů podezřelých ze
spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. V této souvislosti bylo
rovněž PČR předáno 33 osob, které řídily motorové vozidlo pod vlivem alkoholu či
jiné návykové látky.
V roce 2013 byla každodenně věnována pozornost bezpečnosti dětí, a to v souvislosti
s příchody a odchody dětí do školských zařízení. Strážníci 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 57 přechodů pro chodce.
V rámci automatizovaného systému měření rychlosti a průjezdu vozidel na signál,
který přikazuje zastavit vozidlo (červená) – CAMEA vyhodnotili strážníci a následně
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předali v roce 2013 odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy
celkem 3 580 přestupků.
Počty a podíly řešených přestupků automatizovaného systému CAMEA v roce 2013

Počty a podíly řešených přestupků (rychlost) aut. systému CAMEA v roce 2013
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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 ze
spáchání přestupku, či jiných protiprávních jednání odhalených strážníky MP činil v roce
2013 celkem 3 122 (o 47 více oproti roku 2012).
Stejně jako v roce 2012 byl i v roce 2013 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 2008 až 2013

Přehled způsobů řešení oznámení o podezření na spáchání přestupku přijatých úřady
městských obvodů v roce 2013
ÚMOb
Ostrava-Jih +
Proskovice
Moravská Ostrava a
Přívoz
Slezská Ostrava
Poruba
Mar. Hory a Hulváky
Vítkovice
Stará Bělá
Pustkovec

celkem
oznámeno

ukončené

576

340

126

21

89

1183

825

84

86

188

106
606
174
85
1
24

44
374
107
68
1
16

24
121
18
2
0
4

18
25
31
5
0
0

20
86
18
10
0
4

odložené postoupené neukončené
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Petřkovice
Lhotka
Hošťálkovice
Nová Ves
Michálkovice
Radvanice a Bartovice
Krásné Pole
Martinov
Polanka nad Odrou
Hrabová + Nová Bělá
Svinov
Třebovice
Plesná
CELKEM

2
0
1
20
1
23
2
0
9
10
54
112
133

1
0
0
5
1
11
1
0
3
1
29
74
117

1
0
0
14
0
10
0
0
6
2
4
14
0

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

0
0
1
1
0
1
1
0
0
7
21
23
16

3122

2018

430

188

486

64,64%

13,77%

6,02%

15,57%

% vyjádření

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
Hošťálkovice
Nová Ves
Michálkovice
Radvanice a Bartovice
Krásné Pole
Martinov
Polanka nad Odrou
Hrabová + Nová Bělá
Svinov
Třebovice
Plesná
CELKEM

§ 27

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem
oznámeno

25

5

107

107

0

21

311

576

16

5

95

69

1

14

983

1183

10
57
9
6
0
8
0
0
0
1
1
3
0
0
3
2
2
3
0

0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

4
122
4
25
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
14
1
0

41
144
20
8
0
6
0
0
1
13
0
3
1
0
6
2
13
1
1

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

10
11
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0

41
269
134
35
1
10
2
0
0
6
0
16
0
0
0
6
21
104
132

106
606
174
85
1
24
2
0
1
20
1
23
2
0
9
10
54
112
133

146

18

374

436

1

76

2071

3122
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Způsob řešení oznámených přestupkových jednání ve vybraných městských obvodech
dle jednotlivých paragrafů

Mor. Ostrava a Přívoz

§ 27

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem oznámeno

16

5

95

69

1

14

983

odloženo

0

2

3

29

0

5

45

postoupeno

0

0

6

9

0

2

69

ukončeno

11

3

52

16

1

4

738

neukončeno

5

0

34

15

0

3

131

§ 27

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem oznámeno

25

5

107

107

0

21

311

odloženo

7

0

14

68

0

10

27

postoupeno

0

2

2

8

0

0

9

ukončeno

14

3

79

23

0

5

216

neukončeno

4

0

12

8

0

6

59

§ 27

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem oznámeno

57

3

122

144

0

11

269

odloženo

9

0

1

78

0

5

5

postoupeno

0

1

4

6

0

1

14

ukončeno

44

2

101

36

0

4

188

neukončeno

4

0

16

24

0

1

62

Ostrava - Jih

Poruba
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Grafické znázornění porovnání podílu způsobů vyřízení postoupených přestupků
v letech 2008 až 2013

podíl způsobu vyřízení v %
100%
80%
60%
%

32
7
15

40%
20%

46

23

28

8
8

8
11

10
9
10

14
10
12

15
6
14
postoupeno

71

64

65

2010 2011
roky

2012

2013

61

53

0%
2008

2009

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

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 2013
Počet řešených přestupkových
jednání

Ostrava

Plzeň

Brno

Praha

na úseku dopravy

31 684

30 779

69 042

738 817

na úseku veřejného pořádku

29 683

9 891

20 856

97 187

celkem

61 367

40 670

89 898

836 004
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Srovnání podílů řešených přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku jednotlivými
městskými policiemi v roce 2013

