
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 82  

M A T E R I Á L  B E Z  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů  

 DNE: 29.1.2018  JEDNACÍ ČÍSLO: 1384/2018/MP 

 

NÁZEV: 

Doplnění Organizačního řádu  č. 1/2017 Městské policie města Žďáru nad Sázavou 
 
 

 

ANOTACE: 
 
Podstatou tohoto bodu je schválení doplnění organizačního řádu městské policie o pracovní  
pozici Domovník preventista.    

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje doplnění Organizačního řádu č. 1/2017 Městské policie 
města Žďáru nad Sázavou o Čl. 17A – Domovník preventista.  
 

Starosta města Místostarosta města Tajemník MěÚ 

Odbor majetkoprávní Úsek tajemníka a správy MěÚ Odbor finanční 
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plánování 
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Odbor školství, kultury a sportu Odbor sociální Odbor občansko-správní a OŽÚ 

Odbor dopravy Odbor životního prostředí Odd. správy měst. lesů a rybníků 

Oddělení informatiky Odd. finanční kontroly a 
interního. auditu 

Městská policie 

Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 

Zpracoval: Mgr. Martin Kunc 

         

Předkládá: M ěstská policie 

 

 



 

Č.j.: 1384/2018/MP       Ve  Žďáře nad Sázavou dne  15.1.2018  
 
                      
                                        
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Doplnění Organizačního řádu  č. 1/2017 Městské policie města Žďáru nad Sázavou 
 –  materiál do Rady  města 

 
 
 

Podstatou tohoto bodu je schválení doplnění Organizačního řádu městské policie č. 1/2017 o Čl. 
17A – Domovník preventista. Doplnění souvisí s již schválenou změnou Organizačního řádu 
Městského úřadu viz. usn. RM č.81 pod číslem jednacím 1374/2018/MP. Do organizačního řádu 
MP je nutné nově zapracovat pracovní pozici domovníka preventisty. Domovník preventista 
započal svoji činnost dne 16.1.2018.   
 

Znění doplněného článku: 
 

Čl.17A 

Domovník preventista  

 
(článek doplněn usnesením RM č. 82 pod jednacím číslem 1384/2018/MP ze dne 29.1.2018 – 
platnost tohoto článku pouze po dobu trvání pracovního poměru domovníka preventisty) 

 
(1)   Vykonává povinnosti a oprávnění podle zákoníku práce a dalších závazných norem či 

pokynů.  

(2)   K výkonu pracovní činnosti, může domovník preventista využívat určený objekt  a 
místnost. Domovník preventista plní zejména níže uvedenou činnost.  

 
a) vykonává preventivní činnost v oblasti občanského soužití, dodržování domovních řádů, 

poškozování majetku, sociálně-patologických jevů dětí a mládeže, pohybu cizích osob 
v bytových domech,  

b) kontroluje dodržování Domovního řádu a Požárního řádu pro obytné domy, 
c) kontroluje instalované protipožárních zařízení  
d) kontroluje dodržování pořádku ve společných prostorách domu a v bezprostředním okolí 

domů, 
e) kontroluje dodržování zákazu volného pohybu psů a jiných domácích zvířat ve společných 

prostorách bytových domů, 
f) dohlíží nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřených 

objektech a jejím okolí, při menším rozsahu provádí jejich samostatný výkon, 
g) provádí údržbářské práce a zásahy , 
h) kontroluje udržování schůdnosti chodníků a přístupových cest k domům a jeho společným 

zařízením zejména v zimním období, 
i) kontroluje řádné využívání společných prostor a zařízení v domě vč. nebytových prostor 

užívaných nájemci na základě smluv o pronájmu nebytových prostor, 
j) kontroluje uzamykání vchodových dveří do domů, 



 

k) předává poznatky o zjištěných závadách a poruchách správci domu a provádí opatření při 
havarijních stavech, 

l) zajišťuje kontakt mezi správcem a obyvateli bytových domů, 
m) provádí odečty měřidel v domech a jednotlivých bytových jednotkách,  
n) vede administrativu (kniha závad a oprav, docházkový sešit, výkaz pracovní činnosti, kniha 

úrazů atd),  
o) spolupracuje s APK, terénními sociálními pracovníky, odbory MěÚ, městskou policií, 

příspěvkovými organizacemi města, neziskovými organizacemi, složkami IZS, správcem 
bytových domů, 

p) spolupracuje na preventivních opatřeních pro zvýšení bezpečnosti obyvatel bytových domů,  
q) na základě pověření může vytěžovat a spravovat interní kamerový systém instalovaný 

v bytových domem dle zvláštních předpisů,  
r) plní další úkoly dle pokynů či příkazů nadřízených, 

 
Tímto si Vám dovoluji předložit uvedený materiál s návrhem na schválení, viz. (návrh usnesení). 
Děkuji. 

 
 
 
 
Mgr.  Martin  K u n c 

                                                                                                          vedoucí MP Žďár n.S. 
 


