Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.3.2020

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2019
– materiál do Zastupitelstva města
Městská policie města Žďáru nad Sázavou (dále jen městská policie, MP), zabezpečuje místní
záležitosti veřejného pořádku na katastrálním území města a plní další úkoly vyplývající zejména ze
zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle
zákona zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích
se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených zákonem nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho
obnovení
se podílí na prevenci kriminality v obci
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o
obecní policii
1) Personální obsazení

V průběhu roku 2019 došlo u MP Žďár nad Sázavou k drobným změnám v personálním obsazení.
Počátkem roku odešel od MP kolega vykonávající administrativní činnosti, prevenci a výkon trestu
OPP. Obsazení uvolněného místa bylo řešeno následovně: na administrativní činnost byla s úvazkem
0,5 přijata nová pracovnice, zbývající agendy byly rozděleny v rámci městské policie.
Městská policie byla personálně obsazena celkem 37 pracovníky, tedy stejně jako v roce 2018 (viz
tabulka níže). Počet pracovních úvazků byl o 0,5 nižší. Bezpečnostní asistenti jsou zaměstnáni na
dohodu o provedení práce, pracovnice zajišťující úklid je zaměstnána na dohodu o provedení činnosti.
Pracovníci monitoringu MKDS, přestože jsou řízeni vedoucím městské policie, jsou organizačně
zařazeni pod Organizační složku TSBM.
Personální obsazení MP
Strážníci
administrativní pracovník
asistent prevence kriminality
domovník preventista
bezpečnostní asistent
pracovník monitoringu MKDS
pracovnice zajišťující úklid

21
1
4
1
6
3
1

2) Vzdělávání a výcvik strážníků
Struktura a časová dotace povinného vzdělávání zůstala v roce 2019 stejná jako v roce 2018. Každý
strážník průběžně absolvuje školení v akreditovaném školícím středisku. Strážníci s kratší praxí jsou
navíc povinni složit na závěr odbornou zkoušku. Interní vzdělávání strážníků je prováděno
v návaznosti na změny v právních předpisech souvisejících s jejich prací. V rámci pravidelného
výcviku absolvují cvičné střelby ze služebních zbraní. Devatenáct strážníků je odborně vyškolených
na odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi. Strážníci byli povinně proškoleni v bezpečnosti práce
a požární ochraně a absolvovali kurz k oprávnění řízení služebních vozidel.

3) Výkon služby
Výkon služby je městskou policií města zabezpečován nepřetržitě a to ve 12-ti hodinových službách
(denní, noční). Hlídky jsou dvojčlenné - pěší, či motorizované. Na noční směny jsou převážně
používáni i služební psi. U MP působí v současné době dva psovodi.
Již od roku 2013 využíváme k výkonu preventivní činnosti i asistenty prevence kriminality.
V současné době máme asistenty čtyři, kteří při své práci velmi dobře využívají i dobrou znalost
prostředí, ve kterém službu vykonávají.
Od roku 2018 jsme zavedli prev. program „Domovník preventista“, kde na plný pracovní úvazek
pracuje jedna osoba.
Dále od roku 2015 působí u MP bezpečnostní asistenti, kteří dohlížejí na bezpečnost u přechodů pro
chodce. V roce 2019 jsme do této činnosti zapojili 6 bezpečnostních asistentů pracujících na dohodu
o provedení práce. Služba na přechodech je veřejností velmi kladně vnímána a díky ní nedošlo, od
doby jejího zřízení, k žádné závažné kolisi na přechodu, jejímž důsledkem by byla újma na zdraví
člověka.
Na služebně městské policie je výkon zabezpečen v nepřetržitém režimu. Stálá služba, mimo jiné,
přijímá oznámení od občanů, předává oznámení hlídkám, vytěžuje kamerový systém, obsluhuje pult
PCO a zajišťuje zápisy do registrů městské policie. K vytěžování kamerového systému jsou zřízeny
tři pozice pracovníků monitoringu. Ve spolupráci s úřadem práce na těchto místech zaměstnáváme
osoby se změněnou pracovní schopností, které se často velmi obtížně uplatňují na trhu práce. V roce
2019 jsme proto pracovní prostředí upravili bezbariérově tak, abychom mohli zaměstnat i osobu na
invalidním vozíku.
4) Městská policie jako partner
Městská policie i v loňském roce velmi úzce spolupracovala s orgány státní správy, samosprávy a
dalšími veřejnými či soukromými subjekty. Samozřejmě nelze opomenout spolupráci s veřejností,
která je oboustranně velmi přínosná.
V oblasti spolupráce s Policií ČR to je zejména koordinovaná součinnost, či partnerství s obvodním
oddělením a dopravním inspektorátem. Velice úzká a provázaná je i spolupráce s jednotlivými odbory
MěÚ. Jedná se zejména o odbor dopravy, odbor sociální, komunálních služeb, životního prostředí,
školství, kultury a sportu, živnostenský a majetkoprávní.
Mezi další významné spolupracující orgány a instituce patří všechny příspěvkové organizace města,
HZS, RZS, Okresní soud, Okresní státní zastupitelství, Probační a mediační služba, Pedagogicky psychologická poradna a většina neziskových organizací našeho města.
Městská policie v médiích pravidelně informovala veřejnost zejména o bezpečnostní problematice a
stavu veřejného pořádku na teritoriu města. Vedoucí MP se dále účastní „setkání s občany“
pořádaných vedením města.
Vedoucí městské policie je aktivně zapojen v uvedených pracovních skupinách, orgánech
-