3.5 Srovnání kriminality a podíl MP na objasněnosti

(zdroj statistických

přehledů kriminality za rok 2013 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 2013

Kriminalita

Ostrava

Plzeň

Brno

Praha

Zjištěné TČ

17 630

6 362

15 560

82 005

Objasněné

5 652

2 621

5 063

17 754

%

32,06

41,2

32,54

21,65
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Grafické srovnání zjištěných a objasněných trestných činů na území měst v roce 2013,
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 byla na přibližně stejné úrovni.
Na rozdíl od MP Brno, jak bylo uvedeno výše, byla naše činnost rovnoměrně rozložena
mezi dopravu a veřejný pořádek. Tímto rozložením bylo naší snahou více přispívat
k prevenci kriminality. Nezaměřovali jsme svou činnost jen na dopravu, která patřila mezi
největší problematiky a také nejčastěji oznamované události občany, ale snažili jsme 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 prováděli 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 2013 při porovnání s rokem 2012

Srovnání počtu zadržených osob, v souvislosti s důvodným podezřením ze spáchání
trestného činu a hledaných osob PČR vybranými MP v roce 2012 a 2013
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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

4.

Ostrava

Plzeň

Brno

Praha

Objasněno TČ (PČR)

5 652

2 621

5 063

17 754

MP zadrženy osoby
podezřelé ze spáchání TČ

846

217

870

749

%

14,97

8,28

17,18

4,22

Zelená linka

Operátory Zelené linky bylo v roce 2013 řešeno 7 613 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, docházelo
k vyřešení podnětů a oznámení občanů v nejkratším možném čase. Závad a poruch
bylo oznámeno 796, podnětů bylo přijato 51, strážníci v rámci poradny řešili 525 hovorů
a rovněž řešili 6 241 jiných oznámení.

5.

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
183 kamer, bylo v roce 2013 zaznamenáno 306 událostí, kdy byl narušen veřejný
pořádek, ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu, narušení občanského
soužití, aj. Celkem bylo zadrženo 8 osob při spáchání trestného činu nebo
bezprostředně poté, 6 osob hledaných PČR a bylo PČR předáno 5 poznatků.
400 záznamů z kamer bylo poskytnuto PČR nebo soudu pro účely trestního, resp.
soudního řízení.

6.

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.
Celkem bylo v roce 2013 na PCO napojeno 183 objektů.
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Bylo zaznamenáno 1973 signálů narušení objektů napojených na PCO. Z toho v 303
případech byla věc ověřována jako narušení objektu, skutečně narušených objektů bylo
zjištěno 9. V 1 případě byl pachatel zadržen na místě.

Rok

Připojené
objekty

Počet
narušení

Počet
výjezdů

Zadržení
pachatelé

Nezadržení
pachatelé

2010

143

1675

1305

5

12

2011

145

1844

1445

4

8

2012

176

1859

1430

2

4

2013

183

1973

1432

1

8

7.

Kynologie IZS

V roce 2013 disponovali strážníci - záchranáři 2 atestovanými psy na sutinové a plošné
vyhledávání. Na základě vyžádání vedoucích zásahu (HZS, PČR) zasahovali celkem v
10 případech, z toho ve 4 případech prověřovali sutiny zřícených budov (Frenštát pod
Radhoštěm, 2x ul. Cihelní v Ostravě, Havířov-Šumbark) a v 6 případech pátrali po
osobách v členitém terénu (Šternberk- muž ve sněhu, Hluboká u Chocně, Pardubický kraj
- pátrání po 76 leté ženě, Vlčnov, Zlínský kraj - pátrání po pohřešované 9 leté holčičce,
Ostrava- Hrabová, halda- pátrání po muži se sebevražednými sklony, Poteč, Zlínský krajpátrání po 81 leté ženě, Hutisko-Solanec, Zlínský kraj – pátrání po muži 41 let).
Ve dnech 20.-27.03.2013 se zúčastnili záchranáři MP na území Bulharska
mezinárodního cvičení USAR týmu – „MODEX FALCK“. Cílem cvičení bylo plnění
úkolů na území zasaženém zemětřesením. Toto zaměstnání hodnotili komisaři z
Holandska a Slovinska známkou „výtečné“. Rovněž byla oceněna kvalitní příprava a
práce našich nasazených strážníků záchranářů.

8.

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
(Zbyslavice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota). V roce
2013 jsme na území těchto obcí odpracovali celkem 50 hodin a nově byla uzavřena
veřejnoprávní smlouva s obcí Vratimov.

9.

Prevence

V rámci preventivních aktivit MP pořádala besedy ve školských zařízeních, dětských
domovech, domovech důchodců a institucích, jež se věnují právě dětem, seniorům nebo
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veřejnosti. Besedy byly tematicky zaměřeny na bezpečnost, ochranu osob a majetku a
informovanost v právní oblasti. Realizováno bylo celkem 698 besed (70 pro MŠ, 603 pro
ZŠ, 16 pro SŠ a 9 besed zaměřených na seniory a veřejnost).

