Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava
v roce 2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje
Nemocniční 11/3328
702 00 Ostrava
www.mpostrava.cz
info@mpostrava.cz

OBSAH
1.
Úvod .......................................................................................................................... 2
2. Výsledky činnosti MPO ................................................................................................. 3
2.1
Přestupky na úseku veřejného pořádku ............................................................ 5
2.2
Přestupky na úseku dopravy ............................................................................. 6
2.3
Přestupky předané dle věcné a místní příslušnosti správním orgánům ............. 9
2.4
Sledované ukazatele (dle vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí zákon o
obecní policii) .................................................................................................. 13
3.
Zelená linka ............................................................................................................. 14
4.
Pult centralizované ochrany..................................................................................... 14
5.
Městský kamerový systém ...................................................................................... 14
6.
Veřejnoprávní smlouvy ............................................................................................ 15
7.
Prevence ................................................................................................................. 15
7.1
Prevence u široké veřejnosti............................................................................ 17
7.2
Sběr použitých injekčních stříkaček a jehel ..................................................... 18
8.
Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit (dále jen SVVA) ............................... 19
9.
Komunikace s veřejností a zástupci médií ............................................................... 20
10. Stížnosti a podněty k činnosti MPO ......................................................................... 20
11. Základní údaje v oblasti personální práce ............................................................... 20
12. Materiálně technické prostředky .............................................................................. 22
13. Závěr ....................................................................................................................... 23

Seznam grafů
Srovnání počtu přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku ....................... 4
Počty a podíly řešených přestupků na úseku veřejného pořádku v roce 2015 ...... 5
Počty a podíly řešených přestupků na úseku dopravy .......................................... 7
Počty a podíly přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti ... 7
Srovnání počtu přestupků CAMEA v letech 2014 a 2015...................................... 8
Porovnání počtu všech předaných přestupků v letech 2007 až 2015 ................... 9
Porovnání počtu přestupků předaných úřadům městských obvodů v letech 2007
až 2015 ............................................................................................................... 10
Graf 8: Přehled sledovaných ukazatelů ........................................................................... 13
Graf 9: Vývoj sběrů injekčních stříkaček a jehel v letech 2007-2015 .............................. 18
Graf 1:
Graf 2:
Graf 3:
Graf 4:
Graf 5:
Graf 6:
Graf 7:

Seznam tabulek
Tabulka 1: Přehled způsobů řešení oznámení o podezření na spáchání přestupku
přijatých úřady městských obvodů v roce 2015 ............................................ 10
Tabulka 2: Přestupková jednání dle jednotlivých paragrafů ............................................ 11
Tabulka 3: Způsob řešení oznámených přestupkových jednání ve vybraných městských
obvodech dle jednotlivých paragrafů............................................................. 12
Tabulka 4: Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (stav k 31.12.2015) ............ 21
Tabulka 5: Členění podle délky trvání pracovního poměru zaměstnanců MPO ............. 21

1

1.

Úvod

Předkládaná zpráva o činnosti Městské policie Ostrava (dále jen MPO) za rok 2015 je
veřejnou prezentací a podává ucelený přehled o současném stavu u MPO, aktuálním
vývoji na úseku veřejného pořádku a realizovaných krocích k jeho upevňování. Údaje
uvedené ve zprávě o činnosti MPO (dále jen zpráva) se vztahují k roku 2015, není-li
uvedeno jinak. Další informace vztahující se k početním stavům, materiálnímu
zabezpečení a technickým prostředkům jsou aktuální ke dni 31.12.2015.
Rok 2015 znamenal pro MPO další významný milník, a to nejen při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku, plnění jiných zákonem stanovených úkolů,
naplňování koncepce rozvoje MPO zaměřené na zlepšování podmínek pro práci
strážníků, ale i v samotném následném vzdělávání strážníků, vytváření technických
podpor pro přímý výkon služby, zejména pro okrskovou a hlídkovou činnost a tím i
zvyšování efektivity práce celé MPO.
V návaznosti na koaliční programové prohlášení vedení města došlo ke změně
organizačního řádu MPO. Byla zřízena skupina pořádkové služby, která byla začleněna
v organizační struktuře u operativního oddílu, vedle skupiny hlídkové služby, hipologie a
kynologie. Ke dni 31.12.2015 tato skupina dosahovala početního stavu 52 strážníků a
postupně začala zabezpečovat pořádkové činnosti při zajišťování kulturních, sportovních
a společenských akcí na celém území města Ostravy a výkon služby v rizikových a
sociálně vyloučených lokalitách. Při činnostech této skupiny tak nebyl oslabován výkon
služby v jednotlivých oblastech či u jiných organizačních jednotek.
Bylo vytvořeno pracoviště řízení lidských zdrojů, které vzniklo sloučením úseku
personálního a platového, střediskem vzdělávání a volnočasových aktivit a úsekem
psychologa, čímž došlo ke komplexnímu zabezpečování řízení lidských zdrojů u MPO a
úspoře vedoucích zaměstnanců, kteří byli převedeni k plnění úkolů přímého výkonu
služby.
Při plnění úkolů společného zájmu MPO spolupracovala s řadou součinnostních partnerů,
zejména s orgány města, městskými obvody a složkami integrovaného záchranného
systému (dále jen IZS).
V průběhu roku 2015 MPO zabezpečovala celkově 941 akcí nad rámec běžného výkonu
služby, z toho 195 sportovních, 358 kulturních a 388 ostatních akcí. V srpnu roku 2015 se
uskutečnil pod záštitou primátora Ing. Tomáše Macury, MBA v pořadí již XVIII. ročník
mezinárodního setkání jízdních policií. Místem konání byly Komenského sady. Ostravští
strážníci se již tradičně umístili na předních pozicích. Mezi významné a náročné na
nasazení sil a prostředků MPO byla opatření při zajišťování veřejného pořádku, zejména
při konání Mistrovství světa v ledním hokeji, Zlaté tretry, Colours of Ostrava 2015, ale i
prezentace MPO na Dnech NATO a Dnů Vzdušných sil Armády ČR.
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Prověrkou práce MPO bylo zajišťování objízdných tras při rozsáhlých rekonstrukcích
komunikací na celém území města Ostravy.
Často řešeným, oznamovaným a občany velmi citlivě vnímaným problémem je stávající
stav dopravy, zejména stacionární. Nedostatek parkovacích míst, zvyšující se počet
provozovaných vozidel na území města (vedle soukromých vozidel i vozidla firemní, ať už
osobní či nákladní) přináší nemalé problémy v centru města a těch částech, kde
se nachází převážně sídlištní zástavba. Zde jsme občany žádáni o „tolerantnější“ přístup
a na druhé straně o „striktní“ řešení každého přestupku v dopravě. MPO se tak stává
prostředníkem sporu mezi občany a samosprávou řešící organizaci dopravy ve městě.
Při řešení stacionární dopravy se strážníci vždy snaží vážit všechny okolnosti dané
situace a přistupovat ke každé individuálně, s ohledem na zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích v mezích nám svěřených kompetencí.
MPO sehrává nezastupitelnou roli v bezpečnostním systému města a v úzké spolupráci
s Policií ČR (dále jen PČR) tak značnou měrou přispívá k eliminaci nápadu trestné
činnosti, což dosvědčuje i skutečnost, že Ostrava je již druhým rokem 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 opaku tj. výrazném zhoršení bezpečnostní situace.