Pracovní skupina místostarosty města pro řešení sociálně patologických jevů
Povodňová komise města
Bezpečnostní rada obce
Pracovní skupina Kraje Vysočina pro řešení problematiky páchání trestné a přestupkové
činnosti pod vlivem alkoholu
Pracovní skupina pro Obecní policie Svazu měst a obcí ČR
Pracovní skupina Strategie rozvoje města – PS1 – Řízení a správa města, komunikace
s veřejností, bezpečnost
Pracovní skupina Komunitního plánu sociálních služeb – Osoby v nepříznivé životní situaci
Pracovní skupina Strategického plánu sociálního začleňování – Bezpečnost
Koncepce Smart city – pracovní skupiny Connected city, Doprava

Preventistka MP je aktivně zapojena v níže uvedených skupinách, komisích a dalších funkcích:
-

Komise sociálně právní ochrany dětí
Pracovní skupina místostarosty města pro řešení sociálně patologických jevů
Pracovní skupina Komunitního plánování – Rodina, děti a mládež
Tým pro mládež okres Žďár nad Sázavou
Multidisciplinární tým pro oběti
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-

Manažer prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou
Mentor Asistentů prevence kriminality
Mentor Domovník preventista
Pracovní skupina k revizi SPSZ a TAP v ZR
Pracovní skupina prorodinné politiky

K informování veřejnosti jsou zřízeny webové stránky www.zdarns.cz/samosprava/mp, na kterých
občané naleznou podrobné informace o činnosti městské policie i pokyny vztahující se k prevenci.
Mohou zde také pokládat dotazy, na které je jim odpovídáno a případně získají informace o psech
umístěných do útulku, či informace o městském kamerovém dohlížecím systému.
Jako člen integrovaného záchranného systému plnila MP v loňském roce důležité úkoly ohledně
protipovodňového plánu města a další úkoly v souvislosti s krizovým řízením města.
5)

Městský kamerový dohlížecí systém

Městská policie, jakož i Policie ČR, využívají pro řešení místních záležitostí veřejného pořádku,
odhalování a předcházení trestné a přestupkové činnosti městský kamerový dohlížecí systém
(MKDS). Ten byl v roce 2019 významně rekonstruován.
Došlo k pořízení nových panoramatických kamer na kamerových bodech č.15 a č.17. Dále byla
vyměněna i kamera na kamerovém bodě č. 14. Mimo výše uvedených investic do samotných kamer,
byl pořízen i nový záznamový server a to včetně upgrade softwaru. V rámci stability optické sítě,
která slouží pro přenos signálu z jednotlivých kamerových bodů, došlo na pěti kamerových bodech
k výměně optických převodníků. Tato investice v budoucnu zajistí plynulost přenosu signálu a
umožní rozšíření systému o další kamerové body související s budovaným Městským dopravním
kamerovým systémem. Nově budou instalovány i kamerové body v lokalitě tvrze v ZR1, čímž se
celkový počet kamerových bodů navýší. Nynější kamerový systém disponuje čtyřmi monitorovacími
pracovišti. Dvě jsou umístěna na městské policii, zbývající dvě na Policii ČR Žďár nad Sázavou.
Jedná se o pracoviště na obvodním oddělení a na službě kriminální policie a vyšetřování. V současné
době je MKDS tvořen 17 kamerovými body (celkem 22 kamer) a mobilním kamerovým souborem.
Od dubna letošního roku dojde i k zprovoznění výše uvedeného Městského dopravního kamerového
systému.
Umístění současných kamerových bodů viz. (situační plánek MKDS):
kamera č. 1
kamera č. 2
kamera č. 3
kamera č. 4
kamera č. 5
kamera č. 6
kamera č. 7
kamera č. 8
kamera č. 9
kamera č. 10
kamera č. 11
kamera č. 12
kamera č. 13

ul. Nádražní – pěší zóna, ul. Husova, ul. Tyršova
prostor náměstí Republiky
prostor nám. Republiky, Havlíčkova náměstí
ul. Dolní, ul. Jungmannova, ul. Wonkova, prostory odstavných parkovišť a
prostory před sportovní halou, zimním stadionem
ul. Libušínská, ul. Kovářova, ul. Dolní, prostory odstavných parkovišť před
obytnými domy, Domem kultury a hotel Jehla
atrium u supermarketu s oděvy, okolí restauračních zařízení
veřejné prostranství před obchodními domy na ul. Brodská,
prostory autobusových zastávek
veřejné prostranství včetně parkoviště před OC Convent, ul.
Horní, Nerudova
ul. Chelčického – prostor před budovou ČD, prostor autobusového nádraží a
přilehlých komunikací
ul. Žižkova - prostor autobusových zastávek, prostor přilehlého
parkoviště a komunikací
ul. Nádražní – prostor křižovatky ul. Nádražní, Strojírenská, Smetanova,
přilehlého parku a parkoviště před SZŠ
ul. Veselská – prostor ul. Veselské
ul. Studentská – prostor ul. Studentské, prostory odstavných parkovišť před
budovou polikliniky a obch. domem Lidl
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kam. bod č. 14
kam. bod č. 15
kam. bod č. 16
kam. bod č. 17

prostor ulice Bezručova, Purkyňova, prostory odstavných parkovišť, zastávek
a blízkého okolí (kamery č. 14, 18, 19)
ul. Brodská, prostory za bytovým domem č. 1936, prostory hřišť, parkovišť a
veřejných prostranství „na věžičce“ (kamera č.15)
ul. Revoluční, veřejná prostranství ul. Revoluční, Okružní, Komenského a ul.
Libická (kamera č.16)
prostor náměstí Republiky (kamera č. 17, 20, 21, 22)
Plánek rozmístění stávajících kamer MKDS

Stávající
kamerový
bod č.16
Stávající
kamera č. 4
Stávající
kamera č. 5
Stávající
kamera č. 3
Stávající
kamera č. 7
Stávající
kamera č. 6