9.1.

Prevence dětí a mládeže

V rámci prevence kriminality realizovala MP projekty zaměřené na cílovou skupinu dětí a
mládež. Zapojením do volnočasových aktivit připravovaných MP, docházelo k vyvázání
cílové skupiny z rizikového prostředí, smysluplnému trávení volného času a tím eliminaci
sociálně patologických jevů.
Prevence u dětí a mládeže má neocenitelný význam. Dětem byla 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 „Se strážníky správným směrem“ – realizován byl v prostorách ZŠ F.Formana,
ZŠ V. Košaře, ZŠ Bílovecká a ZŠ Dětská. Cílovou skupinou byli žáci pátých a šestých
tříd. Cílem projektu bylo prostřednictvím volnočasových aktivit vyvázat děti z rizikového
prostředí a tím předcházet kriminalitě páchané dětmi i 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 (účast 80
dětí).
Projekt „Příměstský a pobytový tábor s MP“ – byl realizován v 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 (účast 15 dětí).
Projekt „Pro život bez závislostí“ - byl realizován v prostorách ZŠ U Kříže, ZŠ
Odstrčilova, ZŠ Volgogradská, ZŠ Dvorského, ZŠ Komenského, ZŠ Mitušova. Cílovou
skupinou byli žáci šestých a sedmých tříd. Cílem projektu byla prevence kriminality se
zaměřením na zneužívání alkoholu, tabákových výrobků a jiných návykových látek (účast
96 dětí).
Projekt „Asistentík“ – byl realizován v prostorách občanského sdružení JEKHETANE,
na ul. Palackého v Ostravě-Přivoze. Cílovou skupinou byly děti z etnických menšin,
rizikových lokalit a sociálně znevýhodněných rodin, které na pravidelných odpoledních
schůzkách svou aktivní skupinovou prací přispívaly ke zkvalitnění prostředí, ve kterém žijí
(účast 20 dětí).
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9.2.

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 byla ze strany MP věnována pozornost také v rámci řady preventivních
projektů.
Projekt „ Stop kriminalitě na seniorech“ – je realizován již od roku 2010. Cílovou
skupinou byli v roce 2013 senioři ze Senior klubu Na Jízdárně, Moravská Ostrava a Klub
důchodců Vrchlického, Ostrava-Radvanice. Cílem bylo zvýšení pocitu bezpečí, vytvoření
důvěry ve vlastní síly při zvládání zátěžových situací a získání vědomostí o možnostech
pomoci ze strany strážníků MP (účast 50 seniorů).
Projekt „Řetízek bezpečí“ – je realizován již od roku 2005. Cílovou skupinou jsou
senioři. Cílem bylo zvýšit bezpečnost seniorů. Celkem od počátku realizace projektu bylo
instalováno přes 1800 těchto zařízení. V roce 2013 jsme na základě podnětů strážníků
okrskářů a pracovníků sociálních odborů jednotlivých úřadů městských obvodů instalovali
řetízek bezpečí v 205 bydlištích seniorů.
Projekt „Senior linka“ – realizován je od roku 2010. Cílovou skupinou jsou samostatně
žijící senioři, převážně zdravotně, sociálně, tělesně či jinak postiženi. 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. Celkem jsme k 31.12.2013 nainstalovali 194 zařízení.
Nejvíce zařízení využívají senioři v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 57, OstravaPoruba 54, Ostrava-Jih 42. V roce 2013 vyjížděli strážnici na základě signálu ze zařízení
senior linky k 135 událostem. Z toho bylo 47 případů zdravotních komplikací a v 88
případech seniory obtěžovala podezřelá osoba.

9.3.

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 „ Forenzní značení jízdních kol“ – byl realizován v stacionárním centru
prevence Ostravě-Hrabůvce a na cyklostezkách na území města Ostravy. Cílovou
skupinou byli občané, kteří využívají k přepravě jízdní kolo. Cílem projektu bylo označit
jízdní kola syntetickou DNA a založit databází jízdních kol na území Ostravy. Tento
projekt byl realizován ve spolupráci s PČR, která nalezené kolo identifikuje pomocí
speciálních lamp. Celkem bylo označeno 705 jízdních kol.
Projekt „Stacionární centra prevence“ – je realizován od září 2008, kdy bylo otevřeno
pracoviště na služebně MP v Ostravě-Hrabůvce. V roce 2009 bylo otevřeno druhé
pracoviště na služebně MP v Moravské Ostravě. Cílem projektu je poskytování širokého
spektra informací veřejnosti o práci MP, preventivních projektech a možnostech zapojení
do nich, předávání kontaktů na krizová centra a další specializovaná pracoviště,
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poskytování pomoci v nestandardních životních situacích. V roce 2013 bylo těmito
pracovišti řešeno 380 událostí.
Projekt „Bezpečnější Ostrava“ – jde o součinnostní projekt více subjektů, na kterém se
podílí i MP. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava MP realizovala 9 bloků bezplatných
kurzů pro veřejnost, zaměřených na prevenci, základy právního vědomí, zásady při
mimořádných událostech, poskytování první pomoci aj. Další dílčí projekt - Bezpečné
nakupování a parkování, byl zaměřen na preventivně informační kampaň upozorňující 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
března 2013 do června 2013 a od září 2013 do prosince 2013 zajišťována v prostorách
dětského dopravního hřiště na ul. Orebitské v Ostravě-Přívoze komplexní a účelně
koncipovaná dopravní výchova. Výuky na dopravním hřišti se účastnilo 3 472 žáků z 35
ostravských základních škol. Celkem bylo odučeno 758 hodin.
Preventivní volnočasové aktivity - od dubna 2013 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. Celkem v roce 2013 navštívilo dopravní hřiště 3 161 dětí.