2. Výsledky činnosti MPO
MPO řešila 40 463 událostí, což je o 2 690 (6,23%) událostí méně oproti roku 2014.
Tento pokles byl zaznamenán v oblasti narušování veřejného pořádku a občanského
soužití a je důsledkem zřízení oddělení hlídkové služby PČR, které v současné době
zabezpečuje řešení událostí přijatých na tísňovou linku 158. Jedná se přitom zejména o
události, jejichž řešení bylo z důvodu nedostatku sil a prostředků PČR v minulosti
předáváno k řešení MPO.
V rámci těchto událostí byly mnohé řešeny ve spolupráci s jinými subjekty, mezi něž
patřili:
- Ostravské komunikace - spolupráce a součinnost spočívala v usměrňování provozu
při jejich činnostech (frézování, opravy komunikací, rajónové čištění, objízdné trasy
při zajišťování oprav a podobně), kdy MPO zabezpečovala celkem 113 akcí.
-

Dopravní podnik Ostrava - spolupráce a součinnost spočívala v usměrňování
provozu při nehodových událostech, při zjišťování totožnosti osob cestujících
v prostředcích městské hromadné dopravy bez platných jízdních dokladů, při akcích
s revizory a další, kdy MPO zajišťovala celkem 787 akcí.

-

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - na základě Dohody o plánované
pomoci na vyžádání mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem

3

Moravskoslezského kraje a statutárním městem Ostrava MPO spolupracovala
celkem při 2 450 akcích.
Přestože je činnost strážníků zaměřena zejména na preventivní působení v rámci
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, stále více se občané
na městskou policii obracejí s podněty a oznámeními o špatném parkování. Strážníci pak
jsou povinni každé oznámení prověřit a je-li zjištěno protiprávní jednání, jsou povinni
konat v souladu s platnou legislativou. Od tohoto se odvíjí i počet zjištěných a řešených
přestupků. Ten v loňském roce stoupl na 77 366, což je o 16 942 více oproti roku 2014.
Nikterak jsme se však při plnění pracovních povinností neodchýlili od snahy dodržet
vyrovnaný přístup k problematikám v oblasti dopravy a problematikám v oblasti veřejného
pořádku, který by měl být stěžejní oblastí zájmu strážníků MPO.
Na úseku veřejného pořádku bylo odhaleno a následně řešeno 32 481 přestupků.
Přestupky na tomto úseku se na celkovém počtu odhalených přestupků podílely 41,98 %.
Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo strážníky
MPO řešeno celkem 44 885 přestupků. Přestupky na tomto úseku se na celkovém počtu
odhalených přestupků podílely 58,02 %.

Graf 1: Srovnání počtu přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku

v letech 2014 a 2015
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2.1

Přestupky na úseku veřejného pořádku

Přestupků na úseku veřejného pořádku bylo řešeno 32 481 (což je o 5 513 více oproti
roku 2014).
Graf 2: Počty a podíly řešených přestupků na úseku veřejného pořádku v roce 2015
Přestupky proti majetku, zákon na
ochranu veřejného zdraví, zákon na
ochranu zvířat proti týrání aj.