Stávající
kamera č. 2

Stávající
kamera č. 1

Stávající
kamera č. 9

Stávající kamerový bod č. 17

Stávající kam. bod
č. 14 - křižovatka
Bezruč. x Purk.
Stávající
kamera č. 15
Stávající
kamera č. 13
kamera č.13
Stávající
kamera č. 10
Stávající
kamera č. 12
Pracoviště MP

Stávající
kamera č. 8
Stávající
kamera č. 11
Pracoviště OO
PČR

Za dobu provozu MDKS bylo odhaleno i několik závažných trestných činů a událostí, mezi které patří
např. případ osoby, která se chtěla sebepoškodit, resp. upálit (občan se polil zápalnou látkou a tuto
chtěl zapálit). Díky rychlému zjištění události pomocí MKDS a včasnému zásahu byl život občana
4

zachráněn zasahujícími strážníky. Dále byla např. odhalena skupina sprejerů, které se orgány
činnými v trestním řízení podařilo prokázat trestnou činnost se škodou převyšující 500.000,- Kč.
V neposlední řadě několik desítek případů trestné činnosti, při kterých byli pachatelé zadrženi přímo
při činu, nebo na základě kamerových záznamů jim byla trestná činnost prokázána např. případy tří
loupežných přepadení před budovou ČD, sériová tr. činnost vloupání do vozidel atd. Obrovskou roli
sehrál i při vyšetřování zvláště závažných zločinů a to vraždy místního taxikáře, vraždy osoby
z orlicko-ústecka a pokusu vraždy místní občanky.
Mezi nejzávažnější případy z roku 2019, při kterých byl důkladně vytěžován kamerový systém, patří
případ zvláště závažného zločinu vraždy. K tomuto skutku došlo začátkem června loňského roku
v nelegální herně ve Žďáře nad Sázavou 1.
Kamerový systém je plně využíván jak ze strany MP, tak i Policie ČR. Slouží zejména k monitorování
stavu veřejného pořádku a přestupkové činnosti. Dále je kamerový systém využíván zejména v denní
době kromě monitorování stavu veřejného pořádku i k monitorování dopravních přestupků.
Kamerový systém přispěl v loňském roce i k odhalení a dokumentaci několika desítek trestných činů.
Náhledy z jednotlivých kamer jsou pro veřejnost umístěny na stránkách městské
policie:www.zdarns.cz/samosprava/mp/mestsky-kamerovy-dohlizeci-system

Výčet důležitých událostí při kterých byl využit MKDS v roce 2019:
Místo

Stručný popis události

Způsob využití MKDS

Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Kamera č. 1 - hlavní pošta
přispívání k ochraně osob a majetku
prováděn monitoring lokality
osoby vzbuzující veřej. pohoršení
zjištěno monitoringem, řešeno MP
vozidla parkující v autobusové zastávce
zjištěno monitoringem, řešeno MP
osoba podezřelá z krádeže
prováděn monitoring lokality
narušování veřejného pořádku v pěší zóně
zjištěno monitoringem, řešeno MP
nesvítící veřejné osvětlení
zjištěno monitorováním lokality
pátrání po pohřešované dívce
prováděn monitoring lokality
dopravní přestupky ul. Husova, Tyršova, Nádražní zjištěno monitoringem, řešeno MP
osoby podezřelé z narušování VP v pěší zóně
zjištěno monitoringem, řešeno MP

Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Kamera č. 2 – nám. Republiky
zajišťování bezpečnosti při novoročním ohňostroji monitorování lokality
vánoční výzdoba + slaměný betlém
prováděn monitoring lokality
sjízdnost komunikací v souvislosti se sněžením
zjištěno monitorováním lokality
přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob
prováděn monitoring lokality
Den Žďáru + Den dětí
monitorování lokality a daného prostoru
vzájemné potyčka skupinou osob před Maxem
zjištěno monitoringem, spolupráce s PČR
pátrání po pohřešované dívce
prováděn monitoring lokality
dopravní nehoda
monitorování místa, spolupráce s PČR
parkování a stání vozidel v rozporu s DZ
zjištěno monitoringem, řešeno MP
konzumace alkoholu v rozporu s vyhláškou
zjištěno monitoringem, řešeno MP
koupání osob v kašně
zjištěno monitoringem, řešeno MP
umělecké dílo „drátěný muž se síťovkou“
prováděn monitoring daného místa
pátrání po podezřelém vozidle s osádkou
monitorování lokality, spolupráce s PČR
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
stání vozidel v křižovatce v rozporu s DZ
zjištěno monitoringem, řešeno MP
požívání alkoholu a kouření v autobus. zastávce
zjištěno monitoringem, řešeno MP
nesvítící veřejné osvětlení
zjištěno monitorováním lokality
jízda cyklistů po chodníku
zjištěno monitoringem, řešeno MP
parkování motor. vozidel v autobus. zastávce
zjištěno monitoringem, řešeno MP
narušování veřej. pořádku podnapilými osobami
zjištěno monitoringem, řešeno hlídkou MP
trhy na náměstí
prováděn průběžně monitoring

Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Kamera č. 3 - nám. Havlíčkovo
zajišťování bezpečnosti při novoročním ohňostroji monitorování lokality a daného prostoru
vánoční výzdoba
prováděn monitoring lokality
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Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Den Žďáru + Den dětí
vozidla porušující DZ na nám. Havlíčkovo
koupající se osoby v kašně
přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob
narušování veřej. pořádku skupinou osob
sjízdnost hl. komunikace ohledně sil. sněžením
nefunkční světelné semafory na křižovatce u KB
dohled na přechodech pro chodce
pátrání po pohřešované dívce
trhy na náměstí
umělecké dílo „drátěný muž se síťovkou“

monitorování lokality a daného prostoru
zjištěno monitorováním lokality, řešeno MP
zjištěno monitorováním, řešeno MP
prováděn monitoring lokality
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zjištěno monitorováním lokality
zjištěno monitoringem
prováděn průběžně monitoring
prováděn monitoring lokality
monitorování lokality a daného prostoru
prováděn monitoring daného místa

Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Kamera č. 4 - ul. Dolní
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
plynulost a průjezdnost vozidel v dopravní špičce monitorování lokality
dopravní nehoda
monitorování místa s ohledem na BESIP
sraz motorkářů u zimního stadionu
monitorování akce, BESIP, VP
Žďárská pouť
monit. BESIP,VP, ochrana majetku, osob
pátrání po podezřelém vozidle s osádkou
monitorování lokality, spolupráce s PČR
přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob
monitorování lokality
narušování veřej. pořádku skupinou mladíků
zjištěno monitoringem, řešeno MP
hokejové zápasy zvláště rizikové
monitorování lokality z hlediska VP
parkování a stání vozidel v rozporu s DZ
zjištěno monitoringem, řešeno MP

Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Kamera č. 5 - hotel Jehla
přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob
monitorování lokality
kulturní akce v DK, plesy, koncerty, diskotéky
monitoring parkoviště, VP, ochrana majetku
průjezdnost komunikace v souvislosti se sněžením zjištěno monitorováním lokality
osoby narušující veřejný pořádek
zjištěno monitoringem, řešeno MP
pašijová hra v areálu Libušína
prováděn monitoring
čarodějnická show, ohňostroj – areál Libušína
monitorování lokality, VP, majetek
porušování DZ, křižovatky, nezpevněné plochy
zjištěno monitoringem, řešeno MP
Žďárská pouť
monitorován BESIP, VP, majetek
osoby provádějící podomní prodej
zjištěno monitoringem, řešeno MP

Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3

Kamera č. 6 – ul. Brodská
osoby narušující veřejný pořádek
zjištěno monitoringem, řešeno hlídkou MP
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
požívání alkoholických nápojů na VP – zákaz VM zjištěno monitoringem, řešeno MP
parkující vozidla v autobusové zastávce
zjištěno monitoringem, řešeno MP
DN v křižovatce Brodská-Revoluční
monitorování lokality, spolupráce s PČR
osoby vzbuz. veřej. pohoršení u autobus. zastávky zjištěno monitoringem, řešeno MP
přispívání k ochraně osob a majetku
prováděn monitoring lokality
sjízdnost hl. komunikace týkající se sil. sněžení
zjištěno monitorováním lokality
zakázané stání vozidel na místech pro invalidy
zjištěno monitoringem lokality
poškozování majetku, vandalismus
zjištěno monitoringem, řešeno MP
pátrání po podezřelém vozidle s osádkou
monitorování lokality

Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Kamera č. 7 – atrium
vozidla porušující DZ při vjezdu do prostoru atria zjištěno monitoringem, řešeno MP
přispívání k ochraně osob a majetku
prováděn monitoring lokality
osoby vzbuzující veřejného pohoršení
zjištěno monitoringem, řešeno MP
konzumace alkoholu v rozporu s vyhláškou
zjištěno monitoringem, řešeno MP
bezdomovci obtěžující občany
zjištěno monitorováním lokality
nefunkční veřejné osvětlení
zjištěno monitorováním lokality
narušování veřej. pořádku podnapilými osobami
zjištěno monitoringem, řešeno MP

Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Kamera č. 8 - hotel Fit
zajišťování bezpečnosti při novoročním ohňostroji monitorování lokality
porušování DZ u OC Convent
monitorování lokality, řešeno MP
parkování vozidel u hotelu Morava a Fit
monitoring zaměřený na ochranu majetku
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
nefunkční semafory na světelné křižovatce
monitoring z důvodu plynul. průjezdu vozidel
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Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

přispívání k ochraně osob a majetku
vážná DN na přechodu pro chodce
plynulost a průjezdnost vozidel v dopravní špičce
urnový háj
nepřizpůsobivé osoby vzbuzující veřej. pohoršení
sjízdnost hl. silnice v souvislosti se sil. sněžením
zakázaná konzumace alkohol. nápojů na VP

prováděn monitoring lokality
monitoring místa činu, spolupráce s PČR
monitorování lokality
prováděn namátkově monitoring
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zjištěno monitorováním lokality
zjištěno monitoringem, řešeno MP

Žďár n/S.6
Žďár n/S.6
Žďár n/S.6
Žďár n/S.6
Žďár n/S.6
Žďár n/S.6
Žďár n/S.6
Žďár n/S.6
Žďár n/S.6
Žďár n/S.6

Kamera č. 9 - nádraží ČD
přispívání k ochraně osob a majetku
prováděn monitoring lokality
vzbuzování veřej. pohoršení v okolí nádraží ČD
zjištěno monitoringem, řešeno MP
vozidla stojící v autobusové zastávce
zjištěno monitoringem, řešeno MP
porušování DZ v blízkém okolí nádraží ČD
zjištěno monitoringem, řešeno MP
plynulost a průjezdnost vozidel v dopravní špičce monitorování lokality
parkování vozidly na nezpevněných plochách
zjištěno monitoringem, řešeno MP
potyčka mezi bezdomovci
zjištěno monitoringem, řešeno MP
bezdomovci narušující veřejný pořádek u haly ČD zjištěno monitoringem, řešeno MP
konzumace alkoholu v rozporu s vyhláškou
zjištěno monitoringem, řešeno MP
nepřizpůsobivé osoby obtěžující občany
zjištěno monitorováním lokality

Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Kamera č. 10 - ul. Žižkova
pátrání po podezřelém vozidle s osádkou
prováděn monitoring, spolupráce s PČR
plynulost průjezdu vozidel v dopravní špičce
monitor. lokality, spolupráce s DI PČR
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
porušování dopravního značení, stání v křižovatce zjištěno monitoringem, řešeno MP
kouření v autobusové zastávce
zjištěno monitoringem, řešeno MP
požívání alkohol. nápojů v autobus. Zastávce
zjištěno monitoringem, řešeno MP
přispívání k ochraně majetku-zaparkovaná vozidla prováděn monitoring

Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Kamera č. 11 - křiž. U Ivana
pátrání po pohřešované dívce
prováděn monitoring lokality
průjezd vozidel v doprav. špičce, kruhový objezd monitorování lokality
porušování DZ, stání kamionů mimo zónu
zjištěno monitoringem, řešeno MP
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
pokus o krádež dámské kabelky
prováděn monitoring lokality
nefunkční veřejné osvětlení
zjištěno monitorováním lokality
narušování veřej. pořádku podnapilými osobami
zjištěno monitoringem, řešeno MP
dopravní nehoda
monitorování místa DN

Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Kamera č. 12 – ul. Veselská
v nočních hodin. narušování VP podnap. osobami zjištěno monitoringem, řešeno MP
nepořádek a odkládání odpadu mimo kontejnery
zjištěno monitoringem, řešeno MP
porušování DZ, průjezdnost, parkování
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zakázané požívání alkohol. nápojů na VP
zjištěno monitoringem, řešeno MP
odkládání odpadu mimo kontejnery
zjištěno monitoringem, řešeno MP
pátrání po podezřelé osobě
prováděn monitoring
přispívání k ochraně osob a majetku
zjištěno monitoringem, řešeno MP

Žďár n/S.4
Žďár n/S.4
Žďár n/S.4
Žďár n/S.4
Žďár n/S.4
Žďár n/S.4
Žďár n/S.4
Žďár n/S.4

Kamera č. 13 – poliklinika
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
kouření školní mládeže v blízkosti škol
zjištěno monitorováním lokality, řešeno MP
zákaz stání vozidel na místech pro invalidy
zjištěno monitoringem lokality, řešeno MP
vzbuzování veřej. pohoršení bezdomovci
monitorování místa, řešeno MP
přispívání k ochraně majetku-zaparkovaná vozidla prováděn monitoring
pátrání po podezřelých osobách
prováděn monitoring lokality
odstavená motorová vozidla v rozporu s DZ
monitorování lokality, řešeno MP
konzumace alkoholu na VP v rozporu s vyhláškou zjištěno monitoringem, řešeno MP

Žďár n/S.2
Žďár n/S.2
Žďár n/S.3

Kamerový bod č. 14 – kamery č.14, 18, 19
monitorování hustoty provozu
prováděn monitoring lokality
ochrana majetku, veřej. pořádku, autob. zastávky prováděn monitoring lokality
pátrání po podezřelých osobách a vozidlech
monitorování lokality, spolupráce s PČR
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Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3

Kamerový bod č. 15 – kamera č.15 u “Věžičky“
nefunkční veřejné osvětlení
zjištěno monitorováním lokality
pohyb podezřelých osob a vozidel
zjištěno monitoringem, spolupráce s PČR
nepořádek a odkládání odpadu mimo kontejnery
zjištěno monitoringem, řešeno MP
volný pohyb psů na veřej. prostranství
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zakázaná konzumace alkohol. nápojů na VP
zjištěno monitoringem, řešeno MP
narušování veřej. pořádku nepřizpůsob. osobami
zjištěno monitoringem, řešeno MP

Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3

Kamerový bod č.16 – kamera č.16
narušování veřejného pořádku
zjištěno monitoringem, řešeno MP
podnapilé osoby pohybující se v komunikaci
zjištěno monitoringem, řešeno MP
nefunkční veřejné osvětlení
zjištěno monitorováním lokality
pátrání po podezřelých osobách a vozidlech
monitorování lokality, spolupráce s PČR
ochrana majetku, veřej. pořádku, autob. zastávky prováděn monitoring lokality
průjezdnost vozidel v dopravní špičce
monitorování lokality
stání motor. vozidel na nezpevněné ploše
zjištěno monitoringem, řešeno MP
porušování dopravního značení
zjištěno monitoringem, řešeno MP

Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Kamerový bod č. 17 – kamera č.17, 20, 21, 22
zajišťování bezpečnosti při novoročním ohňostroji monitorování lokality
vánoční výzdoba + slaměný betlém
prováděn monitoring lokality
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
Den Žďáru + Den dětí
monitorování lokality a daného prostoru
trhy na náměstí
prováděn průběžně monitoring
osoby pohybující se v komunikaci
zjištěno monitoringem, řešeno MP
nefunkční veřejné osvětlení
zjištěno monitorováním lokality
požívání alkohol. nápojů v rozporu s vyhláškou
zjištěno monitoringem, řešeno MP
parkování vozidel v rozporu s DZ
zjištěno monitoringem, řešeno MP
přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob
prováděn monitoring lokality
osoby znečišťující veřej. prostranství
zjištěno monitoringem, řešeno MP
koupání osob v kašně
zjištěno monitoringem, řešeno MP
stání a parkování vozidel v křižovatce
zjištěno monitoringem, řešeno MP