9.4.

Sběr použitých injekčních stříkaček a jehel

V rámci prevence prováděli 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 2 912 kusů (o 186 více oproti roku 2012).

10. Činnost útulku
V roce 2013 byl proveden odchyt 1 083 zvířat (933 psů, 86 koček a 64 jiných zvířat),
která ohrožovala bezpečnost osob, majetku a představovala riziko pro účastníky
silničního provozu.
V rámci regulace populace toulavých koček bylo odchyceno 51 koček, které byly
po veterinárním zákroku opět vypuštěny do původních lokalit.

11. Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit (dále jen SVVA)
SVVA zabezpečuje na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR 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.
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Rekvalifikační kurz u MP v roce 2013 absolvovalo 50 uchazečů o povolání strážníka
(čekatelé), z toho 32 uchazečů bylo připravováno pro jiné městské a obecní policie.
Prolongační přípravu v roce 2013 absolvovalo 318 strážníků, z toho 183 z jiných
městských a obecních policií.
Pro strážníky MP je celoročně realizováno průběžné vzdělávání formou následných
výcviků. Výuka je zaměřena do všech oblastí činností 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 5 573 strážníků, z toho 332 strážníků z jiných městských či obecních
policií (178 strážníků z MP Frýdek-Místek, 78 strážníků z MP Český Těšín a 76 strážníků
z MP Opava).
Od roku 2011 zajišťuje MP v prostorách střediska SVVA ubytování (celkem 12
lůžek) pro čekatele a strážníky z okolních obecních a městských policií, kteří se
zúčastňují jednotlivých kurzů. Celkem od začátku roku 2011 bylo využito zpoplatněné
lůžko ve 2 291 případech, kdy z toho v roce 2013 celkem 808 krát.
Od začátku roku 2013 probíhaly semináře v zavedené Personální akademii pro strážníky
MP, kterou zastřešuje úsek personální a řízení lidských zdrojů. Na těchto seminářích
probíhá vzdělávání pro jednotlivé pracovní pozice.
V průběhu roku 2013 bylo 20 studentů Střední odborné školy ochrany osob a majetku
Karviná vzděláváno v praktických činnostech.

12. 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 83 případech.
Zástupcům médií bylo zasláno 115 tiskových zpráv, které obsahovaly informace
o 370 událostech řešených strážníky na území města. Prostřednictvím rozhlasu byla
veřejnost informována o řešených událostech a činnosti MP v 35 případech a
prostřednictvím televizních stanic v 57 případech. Zástupcům médií byly v 98 případech
poskytnuty podklady k připravovaným reportážím, týkajících se veřejného pořádku a
činnosti MP obecně.

13. Stížnosti a podněty k činnosti MP
V roce 2013 MP obdržela 50 stížností, týkajících se činnosti konkrétních strážníků či
zaměstnanců MP nebo organizace výkonu služby. Z tohoto počtu byly 2 vyhodnoceny
jako oprávněné.

21

Občané a instituce zaslali na MP 251 podnětů a podání v souvislosti s narušováním
veřejného pořádku, občanského soužití či ohrožování bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.
Řešeno bylo 176 vzkazů pro okrskáře, které byly zadány prostřednictvím příslušného
rozhraní na internetových stránkách MP.
MP obdržela také 197 poděkování od občanů, kteří tímto způsobem vyslovili
spokojenost s činností strážníků.