Na úseku veřejného pořádku resp. § 47 zákona č. 200/1990 Sb., jsme zaznamenali
v loňském roce oproti roku 2014 výraznější pokles v oblasti rušení nočního klidu. Řešeno
bylo 2 115 přestupků (v roce 2014 - 2 950 přestupků) a naopak nárůst jsme
zaznamenali při řešení přestupků spáchaných poškozením nebo neoprávněným záborem
veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení.
Řešeno bylo 2 718 přestupků (v roce 2014 - 1 929 přestupků).
Při dohledu na místní záležitosti veřejného pořádku strážníci kontrolují i dodržování
obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Ostrava. Mezi nejvíc
exponované patří obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 (pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů na území města),
2/2009 (zakazující konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství) a 9/2012
(upravující trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů), ve znění pozdějších změn
a doplňků.
Strážníci řešili 2 437 přestupků spáchaných volným pobíháním psů mimo míst k tomu
určených vyhláškou.
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V souvislosti s kontrolou dodržování povinností majitelů psů bylo řešeno 171 přestupků
spáchaných znečištěním veřejného prostranství psími exkrementy.
V rámci dohledu na dodržování obecně závazných vyhlášek města byly prováděny i
kontroly dodržování povinností chovatele psa, tedy zda je pes trvale označen čipem nebo
tetováním. Kontroly nad běžný rámec výkonu služby se týkaly 393 psů. Pouze v 37
případech bylo zjištěno porušení vyhlášky, které bylo oznámeno příslušnému
správnímu orgánu. Od roku 2014 bylo zkontrolováno 2 297 psů, z nichž celých 94,3 %
bylo trvale označeno čipem nebo tetováním. 3,2 % případů nepodléhalo vyhlášce, neboť
psi byli evidováni mimo Ostravu.
Významným problémem je narůstající počet osob konzumující alkohol. Nejen
v souvislosti s častými výjezdy strážníků k ležícím podnapilým osobám, které posléze
převáží na protialkoholní záchytnou stanici nebo z důvodu zdravotních problémů jsou
předáváni zdravotníkům k dalšímu ošetření, ale i v souvislosti s častějšími případy
oznámení nebo zjištění konzumace alkoholu na veřejném prostranství. Porušení vyhlášky
omezující konzumaci alkoholu na veřejnosti řešili strážníci v 4 412 případech
(což činí nárůst oproti roku 2014 o 747 případů).
Co se týká konzumace alkoholu osobami mladšími 18 let, provedli strážníci MPO
v součinnosti s dalšími orgány a institucemi 39 preventivních akcí, při kterých bylo
kontrolováno dodržování zákazu podávání a prodeje alkoholu osobám nezletilým a
mladistvým. Odhaleno bylo celkem 34 osob mladších 18 let pod vlivem alkoholu.
Strážníci se v rámci výkonu služby zaměřovali rovněž na dohled na dodržování obecně
závazné vyhlášky č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.
V průběhu roku strážníci řešili 69 přestupků spáchaných porušením této vyhlášky. Ve
většině případů jde o provádění prací na zahradách (sekání trávy, řezání dřeva) nebo
způsobování hluku při úpravách bytu (vrtání) aj.
V závěru roku jsme však v souvislosti s touto vyhláškou řešili zásadní problém trápící
obyvatele města, a to je používání pyrotechniky, zejména dětmi v průběhu dne.
Používání „petard“, které mají jediný efekt a to hlukový, vadí malým dětem, seniorům a
chovatelům zvířat. Vyhláška města tuto činnost nijak neomezuje. Na druhé straně je však
potřeba si uvědomit, že zjistitelnost pachatele je výrazně omezená až téměř nemožná,
není-li páchána před strážníky či svědky, kteří jsou ochotni být zakročující hlídce
nápomocni při odhalení přestupce.

2.2

Přestupky na úseku dopravy

Jak bylo v úvodu sděleno, stále více se strážníci zabývají problematikou špatného
parkování, a to jak na základě zjištění přímého výkonu služby, tak na základě četných
stížností a podnětů občanů. Počet řešených přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích činil 44 885 přestupků (což je o 11 429 více oproti
roku 2014).
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Z hlediska jednotlivých účastníků silničního provozu se na celkovém počtu přestupků
na úseku dopravy chodci podíleli 1 799 přestupky (4,0 %), cyklisté 763 přestupky (1,7 %)
a řidiči motorových vozidel 42 323 přestupky (94,3 %).
Graf 3: Počty a podíly řešených přestupků na úseku dopravy

z hlediska účasti na silničním provozu v roce 2015

Za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu realizuje MPO měření
dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v úsecích komunikací, které byly ve spolupráci
s PČR vyhodnoceny jako rizikové. V průběhu roku bylo řešeno 2 322 přestupků.
Do 20 km.h-1 to bylo 1 735, mezi 20-40 km.h-1 bylo řešeno 561 přestupků a 26
přestupků v limitu nad 40 km.h-1.
Graf 4: Počty a podíly přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

v roce 2015
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Automatizovaný technický prostředek vybudovaný na křižovatce ulic Českobratrská a
Sokolská třída v Moravské Ostravě v roce 2012 zaznamenávající překročení nejvyšší
dovolené rychlosti a jízdu křižovatkou na červený signál odhalil v loňském roce 4 198
přestupků (což je o 244 přestupků méně). Rychlost do 20 km.h-1 268 přestupků (což je
o 120 méně oproti roku 2014), v limitu mezi 20-40 km.h-1 bylo řešeno 144 přestupků
(což je o 77 méně oproti roku 2014) a v limitu nad 40 km.h-1 byly řešeny 3 přestupky
(což je o 5 méně oproti roku 2014). Přestupků spáchaných jízdou křižovatkou na signál
s červeným světlem „Stůj!“ bylo řešeno 3 783 (což je o 42 méně oproti roku 2014).
Graf 5: Srovnání počtu přestupků CAMEA v letech 2014 a 2015

Preventivních měření rychlosti vozidel k monitorování stavu dopravy ve vytipovaných
lokalitách bylo provedeno celkem 63. U 52,8 % z celkového počtu vozidel bylo zjištěno
překročení nejvyšší dovolené rychlosti.
Řidiči ohrožující a omezující bezpečnost a plynulost silničního provozu byli řešeni v 317
případech, kdy byl realizován nucený odtah vozidla (což je o 68 méně oproti roku 2014).
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V roce 2015 byly rovněž využívány technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla.
Celkem byly nasazeny v 646 případech (což je o 206 více oproti roku 2014).
Dohledem na dodržování nařízení města, jež vymezuje místa s placeným stáním, bylo
řešeno celkem 9 159 přestupků. 3 084 spáchaných nezaplacením poplatku za parkování
na parkovišti s parkovacím automatem a 6 075 parkováním na parkovacích místech
vyhrazených pro držitele karet R, A bez této karty.
V souvislosti s oprávněním zastavovat vozidlo, jehož řidič nebo přepravovaná osoba je
podezřelá ze spáchání přestupku, bylo odhaleno 11 řidičů podezřelých ze spáchání
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí (což je o 31 méně oproti roku
2014). V této souvislosti bylo rovněž PČR předáno 40 osob, které řídily motorové
vozidlo pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky (což je o 2 více oproti roku 2014).
Každodenně je věnována pozornost bezpečnosti dětí, a to v souvislosti s příchody a
odchody
dětí
do
školských
zařízení.
Strážníci
MPO
zajišťují
dohled
na nejfrekventovanějších přechodech nebo místech, kde v souvislosti s velkým pohybem
dětí hrozí jejich střet s vozidly. Celkově bylo takto zajišťováno 64 přechodů pro chodce.
Pro volbu míst ranních dozorů průběžně vyhodnocujeme frekvenci využívání jednotlivých
přechodů a reagujeme na aktuální potřeby nebo na podněty strážníků, ale i samotných
rodičů, kteří se na nás se žádostmi o zajištění bezpečí svých dětí obracejí.