6) Preventivní aktivity MP
U městské policie je zaveden ucelený systém prevence kriminality, který se soustřeďuje na prevenci
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a prevenci kriminality ve městě.
Projekt Sovička - projekt je zaměřen na zlepšení veřejného pořádku (odhazování odpadků), ochranu

veřejné zeleně (vyšlapávání nových cest, lámání větví, odnášení rostlin z veřejných prostranství,
venčení psů), efektivní třídění odpadu a proškolení základních dovedností při úrazu v přírodě. Projekt
je určen zejména mladším dětem a jejich rodičům. Na realizaci se podílí i odbor životního prostředí
MěÚ, SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou, studentky Střední školy obchodní a služeb Žďár nad Sázavou
a oddíl vodních skautů Racek.
Projektové dny– v loňském roce se městská policie již podeváté podílela na Projektovém dni ZŠ
Komenského 6, kdy preventistka pravidelně pracuje s dětmi z přípravného ročníku a 1. a 2. třídou.
Dále byl realizován projekt, jehož cílovou skupinou jsou třídní kolektivy osmých a devátých ročníků,
případně 1 a 2. ročníky středních škol a učilišť. Jde o novou formu prevence sociálně patologických
jevů. Dále jsme spolupracovali s MŠ Vysocká při realizování projektového dne zaměřeného na
bezpečný pohyb na veřejném prostranství - setkání s neznámým zvířetem.
Projekt Dýchej- divadelním představením „Dýchej“ se na příběhu dvou dívek ukazuje, jak málo stačí
k životu. Do programu jsou zapojeny i odbornice z PMS, OSPOD, MP, Týmu pro mládež,
psycholožka, etopedka. Projekt byl uskutečněn se 16 třídními kolektivy.
Program Pálí to– zvláště pro děti předškolního věku a jejich rodiče byl určen uvedený program Pálí
to. Program byl realizován ve spolupráci s o.p.s. Popálky a SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou. Zaměřil
se na prevenci zdraví – předcházení úrazů v domácnostech, poskytnutí první pomoci a přivolání RZS.
Důraz byl kladen na přivolání pomoci, neopuštění člověka v nouzi. Dále jsme se spolupracovali při
třinácti preventivních programech ve školkách a deseti programech v základních školách.
Projekt Forenzní značení kol – v rámci tohoto projektu bylo označeno celkem 48 jízdních kol.
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Kontroly s OSPOD – (s oddělením sociálně právní ochrany dětí MěÚ) - v souvislosti s veřejným

pořádkem a užíváním návykových látek dětí a mladistvých byly průběžně prováděny kontroly
zaměřené zejména na oblast kouření dětí a mládeže.
Přednášková činnost– v průběhu roku se jsme uskutečnili tři přednášky na SŠ obchodní a služeb a tři
přednášky na domově mládeže SŠ obchodní a služeb. Hlavním tématem bylo vysvětlení vyhlášek,
nařízení města a problematika přestupků. Ve dvou případech byla provedena přednášku ve
Výchovném ústavu pro mladistvé. Tématem první přednášky bylo právní povědomí, druhou
uskutečnili sami asistenci prevence kriminality v oblasti své působnosti. Na besedu s maminkami,
byla paní preventistka pozvána do azylového domu pro matky (otce) s dětmi o.p.s. Ječmínek.
-

ve školských zařízeních bylo zrealizováno celkem 29 besed
akce na DDH
3 projektové dny pro ZŠ
7 projektových dnů pro MŠ, které patří do ORP Žďár nad Sázavou
9 projektových dnů pro MŠ města Žďáru nad Sázavou
2 dopoledne pro příměstský tábor Family Point
4x dopoledne pro příměstský tábor Hrdinky, Hamry n. S., maminky ZR, mini tábor Srdíčko
1x odpoledne pro Mělkovice
4 akce pro ESKO
1 akce pro Střední školu obchodní a služeb
Dopravní soutěž Besipáček Žďárský
Dopravní soutěž mladých cyklistů

-

účastnili jsme se na:
Projektovém dnu v ZŠ Komenského 6
16 x Projekt Dýchej
Mámo, táto, učím se chovat bezpečně
7x Pálí to

-

preventivními aktivitami jsme se prezentovali při realizaci těchto akcí:
Den Žďáru, Sovička, S lesníkem do lesa, Evropský týden mobility, Den otevřených dveří,
Den dětí pro MŠ s MP
6.1. DDH + BESIP:

Soutěž Besipáček – městská policie je spolupořadatelem dopravně vědomostní soutěže Besipáček

Žďárský. Soutěž je určena pro žáky čtvrtých a osmých tříd ZŠ a tercií gymnázií. Cílem je upevnit
znalosti a dovednosti z oblasti BESIPu a aktivně zapojit žáky ZŠ a studenty gymnázií do této
problematiky. Akce je dvoukolová, zakončena slavnostním vyhlášením na Radnici, kde jsou
výhercům slavnostně předány ceny představiteli města.
Soutěž mladých cyklistů - v oblasti BESIPu jsme spolupořadateli dopravní soutěže mladých cyklistů.
Zajišťujeme organizaci celé soutěže a dále jednu z disciplín, a to jízdu po DDH dle pravidel silničního
provozu, kdy hlavním organizátorem soutěže je Odbor dopravy MěÚ Žďár nad Sázavou.
Projektové dny - na DDH bylo během kalendářního roku zrealizováno 9 projektových dnů pro mateřské
školky z ORP Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem, a to 2x Vojnův Městec, 2x Světnov,
Strážek, Písečné, Dalečín, Fryšava a Škrdlovice, kdy přijelo a výukou chodec, cyklista prošlo celkem
220 dětí. Žďárské mateřské školky měly možnost využít dopravní hřiště v 9 dnech. Přišlo 21
kolektivů. Pro základní školy dle nových školních osnov byly zrealizovány celkem 3 projektové dny.
Těchto se zúčastnilo 17 tříd.Na projektových dnech se aktivně zapojili i Asistenti prevence
kriminality
Výuka na DDH – výuky na DDH se účastnily v šesti případech děti z nízkoprahového centra Esko.
Potřetí přišli na hřiště i rodiče s dětmi z Family pointu. Tentokrát se k nim přidali i uživatelé služeb
Senior Pointu. Byla zrealizována dvě dopoledne s dětmi z příměstského tábora, jejímž pořadatelem
bylo RC Srdíčko, kdy na DDH bylo přítomno celkem 40 dětí. Služeb prázdninového provozu DDH
využili nejen místní, ale i Příměstský tábor Hrdinky z Hamrů nad Sázavou. Pro mateřské školky ze
ZR byl jako každý rok připraven Den dětí s MP. V loňském roce byl program obohacen o pohádky
divadelního spolku Effrenata.
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Preventivní vlak - k předcházení dopravních nehod na železnici byl na nádraží v ZR přistaven