14. Základní údaje v oblasti personální práce
Z celkového počtu 778 zaměstnanců (o 2 více oproti roku 2012) tvořili v roce 2013
převážnou část strážníci s platným osvědčením, kterých bylo ke konci roku 639 (o 2
méně oproti roku 2012). Zaměstnanců, kteří zabezpečovali obslužné činnosti a nejsou
strážníky (bez platného osvědčení) bylo ke konci roku 130. Převážná část těchto
zaměstnanců vykonávala činnosti na úseku strážní služby a útulku. Dále v mimo
evidenčním stavu bylo 9 zaměstnanců.
V průběhu roku 2013 bylo k MP přijato 26 zaměstnanců (o 17 méně oproti roku 2012),
z toho 1 strážník (stejný počet jako v roce 2012), 17 čekatelů (o 6 méně oproti roku 2012)
a 8 ostatních zaměstnanců (o 11 méně oproti roku 2012). Naopak MP opustilo celkově
20 zaměstnanců (o 20 méně oproti roku 2012). Bylo to 17 strážníků (o 6 méně oproti roku
2012), žádný čekatel (o 2 méně oproti roku 2012) a 3 pracovníci (o 12 méně oproti roku
2012) z oblasti obslužných činností. 5 strážníků opustilo MP z důvodu odchodu k PČR,
1 strážník opustil MP z důvodu odchodu k Armádě ČR a 11 jich odešlo ze zdravotních a
osobních důvodů.
Věkové složení zaměstnanců je velice příznivé a vyvážené. Věkový průměr u MP činí
40 let (o rok více oproti roku 2012). Ženy tvoří celkem 30 % ze všech zaměstnanců.
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (stav k 31.12.2013)
Dosažené vzdělání

muži

ženy

Celkem

%*)

základní

2

4

6

0,78

vyučen

71

26

97

12,46

střední odborné s
maturitou

463

112

575

73,91

vyšší odborné

3

0

3

0,39

vysokoškolské

65

32

97

12,46
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Členění podle délky trvání pracovního poměru zaměstnanců MP

Doba trvání

Počet zaměstnanců

%*)

Do 5 let

163

20,95

Do 10 let

148

19,02

Do 15 let

184

23,65

Nad 15 let

283

36,38

V roce 2013 byli v souladu se směrnicí č. 8/2012 primátora města oceněni 4 strážníci
za záchranu života.

15.

Vyhodnocení koncepce rozvoje MP

Rada města Ostravy (dále jen RM) schválila dne 14.10.2008 usnesením č. 5492/75
Koncepci rozvoje MP pro období let 2009-2013. Stanovila cíle a jednotlivé etapy
realizace.

15.1

Cíle reformy pro rok 2009 (krátkodobé).

MP jako organizace:
1. Efektivní
 Se sladěnou organizační strukturou (příloha č. 1)
 S nižším počtem řídících funkcí (snížen počet o 30 vedoucích zaměstnanců, kteří
byli zařazeni do přímého výkonu služby)
 Zvýšen počet strážníků-okrskářů (rozšíření z 36 na 205 okrsků, ustanoveno 205
okrskářů)
2. Akceschopná – s novým vybavením (pracoviště, prostředky apod.)
 Od 01.01.2009 zahájen provoz IVC Martinovská
 Pořízeno 10 skútrů pro okrskáře k efektivnímu zajišťování výkonu služby, zejména
v okrajových částech
 Provedena obměna 7 služebních vozidel
 Zakoupeno vozidlo VW Crafter se speciálním vybavením (mobilní centrum
prevence)
 Zakoupen 1 preventivní radar Viasis – pro vyhodnocování aktuálního stavu
v průjezdnosti a dodržování rychlosti vozidel v daném úseku (využíván zejména na
žádosti starostů městských obvodů)
3. Moderně pracující – zaváděním nových technologií,
prostředků s propojenými informačními systémy
 Systém automatické evidence provozu vozidel (30 ks)
 Navádění na objekty PCO (30 ks)

komunikačních
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Zařízení pro lokalizaci strážníka v nouzi (150 ks)
Zařízení pro měření hluku
Mobilní kamerový systém s digitálním přenosem
Zařízení senior linky (212 ks)

4. Komunikativní a vstřícná
 Orientace zaměřena na službu veřejnosti a partnerství s ní
 Změna od represe k pomoci





Výkon činnosti okrskáře:
Získání místní a osobní znalosti ve svěřeném okrsku
Osobní komunikace s občanem
Osobní odpovědnost za svěřený okrsek
Řešení konkrétních problémů

Plnění krátkodobých cílů MP bylo vyhodnoceno již ve zprávě o činnosti MP v roce 2009,
která byla RM předložena dne 16.03.2010 č. u. 10282/RM0610/124 a následně ZM dne
31.03.2010 č. u. 2797/ZM0610/36.