2.3

Přestupky předané dle věcné a místní příslušnosti správním orgánům

Způsoby řešení jednotlivých protiprávních jednání vycházejí z platné legislativy a
oprávnění strážníků. Nemá-li strážník oprávnění přestupkové jednání vyřešit na místě
nebo není-li splněna zákonná povinnost pro blokové řízení, je podezření ze spáchání
přestupku řádně zadokumentováno a předáno dle kompetencí příslušnému
správnímu orgánu. Celkový počet všech takto oznámených podezření na spáchání
přestupku či jiných protiprávních jednání odhalených strážníky MPO činil celkem 15 332
(o 360 více oproti roku 2014), což činí 19,8 % z celkového počtu přestupků řešených
strážníky MPO.
Graf 6: Porovnání počtu všech předaných přestupků v letech 2007 až 2015
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Z celkového počtu postoupených přestupků, resp. podezření ze spáchání přestupku, bylo
3 434 postoupeno úřadům městských obvodů. Stejně jako v předchozích letech spadá i
v roce 2015 nejvyšší počet oznámených přestupkových jednání územně pod městské
obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba a Ostrava-Jih.
Graf 7: Porovnání počtu přestupků předaných úřadům městských obvodů v letech 2007
až 2015

Tabulka 1: Přehled způsobů řešení oznámení o podezření na spáchání přestupku
přijatých úřady městských obvodů v roce 2015

ÚMOb
Ostrava-Jih + Proskovice
Moravská Ostrava a
Přívoz
Slezská Ostrava
Poruba

postoupené
neukončené
mimo SMO

postoupeno
v rámci
SMO

celkem
oznámeno

ukončené

odložené

566

331

118

6

111

1 058

790

171

56

41

175

82

7

1

80

5

855

550

146

4

54

101

10

Mar. Hory a Hulváky

81

61

11

5

4

Vítkovice

125

41

9

5

70

Stará Bělá

2

0

2

0

0

Pustkovec

18

8

5

0

5

Petřkovice

2

2

0

0

0

Lhotka

0

0

0

0

0

Hošťálkovice

1

0

1

0

0

Nová Ves

3

1

0

0

2

Michálkovice

19

18

1

0

0

Radvanice a Bartovice

11

8

3

0

0

Krásné Pole

25

24

1

0

0

Martinov

44

1

43

0

0

Polanka nad Odrou

11

0

11

0

0

Hrabová + Nová Bělá

18

4

3

0

11

Svinov

85

63

14

4

4

Třebovice

230

188

11

2

29

Plesná

105

94

0

1

10

3 434

2 266

557

84

421

106

65,99%

16,22%

2,45%

12,26%

3,09%

CELKEM
% vyjádření

Tabulka 2: Přestupková jednání dle jednotlivých paragrafů
ÚMOb

§ 27

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem

Ostrava-Jih + Proskovice
Moravská Ostrava a
Přívoz
Slezská Ostrava

20

5

137

123

0

26

255

566

6

4

128

122

2

21

775

1 058

29

7

17

57

0

8

57

175

Poruba

49

5

404

155

0

12

230

855

Mar. Hory a Hulváky

0

0

1

25

0

7

48

81

Vítkovice

4

2

71

13

0

6

29

125

Stará Bělá

0

0

2

0

0

0

0

2

Pustkovec

0

0

0

0

0

0

18

18

Petřkovice

1

0

0

1

0

0

0

2

Lhotka

0

0

0

0

0

0

0

0

Hošťálkovice

0

0

0

0

0

1

0

1

Nová Ves

0

0

0

2

0

0

1

3

Michálkovice

13

0

1

2

0

0

3

19

Radvanice a Bartovice

0

0

3

2

0

1

5

11

Krásné Pole

0

0

0

24

0

1

0

25

Martinov

0

0

0

44

0

0

0

44

Polanka nad Odrou

0

0

0

11

0

0

0

11

Hrabová + Nová Bělá

2

0

3

1

0

0

12

18

Svinov

2

11

37

21

0

0

14

85

Třebovice

0

0

5

5

0

0

220

230

Plesná

0

0

0

0

0

2

103

105

126

34

809

608

2

85

1 770

3 434

CELKEM
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§ 27
§ 30
§ 46

Zákon na ochranu zvířat – volný pohyb psů
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku
v územní samosprávě
§ 47, 48 Přestupky proti veřejnému pořádku
§ 49
Přestupky proti občanskému soužití
§ 50
Přestupky proti majetku

Tabulka 3: 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

6

4

128

122

2

21

775

odloženo

1

0

54

55

0

6

55

postoupeno

0

0

4

1

0

2

49

ukončeno

5

0

69

61

2

9

644

neukončeno

0

4

1

5

0

4

27

§ 27

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

celkem oznámeno

49

5

404

155

0

12

230

odloženo

4

0

41

78

0

11

12

postoupeno

1

0

84

4

0

0

16

ukončeno

36

5

254

57

0

1

197

neukončeno

8

0

25

16

0

0

5

Ostrava - Jih

§ 27

§ 30

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

Poruba

12

celkem oznámeno

20

5

137

123

0

26

255

odloženo

3

0

23

71

0

7

14

postoupeno

0

0

1

2

0

2

1

ukončeno

16

4

85

32

0

5

189

neukončeno

1

1

28

18

0

12

51

2.4

Sledované ukazatele (dle vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí
zákon o obecní policii)

Strážníci MPO 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 policii
- předvedení na žádost příslušného správního orgánu
- asistence při převozu osob na protialkoholní záchytnou stanici
- drobné krádeže
Graf 8: Přehled sledovaných ukazatelů
ve vztahu k událostem za rok 2015 v porovnání s rokem 2014
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3.