Preventivní vlak. Podařilo se nám obsadit všechny nabídnuté termíny žáky a studenty z ORP Žďár
nad Sázavou.
6.2. Spolupráce s MěÚ, PO a neziskovými organizacemi:
Do preventivních aktivit jsou zapojeny i nestátní neziskové organizace, které pracují s dětmi nebo
seniory.
Po celý rok jsou v Rodinném centru Srdíčko organizována setkání s preventivními aktivitami v oblasti
dopravní výchovy, chování se v rizikových situacích při setkání s cizím člověkem, neznámým
zvířetem. Děti se učí, co dělat, když se ztratí. V loňském roce proběhlo 5 setkání. V prostorách RC
Srdíčko v rámci Senior pointu byly realizovány dvě besedy pro seniory na téma bezpečí v seniorském
věku a jedna s koordinátorkou BESIPU na téma elektrokola.
V měsíci červnu jsem byla městská policie součástí naučného programu „S lesníkem do lesa,“ který
každoročně realizuje odbor Životního prostředí s dalšími zaměstnanci MěÚ a externími lektory tohoto
oboru. Na podzim jsme se účastnili Dne otevřených dveří na MÚ. V září pořádalo Ředitelství MŠ na
dopravním hřišti pro rodiny dětí ze všech mateřských škol odpoledne zaměřené na bezpečnost dětí,
kterého jsme se účastnili i s asistenty prevence kriminality.
Po celý rok provádí preventistka městské policie pravidelné přednášky a besedy s jednotlivými
třídními kolektivy od mateřských škol až po vyšší odborné školy.
6.3. Asistenti prevence kriminality
Prvním lednem 2018 byl spuštěn tříletý projekt, ze kterého je hrazena podstatná část finančních
prostředků APK. Úzce spolupracují s mentorkou, která je průběžně seznamuje s Obecně závaznými
vyhláškami města a Nařízeními, plánuje rozvržení pracovního dne, předává poznatky zjištěné
asistenty na příslušné odbory městského úřadu, oznamuje poznatky na Policii ČR. Asistenti předávají
poznatky také osobně na odboru majetkoprávním, komunálních služeb a sociálním. Kontaktováni jsou
ředitelem ZŠ Komenského 6, kde ve spolupráci s etopedkou ZŠ řeší nevhodné chování dětí z místní
části ZR 3. Pravidelné odhalují začínající černé skládky, nahlašují rozbitý mobiliář města, přispívají
k bezpečnosti v silničním provozu při velkých pohřbech na Zelené Hoře. Během výkonu svého
zaměstnání se asistenti zapojují do preventivních programů pro ZŠ, zejména na DDH, spolupracují
při Sovičce, Besipáčku Žďárském, dopravní soutěži Mladý cyklista, Bez jejich zkušeností s dopravní
výchovou bychom se dále neobešli při projektových dnech ZŠ.
Na žádost vedoucí nízkoprahového zařízení Ponorka činnost na akci FANY FEST. Pravidelně také
docházejí do obou nízkoprahových center, a i v okolí zařízení přispívají k pořádku a bezkonfliktnímu
chování uživatelů zařízení.
Společně s mentorkou dohlíželi na veřejný pořádek, majetek a občanské soužití během víkendových
akcí pořádaných městem Žďár nad Sázavou – Novoroční ohňostroj, Pašijové hry, Žďárská pouť, ZUŠ
OPEN, Den Žďáru, Pilman, Pouť křesťanských rodin, Evropský den mobility, Volný čas není nuda,
Rozsvícení vánočního stromu. Dále asistenti přispěli dohledem při Čarodějnicích, na hřbitovech
v listopadu o dvou víkendech v době Adventu. Již třetím rokem o letních prázdninách dohlíželi na
klid a pořádek na dopravním hřišti, které se opět otevřelo pro veřejnost. V roce 2019 bylo otevřené
DDH v pracovní dny v květnu, června a září v době od 14:00 – 18:00, kdy dohled a zamykání hřiště
zajišťovali asistenti, odemykala paní školnice z MŠ.
V době školní docházky přispívají k bezpečnému přecházení školáků na ulici Žižkova nad kinem a
během celého roku monitorují pořádek v okolí kina.
Pravidelně se účastní kontrol s mentorkou a kurátorkou pro děti z OSPODu v okolí škol v místní části
ZR 3. Pro děti ze zařízení Esko si připravily pět besed, sedm krát asistovali na dopravním hřišti.
Celoroční aktivitou byla spolupráce s Domovníkem preventistou. Zrealizovali přednášku pro
chovance Výchovného ústavu pro mládež.
Přispívají k uklidnění obyvatel Azylového domu pro muže na svobodárně č. 5.
Pokud je třeba, spolupracují se Spektrem, K centrem pro drogově závislé a dalšími státními i
nestátními organizacemi města, které se zabývají preventivními aktivitami s ohroženými skupinami
dětí, mládeže a rizikově se chovajících občanů města.
Pomáhají i lidem se zdravotními obtížemi, jak nás informovala vedoucí Centra pro zdravotně
postižené kraje Vysočina.
Dohledovou činnost zaměřili asistenti během roku také na SKATEPARK.
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Asistenti mají v rámci projektu pravidelné školení a také supervize. Mimo to se účastnili školení o
škodlivosti obsahu na sociálních sítích. Dále se vzdělávali v oblasti prevence zdraví. Na SPEKTRU