15.2

Středně a dlouhodobá etapa a její plnění

Cílem této etapy bylo:
 Proměnit MP v moderní organizaci, kterou tvoří profesionálně
pracovníci:
 pracující v odpovídajících podmínkách
 pracující s moderními technologiemi a prostředky
 Vytvořit optimální pracovní podmínky - pro spokojenost zaměstnanců

vzdělaní

Základem k tomuto byly již vytvořeny podmínky (krátkodobou etapou):
 Moderní organizační struktura
 Sjednocení oblastí podle městských obvodů (vyjma oblastí Zámecká a Přívoz)
 Stabilizace okrsků a okrskářů
 Provedené přípravy k zahájení provozu integrovaného bezpečnostního centra (dále
jen IBC)
 Provoz MP na dispečerském sále s komunikačním propojením na stálé služby
oblastí
Podpora k vytvoření optimálních podmínek – spokojenost zaměstnance:
 V průběhu roku 2010 zahájeno vstupní analýzou „Nastavení projektu řízení lidských
zdrojů“ (na základě výběrového řízení realizovala společnost Processes a.s. se
sídlem Praha 4)
Cílem tohoto projektu bylo:
 Zmapování a analýza současného stavu personálního řízení včetně analýzy a
popisu personálních zdrojů a provedení personálního auditu
 Zpracování strategie řízení lidských zdrojů, kompetence a plán dalšího rozvoje
zaměstnance
 Do následného výcviku rozpracován rozvoj komunikačních a měkkých
dovedností (zvládnutí konfliktu, zátěže, rozvoj odvahy, komunikativnost,
asertivita a rozhodnost)
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Nastavení systému osobního rozvoje – vytvoření personální strategie

 Hlavní body personální strategie:
 Zřízení personální akademie a vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj
zaměstnanců s vysokým potenciálem pro řídící funkce
 Zavedení specifického vzdělávání v rámci následného výcviku pro jednotlivé
skupiny zaměstnanců (okrskář, hlídkař, vedoucí zaměstnanec)
 Zařazení vyššího objemu měkkých dovedností v rámci následného výcviku (okrskář,
hlídkař)
 Zařazení školení manažerských dovedností (vedoucí zaměstnanec)
 Úprava procesu interního výběrového řízení
Vytváření podmínek důstojného pracovního prostředí:
výkon služby – zabezpečován z IBC (do ostrého provozu uvedeno 01.01.2011)
prostřednictvím 5 oblastí:
 IVC Slezská (v provozu od 1996, v současné době kapacitně nevyhovující prostory plánovaná přístavba v roce 2014)
 IVC Martinovská (v provozu od 01.01.2009)
 Oblast Zámecká (objekt po úplné rekonstrukci v provozu od 2006)
 Oblast Přívoz – nahradí IVC Slovenská (termín dokončení stavby 01.05.2014)
 Oblast Hrabůvka – nahradí IVC Jih (předpoklad zahájení stavby rok 2014)
Postupnou integrací s pracovišti složek IZS budou stávající a již nevyhovující objekty
rušeny.
Předpoklad:
 Pracoviště Lhotka (s ročními náklady 110 tis. Kč) – realizováno listopad 2013
 Pracoviště Hrabová (s ročními náklady 90 tis. Kč)
 Pracoviště Stará Bělá (s ročními náklady 1 080 tis. Kč – včetně pronájmů stání)
 Pracoviště Michálkovice (s ročními náklady 25 tis. Kč)
 Pracoviště Alberta Kučery (s ročními náklady 450 tis. Kč)
Roční úspory v nákladech související s provozováním těchto pracovišť budou činit
1 755 tis. Kč.
Po dohodě s představiteli jednotlivých městských obvodů jsou zřizována místa pro
komunikaci s veřejností:
 Ostrava-Petřkovice (realizováno září 2013)
 Nádražní ulice (po rekonstrukci objektu – realizováno v listopadu 2013)
 Orebitská – dětské dopravní hřiště (po celkové revitalizaci bude realizováno v roce
2014)
 Dům kultury Poklad Ostrava-Poruba (po celkové rekonstrukci bude realizováno
v roce 2014)
Péče o zaměstnance – udržování fyzické a psychické kondice včetně volnočasových
aktivit:
 Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit (dále jen SVVA)
 Sportovní klub Městské policie Ostrava (zřízen usnesením RM č. 6271/84 ke dni
22.12.2008)
 Posilovny na pracovištích MP (Hlubinská, IBC, IVC)
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 Příspěvky ze sociálního fondu (každý zaměstnanec)
 Rehabilitace (1x ročně 1000,-Kč)
 Příspěvek na kulturní a sportovní akce (1x ročně 2000,-Kč)
 Příspěvek na rekreaci (1x ročně 8000,-Kč)
 Příspěvek na dětskou rekreaci (2x ročně na každé dítě do 18 let věku – 80 %
nákladů, max. 3500,-Kč na dítě)
 Vitamínový režim (1x ročně 250,-Kč)
 Ochranné nápoje – pitný režim (celoročně na osobu 410,- Kč)
Aktivní přístup při změně komunikačních a informačních technologií:
 IBC – změna informačního systému MP pro přímý výkon služby
 Přímé napojení na informační systém IBC (využití všemi složkami IZS)
 Informační systém rozšířen na jednotlivé oblasti MP (stálá služba)
 Propojení s mobilními zařízeními v přímém výkonu služby
 Tvorba dokumentů v návaznosti na konkrétní události (digitalizace, sdílení napříč
organizačními jednotkami MP)
 Zelená linka (vytvořena podpora pro operativní řešení problémů)
 Dohlížecí stanoviště sdruženého kamerového systému (kamerový systém MP,
Ovanet, Ostravské komunikace, PČR)
 Řízení výkonu služby - zavedení moderní mobilní technologie (pro vedoucí
zaměstnance)
 Soustavné připojení k informační podpoře pro řízení
 Operativní řízení přímého výkonu služby
 Zabezpečení toku informací při bezpečnostních opatřeních
 Mobilní zařízení pro výkon služby
 Uvedení mobilních zařízení do provozu (radiostanice Paegas Matra, personální
trackery, minikamery, notebooky, tablety)
 Podpora informačního systému okrskové a hlídkové služby
- Provázanost s interními informačními systémy využívanými u MP - zvyšuje
operativnost a kvalitu výkonu služby
 Okrskáři
 Speciální aplikace k zajištění informační podpory činnosti okrskáře (řízení,
evidence, kontrola činností)
 Informační systém
 Obměna serverových stanic a datových uložišť (zvýšení spolehlivosti a odolnosti
systému)
 Obměna výpočetní techniky na pracovištích MP
 Zavedení centralizovaného tiskového řešení včetně jednotlivých pracovišť
(ekonomická úspora)
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Doplňování a obměna technických prostředků potřebných pro efektivní plnění
úkolů při zabezpečování jednotlivých činností výkonu služby
Rok 2010:
 Obměna:
 6 vozidel
 210 ks služebních zbraní ČZ 75 D-Compact-P-01 – celkový počet zbraní snížen
dle skutečné potřeby (odpočtem vyřazeno 538 ks zbraní ČZ 75)
 Zakoupeno:
 10 skútrů
 1 přepravník pro koně Renault HIPO (s možností přepravy 4 + 2 koní)
 2 přenosné defibrilátory (od 10.11.2010 – umístěno ve vozidlech oddílu
s celoměstskou působností)
Rok 2011:
 Obměna:
 3 vozidla
 Přestavba:
 18 vozidel na alternativní pohon benzín/CNG (finanční prostředky – fond pro
upevňování veřejného pořádku)
najeto km/rok