Zelená linka

Od 1. dubna 2008 je občanům MPO poskytována služba, která spočívá v možnosti
ohlášení závad, poškození veřejně prospěšného zařízení a dalších neurgentních
oznámení prostřednictvím bezplatné telefonní linky – Zelená linka Městské policie
Ostrava. Operátoři obsluhující tuto linku převzali i další neurgentní činnosti, jež původně
směřovaly na operátory obsluhující linku 156. Tímto krokem byl oddělen výkon služby
od „technických služeb“, které MPO rovněž zabezpečuje, např. Senior linku, pult
centralizované ochrany aj. V loňském roce operátoři řešili 9 022 událostí (o 1 590 více
oproti roku 2014). Některá z přijatých oznámení byla řešena ihned při telefonním
kontaktu, další byla předána subjektům, do jejichž působnosti problematika patří.
Výhodou oznámení na tuto linku je okamžité předání podnětu kompetentnímu subjektu a
možnost zpětné vazby při ověřování, jak bylo s oznámením naloženo.
Závad a poruch bylo oznámeno 529, podnětů bylo přijato 18, strážníci v rámci poradny
řešili 286 hovorů a rovněž řešili dalších 8 189 jiných oznámení.

4.

Pult centralizované ochrany

Pultem centralizované ochrany (dále jen PCO) zajišťuje MPO 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 213 objektů (o 12 více oproti roku 2014).
MPO zasahovala na základě signálu na PCO ve 13 případech, v jednom případě se
po výjezdu nacházeli pachatelé uvnitř objektu a ti byli za pomocí služebního psa
zadrženi.

5.

Městský kamerový systém

V oblasti ochrany a bezpečí osob a majetku využívá MPO městský kamerový systém.
Tento byl v roce 2015 z dotačních programů prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a
statutárního města Ostrava modernizován. Byla provedena obměna šesti nejstarších
kamerových stanovišť. Monitorování dění na nejfrekventovanějších místech na území
města bylo realizováno prostřednictvím 241 kamer, díky kterým bylo zaznamenáno 471
událostí (o 60 více oproti roku 2014), kdy byl narušen veřejný pořádek, byla ohrožena
bezpečnost a plynulost silničního provozu, došlo k narušení občanského soužití, aj.
Za podpory kamerového systému strážníci MPO dopadli 20 osob při spáchání trestného
činu a 5 osob hledaných nebo pohřešovaných PČR.
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430 záznamů z kamerových systémů bylo poskytnuto na žádost PČR nebo správního
orgánu pro účely trestního a správního řízení.

6.

Veřejnoprávní smlouvy

MPO plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku i na území obcí
či měst, které obecní policii nezřídily a uzavřely se statutárním městem Ostrava
veřejnoprávní smlouvu. V roce 2015 se jednalo o: Vratimov, Zbyslavice, Velkou Polom,
Starou Ves nad Ondřejnicí, Horní Lhotu a Dolní Lhotu. V prvních čtyřech letech byl zájem
těchto obcí o dohled na veřejný pořádek výraznější, než tomu je v posledních létech.
Město Vratimov pak vyžaduje výhradně měření dodržování nejvyšší dovolené rychlosti
na svém území.
Na území těchto obcí jsme odpracovali celkem 187,5 hodin (o 58,5 hodin více oproti
roku 2014). Příjem plynoucí z uzavřených veřejnoprávních smluv činil pro statutární
město Ostrava 55 849 Kč (o 27 813 Kč více oproti roku 2014).

7.

Prevence

Strážníci MPO zařazení k úseku prevence a propagace realizují bezpočet preventivních
akcí – besedy, semináře, projekty zaměřené na cílové skupiny nebo určené široké
veřejnosti.
V rámci preventivních aktivit MPO pořádala besedy ve školských zařízeních, dětských
domovech, domovech důchodců a institucích, jež se věnují právě dětem, seniorům nebo
veřejnosti. Besedy jsou zaměřeny na bezpečnost, ochranu osob a majetku a
informovanost zejména v oblastech právní pomoci. Realizováno bylo celkem 865 besed
(108 pro MŠ, 698 pro ZŠ, 49 pro SŠ, 8 besed pro seniory a 2 zaměřené na veřejnost).
V rámci prevence kriminality realizovala MPO projekty zaměřené na cílovou skupinu dětí
a mládeže – Nechceme dětské oběti a Dopravní výchova.
Projekt „Nechceme dětské oběti“ – byl určen dětem ve věku 9-10 let a dívkám
devátých tříd vybraných základních škol. U dívek devátých tříd byla realizována výuka
základních prvků sebeobranných technik doplněná o teorii jak se nestát snadnou obětí
případných útočníků. Malým dětem taktéž strážníci vštěpovali základy bezpečného
chování na ulici pomocí interaktivních cvičení. Celkem se projektu zúčastnilo 40 dívek
devátých tříd a 248 dětí ve věku 9-10 let.
Dopravní výchova - v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu byla
v prostorách dětského dopravního hřiště na ul. Orebitská v Ostravě–Přívozu realizována
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komplexní dopravní výchova pro žáky 4. ročníků základních škol, které se v průběhu
školního roku zúčastnilo celkově 2 599 žáků.
Preventivní volnočasové aktivity - od dubna 2015 byly v prostorách dětského
dopravního hřiště realizovány preventivní programy a volnočasové aktivity pro děti,
mládež a širokou veřejnost. Zapojením do aktivit připravovaných MPO došlo k vyvázání
cílové skupiny z rizikového prostředí a smysluplnému trávení volného času. Celkem
navštívilo dopravní hřiště 3 289 dětí.
Projekt „Příměstský tábor s MPO“ – byl realizován v prostorách dopravního
hřiště na ul. Orebitská v Ostravě-Přívozu. Projekt byl financován Ministerstvem vnitra ČR
z městského programu Prevence kriminality a z rozpočtu statutárního města Ostravy.
Cílovou skupinou byly děti z rizikových lokalit a sociálně znevýhodněných rodin. Cílem
projektu byla prevence kriminality, eliminace příležitostí k páchání trestné činnosti,
smysluplné trávení volného času, zvyšování právního vědomí dětí a v neposlední řadě
získání a upevnění pravidel BESIP. Tohoto týdenního tábora se zúčastnilo celkem 20
dětí.
Velmi ohroženou skupinou obyvatel jsou senioři. Pro pachatele trestné činnosti jsou
snadnou kořistí právě pro svůj věk, svou důvěřivost a částečnou bezmocnost. Stávají se
obětmi dopravních nehod, podvodů a v neposlední řadě domácího násilí.
Seniorům je ze strany MPO věnována maximální pozornost také v rámci řady
preventivních projektů – Řetízek bezpečí, Senior linka, Stop kriminalitě na seniorech.
Projekt „Řetízek bezpečí“ – je realizován již od roku 2005 a cílem je zvýšit bezpečnost
seniorů. Celkem bylo od počátku realizace projektu instalováno 2 172 těchto zařízení.
Jen v roce 2015 bylo instalováno celkem 125 bezpečnostních řetízků.
Projekt „Senior linka“ – Od počátku realizace projektu tj. od roku 2010 je nainstalováno
a provozováno celkově 243 zařízení. V roce 2015 bylo realizováno 186 výjezdů. Ve 33
případech měl uživatel vážné zdravotní nebo jiné problémy, které bylo třeba řešit buď
přivoláním zdravotníků, nebo poskytnutím sociální pomoci.
I v roce 2015 jsme přivítali snahu některých městských obvodů podílet se na péči o své
občany a poskytnutí finančních prostředků pro nákupy těchto zařízení, která byla
následně montována do bytů občanů příslušných obvodů. Do projektu se dosud zapojily
obvody: Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Pustkovec, Ostrava-Jih a Vítkovice.
Jde o významný projekt cílený na zvýšení bezpečí samostatně žijících seniorů, převážně
zdravotně, sociálně, tělesně či jinak postižených, kteří by si v případě neočekávaných
situací nebyli schopni přivolat pomoc nebo by byli ohroženi v případech návštěv
neznámých lidí, kteří se pod různými záminkami snaží seniory přimět k umožnění vstupu
do jejich obydlí.
Projekt „Stop kriminalitě na seniorech“ - byl realizován v městském obvodě OstravaPoruba. Zúčastnilo se ho celkem 35 seniorů ze dvou vytipovaných klubů, a to z klubu
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seniorů na ul. Bulharské a ul. U Oblouku. Cílem bylo zvýšení pocitu bezpečí, vytvoření
důvěry ve vlastní síly při zvládání zátěžových situací a získání vědomostí o možnostech
pomoci ze strany strážníků MPO.