náklady v Kč

úspory v Kč

2011*

313 435

532 876

353 653

2012

874 301

1 543 315

1 087 684

2013

1 074 903

1 867 898

1 366 353

Celkem

2 262 639

3 944 089

2 807 690

Rok

Průměr úspor na vozidlo

127 622

* srpen až prosinec 2011

Rok 2012:
 Obměna:
 8 vozidel (7ks s alternativním pohonem benzín/CNG, 1ks nafta)
 Bezplatný převod vozidla VW OVC 22-70 v majetku Městské nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace do majetku statutárního města Ostrava – městská policie
(sanitní vozidlo s kompletním vybavením pro převoz). Vozidlo využíváno MP pro
převoz podnapilých osob a umístění na protialkoholní záchytnou stanici (po
rozhodnutí lékaře).
Rok 2013:
 Obměna:
 1 vozidlo (nafta)
 80 ks personálních trackerů (s vyšší odolností proti vlhkosti)
 5 ks měřidel alkohol testerů Dräger
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Opatření provedena k 31.12.2013 za účelem posílení přímého výkonu služby v
jednotlivých oblastech.
Došlo ke sloučení dvou stávajících oblastí
Oblasti Zámecká a Přívoz v oblast jednu – „Moravská Ostrava a Přívoz“. Při tomto
návrhu jsme vycházeli ze zkušeností, kdy usnesením RM č. 7816/RM1014/103 ze dne
27.08.2013 byla zrušena služebna MP na ulici Nádražní 168 v městské části Přívoz ke
dni 31.08.2013. Výkon služby oblasti Přívoz byl operačně řízen z pracoviště Zámecká.
Pro přímou komunikaci mezi řídícími subjekty, okrskáři, hlídkaři a příslušnými úřady
městských obvodů jsme strážníky MP a dotčená pracoviště vybavili novými
technologiemi a zařízeními. Tento model sloučení pro přímé operační řízení se v praxi
osvědčil.
Výhody tohoto modelu:
 Sjednocení oblastí podle městských obvodů (obě stávající oblasti v působnosti
jednoho úřadu Moravská Ostrava a Přívoz)
 Komunikace s vedením úřadu je zabezpečována jedním vedoucím zaměstnancem
 Efektivnější plánování výkonu služby s ohledem na operační řízení
 Snížení počtu vedoucích zaměstnanců o 5 – byli zařazeni do přímého výkonu
služby dle potřeb zaměstnavatele
Snížili jsme počet okrsků
ze stávajících 205 na 185 – k tomuto jsme přizpůsobili počty okrskářů:
 Při tomto návrhu jsme vycházeli ze zkušeností vedoucích zaměstnanců a okrskářů
z výkonu služby v sídlištních zástavbách – okrsky stanovené až na ulice. Tímto
opatřením jsme sloučili několik malých okrsků ve větší celky
Provedli jsme optimalizaci početních stavů strážníků v oblastech
 v návaznosti na plnění úkolů v jednotlivých oblastech, čímž jsme posílili přímý
výkonu služby dle potřeb vedoucích oblastí
 v návaznosti na kapacitní možnosti ubytování (včetně sociálního zázemí)
 Oblast Moravská Ostrava a Přívoz:
 původní stav
- 170
 současný stav
- 170
 ponechání stávajícího početního stavu
 Oblast Ostrava-Hrabůvka:
 původní stav
- 124
 navrhovaný stav - 150
 posílení o 26 strážníků (již doplněno 16)
 Oblast IVC Martinovská:
 původní stav
- 99
 navrhovaný stav - 125
 posílení o 26 strážníků (již doplněno 17)
 Oblast IVC Slezská:
 původní stav
- 61
 navrhovaný stav - 64