7.1

Prevence u široké veřejnosti

MPO realizuje také preventivní akce a projekty zaměřené na širší cílovou skupinu
bez ohledu na věk, pohlaví či sociální zařazení.
Stacionární centrum prevence - zřízené na ul. Alberta Kučery v Ostravě-Hrabůvce
v prostorách služebny MPO poskytovalo občanům široké spektrum informací o práci
MPO, preventivních projektech, předávání kontaktů na krizová centra a další
specializovaná pracoviště a v neposlední řadě poskytování pomoci v nestandartních
životních situacích a taktéž v oblasti prevence negativních jevů. Na tomto pracovišti bylo
v loňském roce řešeno celkem 382 událostí.
Projekt „Bezpečnější Ostrava“ – jedná se o projekt více subjektů, na kterém se podílí i
MPO. Vedle dílčích projektů realizovaných v rámci Bezpečnější Ostravy MPO zajišťovala
5 bloků bezplatných kurzů pro veřejnost zaměřených na prevenci podvodných jednání,
chování při mimořádných událostech a krádeží na ulici. Dalšími tématy byly zákonné
podmínky chovu psů ve městě Ostrava a použití bezpečnostních prvků k sebeobraně.
Dílčí akcí bylo zaměření na bezpečné nakupování a parkování, kdy strážníci v rámci
preventivních informačních kampaní upozorňovali občany na rizika kapesních krádeží a
vykrádání motorových vozidel na parkovištích před obchodními centry zejména
v předvánočním období.
Dalším projektem bylo „Doplnění služeb pro oběti trestných činů“, v jehož rámci
strážníci-preventisté ve vytipovaných prostorách informovali veřejnost o zákoně dotýkající
se práv obětí trestných činů, předcházení trestné činnosti a subjektů poskytujících
obětem adekvátní a státem nabízenou pomoc.
Projekt statutárního města Ostrava „Společně proti dluhům a lichvě“ – realizován
od srpna 2015 byl zaměřen na prevenci zadluženosti občanů ze sociálně vyloučených
lokalit. Strážníci-preventisté připravili ve vytipovaných zařízeních prezentaci a praktické
příklady lichvářských praktik.
Projekt „Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou
DNA“ – již od roku 2013 realizuje MPO tento projekt financovaný Ministerstvem vnitra ČR
z městského programu Prevence kriminality a z rozpočtu statutárního města Ostravy.
Jedná se o moderní značení jízdních kol a od roku 2014 i kompenzačních pomůcek
pro zdravotně a tělesně postižené. Samotné značení není viditelné pouhým okem, ale
pouze pod UV světlem. Sady, kterými je značení prováděno, jsou registrovány v
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mezinárodní databázi i v Národním registru forenzního identifikačního značení, což v
případě krádeže umožní individuální identifikaci takto označeného jízdního kola nebo
kompenzační pomůcky. V roce 2015 si nechalo označit jízdní kolo 459 občanů.
Označeno bylo rovněž 27 kompenzačních pomůcek. Za dobu realizace tohoto projektu
bylo označeno celkově 1 868 jízdních kol a 48 kompenzačních pomůcek.
V neposlední řadě se MPO podílela na republikovém projektu Ministerstva vnitra ČR
Asistent prevence kriminality (dále jen APK). Hlavním cílem projektu bylo pomocí
asistentů zapojit občany sociálně vyloučených lokalit do udržování veřejného pořádku v
místě bydliště a do činností, kterými pomohli k eliminaci negativních jevů, zejména
zvyšovali bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, informovali občany těchto lokalit o
legálních možnostech ochrany před trestnou činností, podporovali integraci obyvatel
sociálně vyloučených lokalit do společnosti a zprostředkovávali komunikaci s institucemi,
které působí v oblasti bezpečnosti. Asistenti plnili úkoly v součinnosti se strážníky
okrskáři a strážníky úseku prevence a propagace.
V návaznosti na poznatky a zkušenosti výkonu služby se strážníci zařazeni k úseku
prevence a propagace věnovali společně se strážníky jednotlivých oblastí problematice
záškoláctví. Za poslední dva měsíce loňského roku bylo provedeno 14 záchytů,
při nichž bylo zjištěno 25 dětí, které se místo povinné školní docházky pohybovaly
nejčastěji v nákupních centrech a jejich okolí. Všechny případy podezření ze záškoláctví
byly předány odboru sociálně právní ochrany dětí a mládeže k dalšímu šetření.