28

 posílení o 3 strážníky (již doplněn 1)
 Operativní oddíl – s celoměstskou působností:
 původní stav
- 114
 navrhovaný stav - 91
 snížení o 23 strážníků (nejsou dotčeny činnosti, které zabezpečuje tato
organizační jednotka)
Úsek přestupků
- zrušili jsme 1 pracovní místo referent přestupků-strážník – bylo převedeno do
přímého výkonu služby dle potřeb zaměstnavatele
- zrušili jsme 5 tabulkových míst referent přestupků-zaměstnanec – bylo převedeno
na nové pracovní pozice dle potřeb zaměstnavatele
Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit
- zrušili jsme 1 tabulkové místo lektor-strážník – bylo převedeno do přímého
výkonu služby dle potřeb zaměstnavatele
- převedli jsme 4 tabulková místa lektor-strážník do přímého výkonu služby dle
potřeb zaměstnavatele
- zřídili jsme 4 tabulková místa lektor-zaměstnanec (k plnění stávajících úkolů)
Úsek operačních činností
- byla zrušena 4 tabulkových místa operátor-zaměstnanec – tabulková místa byla
využita dle potřeb zaměstnavatele (náplně činnosti zrušených operátorů plně
zastoupili operační technici úseku operačních činností)

15.3

Shrnutí

MP při svém vývoji:
 Dosáhla RM schválený stav 810 zaměstnanců (680 strážníků / 130 zaměstnanců)
 Podařilo se vytvořit základnu strážníků s dostatečnými znalostmi, dovednostmi a
několikaletou zkušeností (nelze opomenout ostatní zaměstnance MP, kteří sice
nejsou vidět v ulicích, ale zabezpečují vnitřní chod a poskytují technickou podporu)
 Došlo ke stabilizaci zaměstnanců (91 zaměstnanců nad 20 let 11,9% a 378
zaměstnanců nad 10 let 48,13 let %). Celkově 60,03 % zaměstnanců pracuje u
organizace déle než 10 let.
 Od roku 2010 je u MP udržován mírný podstav zaměstnanců (způsobeno snížením
finančních prostředků z rozpočtu pro MP).
V současné době pracuje u MP 778 zaměstnanců:
 639 strážníků
 130 zaměstnanců
 9 zaměstnanců v mimo evidenčním stavu
Řízený stav – 32 strážníků
 Počet obyvatel na 1 strážníka

– 488 (Ostrava)
– 530 (Praha)
– 751 (Plzeň)
– 809 (Brno)
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 Náklady na 1 zaměstnance a porovnání s jinými MP
Celkový rozpočet - počet zaměstnanců / strážníků - náklady

368 979 000,- Kč – 766 / 640 – 481 695,- Kč (Ostrava)
 1 536 440 900,- Kč – 2458 / 2298 – 625 077,- Kč (Praha)

327 869 220,- Kč – 629 / 495 – 521 255,- Kč (Brno )

152 584 060,- Kč – 296 / 250 – 515 486,- Kč (Plzeň)
Organizační struktura systému řízení výkonu služby a plánování potřebných kapacit
vychází z organizačního řádu a systemizace funkčních míst (organizační řád schválený
RM v návaznosti na naplňování cílů koncepce, systemizace ve stejné návaznosti
schválená ředitelem MP).
Lze konstatovat, že Koncepce rozvoje MP pro období let 2009-2013 nebyla
samoúčelnou, splnila svůj význam a úkoly stanovené touto koncepcí byly splněny
v termínu, vyjma výstavby 2 IVC (Slovenská a Ostrava Jih), která byla vázána na finanční
prostředky.

16.

Závěr

Hlavním úkolem pro rok 2014 bude pokračování ve zkvalitňování a prohlubování úrovně
práce na všech úsecích činností MP, zejména v činnostech okrskářů. MP je složkou pro
veřejnost, která má zejména chránit životy, zdraví a majetek a zajistit pocit bezpečí
občanů města.
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Příloha č. 1
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