7.2

Sběr použitých injekčních stříkaček a jehel

V rámci prevence provádí vyškolení a k tomu vybavení strážníci MPO 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 jich bylo sesbíráno 3 491 (o 698 více
oproti roku 2014). Přestože je počet sběru vyšší oproti roku 2014, v daném případě se
nejedná o údaj, jenž by dokladoval narůstající tendenci v užívání drog. V měsíci prosinci
byl proveden sběr cca 1 000 ks použitých injekčních jehel na jednom místě, a to
v Ostravě-Pustkovci, kde neznámá osoba odložila u odpadkového koše dva plné
kontejnery použitých jehel. Věc byla předána k šetření PČR.

Graf 9: Vývoj sběrů injekčních stříkaček a jehel v letech 2007-2015
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8.

Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit (dále jen SVVA)

SVVA komplexně zabezpečuje vzdělávání strážníků a čekatelů nejen MPO, ale také
dalších městských a obecních policií Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského
kraje a to na základě akreditace udělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Akreditaci rekvalifikačního programu Odborná příprava pro výkon povolání strážníka
obecní a městské policie získala MPO již počtvrté. Současná akreditace je v platnosti až
do roku 2018.
Rekvalifikační kurzy u MPO byly realizovány 5krát a absolvovalo je 128 uchazečů
o povolání strážníka (o 61 více oproti roku 2014), z toho 49 uchazečů bylo připravováno
pro jiné městské a obecní policie (o 31 více oproti roku 2014).
Prolongační přípravu, která předchází povinnému přezkoušení odborných znalostí
před komisí ministerstva co tři roky, absolvovalo 313 strážníků (o 359 méně oproti roku
2014), z toho 202 z jiných městských a obecních policií (o 23 méně oproti roku 2014).
Následný výcvik je zaměřen na prohlubování znalostí a dovedností strážníků zejména
pak na oblast legislativní, fyzickou a psychickou odolnost, střeleckou a taktickou přípravu.
Následných výcviků se zúčastnilo 4 799 strážníků (o 531 více oproti roku 2014), z toho
76 strážníků z jiných městských a obecních policií (o 106 méně oproti roku 2014).
SVVA se rovněž podílí na preventivních a propagačních aktivitách MPO, kdy se
ve spolupráci s úsekem prevence a propagace MPO podílí na pořádání kurzů
pro veřejnost nebo předvádění ukázek výcviku, sebeobrany či střelecké přípravy
na nejrůznějších akcích sportovního či kulturního charakteru.
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V roce 2015 bylo jiným městským a obecním policiím účtováno za služby SVVA MPO
1 002 855 Kč (o 7 623 Kč více oproti roku 2014).

9.

Komunikace s veřejností a zástupci médií

Významnou součástí práce každé organizace je i propagace její činnosti a v našem
případě informování veřejnosti o stavu na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku,
realizovaných krocích, realizovaných projektech, o výsledcích práce a činnosti v oblasti
veřejného pořádku a prevence kriminality. O své činnosti informuje MPO veřejnost
prostřednictvím médií - denního tisku, televizních a rozhlasových společností, zpravodajů
jednotlivých městských obvodů a také prostřednictvím internetových stránek MPO.
Zprávy pro tyto zpravodaje byly zaslány a prezentovány ve 472 případech.
Zástupcům médií bylo zasláno 170 tiskových zpráv, které obsahovaly informace
o 362 událostech řešených strážníky na území města.

10. Stížnosti a podněty k činnosti MPO
MPO obdržela 65 stížností (o 17 více oproti roku 2014). Týkaly se převážně jednotlivých
činností konkrétních strážníků či zaměstnanců MPO nebo samotné organizace výkonu
služby. Z tohoto počtu bylo celkem 7 vyhodnoceno jako stížnosti důvodné.
Občané a instituce zaslali na MPO 187 podnětů (o 10 více oproti roku 2014) a podání
v souvislosti s narušováním veřejného pořádku, občanského soužití či ohrožování
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Všechny podněty byly prověřeny a byla
učiněna opatření k oznamovaným skutečnostem. O výsledcích a provedených opatřeních
byli oznamovatelé osobně (prostřednictvím okrskářů), nebo písemně vyrozuměni.
Řešeno bylo 100 vzkazů pro okrskáře (o 29 méně oproti roku 2014), které byly zadány
prostřednictvím rozhraní na internetových stránkách MPO. Místně příslušní strážníci
okrskáři se snaží pisatele kontaktovat a oznámení s nimi řešit či podávají informace
o způsobech řešení a možnostech MPO.
MPO obdržela také 101 poděkování od občanů, firem nebo institucí, kteří tímto
způsobem vyslovili spokojenost s činností strážníků za řešení problémů nebo spolupráce
při zajištění veřejného pořádku či bezpečnosti silničního provozu.

11. Základní údaje v oblasti personální práce
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Z celkového počtu 801 zaměstnanců tvořili převážnou část (661) strážníci s platným
osvědčením. Přestože jich patnáct odešlo k jiným bezpečnostním složkám a s třinácti
z nich byl koncem roku pracovní poměr rozvázán z důvodu nesplnění kvalifikačních
předpokladů, došlo k navýšení jejich počtu o 15. Dalších 21 zaměstnanců - čekatelů se
ještě koncem roku na povolání strážníka připravovalo. Zaměstnanců, kteří zabezpečovali
obslužné činnosti a plnili úkoly na úseku ostrahy objektů, bylo 110.
V průběhu roku bylo k MPO přijato 100 zaměstnanců z toho 92 čekatelů a 8 ostatních
zaměstnanců (5 APK). Naopak MPO opustilo celkově 87 zaměstnanců, z toho 35
strážníků, 13 čekatelů a 39 pracovníků (21 převedeno k MMO) z oblasti obslužných
činností.
Věkové složení zaměstnanců je velice příznivé a vyvážené. Věkový průměr u MPO činí
40 let (stejně jako v roce 2014). Ženy tvoří celkem 19,6 % všech zaměstnanců.
Tabulka 4: Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (stav k 31.12.2015)
Dosažené vzdělání

muži

ženy

Celkem

%*)

základní

2

3

5

0,6 %

střední s výučním listem

45

17

62

7,6 %

střední odborné s
maturitou

515

100

615

76,9 %

vyšší odborné

7

1

8

1,0 %

vysokoškolské

75

36

111

13,9 %

*) procentuální počty jsou zaokrouhleny

Tabulka 5: Členění podle délky trvání pracovního poměru zaměstnanců MPO
Doba trvání

Počet zaměstnanců

%*)

Do 5 let

210

26,2 %

Od 5 do 10 let

157

19,6 %

Od 10 do 15 let

118

14,8 %

Od15 do 20 let

178

22,2 %

Nad 20 let

138

17,2 %

*) procentuální počty jsou zaokrouhleny

Při práci v personální oblasti se rovněž zaměřujeme na motivaci zaměstnanců. Jedním z
motivačních prvků je oceňování a hodnocení vykonávané práce našimi zaměstnanci a to
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nejen ve vztahu k plnění úkolů, ale rovněž i činností vykonávaných nad rámec běžných
povinností třeba i v osobním volnu zaměstnance.
Každoročně udílíme zvláštní ocenění na úseku prevence kriminality, zajišťování
veřejného pořádku a bezpečnosti osob a ochrany majetku.
Mezi významná ocenění patří stužka „Za věrnost“. Udílí se zaměstnancům, kteří pracují
v řadách městské policie nepřetržitě 10 a nyní už i 20 let. V loňském roce bylo oceněno
50 zaměstnanců (10 let 14 zaměstnanců, 20 let 36 zaměstnanců).
Za dosahování vynikajících pracovních úspěchů a činností při plnění úkolů,
za reprezentaci a propagaci MPO bylo uděleno 12 stužek „Čestný odznak MP“.
2 zaměstnanci byli oceněni stužkou „Za statečnost“, kterou prokázali při plnění
pracovních úkolů.
Nejvýznamnějším a zároveň nejprestižnějším oceněním je udělení stužky „Za záchranu
života“. Jde o případy, kdy se zaměstnanec MPO svým jednáním bezprostředně
zaslouží o záchranu lidského života. V loňském roce se 3 strážníci svou pohotovou
reakcí a správně poskytnutou první pomocí zasloužili o záchranu života dvou lidí. V
jednom případě šlo o dopravní nehodu, které byla svědkem strážnice v osobním volnu, a
ve druhém šlo o kolaps občana, jehož svědkem byla hlídka ve výkonu služby.
Všechna tato ocenění přebírají zaměstnanci z rukou primátora města Ostravy.
Jménem statutárního města Ostrava a vedení MPO převzalo v závěru roku 40 strážníků
přímého výkonu služby poděkování a ocenění za velmi dobře vykonávanou práci při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v roce 2015. Výsledky práce
jednotlivých strážníků se hodnotí v průběhu celého roku. Z každého pracoviště jsou pak
vybráni ti nejlepší, abychom jejich příkladný přístup k plnění pracovních povinností
vyzdvihli a motivovali tak i ostatní strážníky.
Oddělení řízení lidských zdrojů zastřešuje Personální akademii, do níž bylo v roce 2015
vybráno dalších 8 zaměstnanců. Pět z původně 15 zařazených zaměstnanců se během
vzdělávacích seminářů připravilo na nové pracovní pozice, které nyní zastávají
(instruktor, vedoucí směny, vedoucí skupiny, zástupce vedoucího oblasti).

12. Materiálně technické prostředky
K plnění úkolů při zajišťování veřejného pořádku MPO využívá:
-

36 motorových vozidel
- 22 osobních vozidel (vybavených alternativním pohonem na CNG)
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10 užitkových vozidel
4 speciální vozidla (odtahové vozidlo, přepravník koní, mobilní centrum
prevence a kamerových systémů, sanitní vozidlo)
19 malých motocyklů (skútrů)
26 jízdních kol
-

-

12 koní
10 služebních psů (1 v majetku města)
1 záchranářský pes, atestovaný pro sutinové a plošné vyhledávání (zařazen v
USAR odřadu)

-

2 mobilní kamerové systémy
2 radary měřící rychlost projíždějících vozidel,

-

2 defibrilátory
7 zařízení na měření obsahu alkoholu v dechu Dräger
10 čteček pro identifikaci očipovaných psů
241 kamerových stanovišť, jejichž záznamy jsou vyhodnocovány na 9 pracovištích

13. Závěr
MPO opakovaně osvědčuje svou nezastupitelnou roli při zlepšování bezpečnostní situace
ve městě a svou činností velmi výrazně přispívá k eliminaci nápadu trestné činnosti
v úzké součinnosti s PČR. Komplexní souhrn činností MPO nelze vyjádřit jen statisticky.
Samotná přítomnost uniformovaných strážníků v ulicích podstatně ovlivňuje bezpečnostní
situaci a zvyšuje pocit bezpečí občanů při pohybu po městě. Vedle hlavních úkolů
strážníci běžně informují občany o nejrůznějších aktivitách, radí jim v běžných životních
situacích, snaží se přispívat k zlepšování života ve městě. Svými poznatky poukazují
na zjištěné nedostatky. Svými návrhy vyplývajícími z místních znalostí se snaží přispívat
k řešení problematik, se kterými se při své práci v ulicích setkávají. Činnost strážníků je
v mnoha směrech nezastupitelná a naším cílem je, aby se občané na MPO obraceli
s důvěrou a zárukou rychlého a konstruktivního řešení problémů.
Pro rok 2016 je proto našim cílem:
-

maximální možné posílení přímého výkonu služby
soustavné zkvalitňování a prohlubování úrovně přímého výkonu služby
při zabezpečování veřejného pořádku, ochrany osob a majetku
kladení důrazu na kvalitní výkon okrskové činnosti strážníků
zlepšení v oblasti propagace činnosti MPO ve vztahu k veřejnosti a médiím
kvalitním výkonem, organizovaností a přítomností strážníků v ulicích vytváření
pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města.

23