absolvovali přednášku o nakažlivých chorobách/AIDS, žloutenky všech typů/.
V loňském roce byla v květnu přijata nová asistentka. Se dvěma asistenty jsme, na jejich žádost,
rozvázali pracovní poměr, takže řešíme obsazení volného pracovního místa.
Protože byl loňský rok výroční, 10 let projektu APK, přijali jsme pozvání na konference v OrlovéLutyni a v Praze do Poslanecké sněmovny “Asistent prevence kriminality – 10 let zkušeností a výzvy
do dalších let.“
6.4. Domovník-preventista
15. ledna 2018 se Město Žďár nad Sázavou aktivně zapojilo do projektu MVČR ze strukturálních
fondů v rámci programu Zaměstnanost. Projekt byl prodloužen do 30.3.2020. Domovník je
zaměstnancem samosprávy začleněným do MP a podílí se na dodržování závazných ustanovení
Domovního řádu, požárních, hygienických norem, naplňování požadavků základních legislativních
norem, předchází a minimalizuje projevy společensky nežádoucích jednání a v součinnosti s asistenty
prevence kriminality aktivně provádí sociálně situační prevenci. Místem působnosti jsou bytové domy
na ulici Brodská a Revoluční, tedy svobodárny č. 1–6. Domovník zajišťuje drobné opravy na
budovách (výměna žárovek, opravy klik u dveří, oprava dveří), zajišťuje zimní údržbu u svobodárny
č. 6, zjišťuje závady v jednotlivých bytech nájemníků nebo na budovách, které postupuje
kompetentním osobám. S technikem z TSB provádí pravidelné kontroly budov. Na základě zjištění
chybějících ochranných prostředků, jako jsou hasicí přístroje, se podařilo zajistit kontrolu odborníky
a doplnit chybějící komponenty. Zorganizoval jarní úklid kolem svobodárny č. 6. Zajišťuje přístup do
budov v rámci preventivních kontrol prováděných MP. Je nápomocen při odvozu pacientů na
plánované procedury, doprovodil na žádost sociálního odboru nájemníky na úřady. Dohlíží na
pořádek v okolí místa svozu domovního odpadu. Spravuje interní kamerový systém zprovozněný
v prosinci 2018 na svobodárně č. 6. Pravidelně řeší spory v oblasti občanského soužití. Byl přítomen
na třech zorganizovaných setkáních s nájemníky na svobodárnách, kde jsou pravidelně přítomni
zástupci Města Žďáru nad Sázavou
V rámci projektu absolvuje pravidelná školení, zúčastnili jsme se Výměny dobré praxe v Kadani a
Břeclavi.
Domovník absolvuje pravidelná školení a supervize jednak v ZR na pracovní místnosti APK, jednak
v Praze v Muzeu Policie ČR, kde je odborníci z Asociace mechanických zámkových systémů školili
o novinkách těchto systémů. Domovníci absolvovali závěrečnou zkoušku a byl jim dne 4.12.2019
v Praze předán certifikát. Kromě projektových aktivit absolvoval i další školení v rámci regionální
tematické sítě Bydlení v Praze.
6.5. Bezpečnostní asistenti
Do systému prevence kriminality vstoupila v roce 2015 nová preventivní aktivita a tou je
Bezpečnostní asistent (BA). Díky mužům a jedné ženě – seniorům, kteří se aktivně podílejí ve svém
volném čase na předcházení vzniku nebezpečných situací na přechodech pro chodce v době od 7:00
– 8:00 hodin ve školním roce, se povedlo zklidnit dopravu na ulici Neumannova, Revoluční, Brodská,
Studentská, Bří Čapků. Dva BA ze Žďáru n/S. 3 si navíc o hlavních školních prázdninách rozdělili
práci a pravidelně otevírali a uzamykali dětské dopravní hřiště, které bylo pro veřejnost o prázdninách
k dispozici.
Dle koncepce činnosti MP z roku 2003, která byla předložena radě města, se aktivita činnosti
strážníků v ranních hodinách a to mezi 07.00 – 08.00 hod. soustřeďuje výhradně na dohled na
bezpečnost občanů, zejména dětí a školní mládeže. Každodenně, v době školního vyučování,
zajišťovali strážníci v době před začátkem školního vyučování dohled na přechodech pro chodce
v blízkosti škol. Jako nejproblematičtější se jeví přechody na ul. Smetanova - u ZZN, křižovatka ul.
Neumannova – Studentská - u gymnázia, křižovatka ul. Brodská – Revoluční.
6.6. Výkon trestu OPP
Výkon trestu OPP zajišťuje městská policie po převzetí agendy od odboru komunálních služeb MěÚ,
od měsíce dubna 2016.
V případě, že jsou odsouzené osoby Probační a mediační službou (PMS) předány městské policii
k odpracování soudem stanovených hodin, je místo a druh práce vybíráno dle aktuálních potřeb města.
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Při výkonu OPP jsou prováděny odpovědnou kontaktní osobou a probačním úředníkem namátkové
kontroly výkonu trestu. Pravidelně 1x měsíčně (nebo dle potřeby) je podávána zpráva PMS o
odpracovaných hodinách jednotlivých odsouzených. Veškeré opravy, úpravy a údržbu nářadí a
nástrojů provádí městská policie vlastními prostředky. V roce 2019 byly, na základě usnesení soudů
pro poskytovatele OPP město Žďár nad Sázavou, nařízeny celkem 3 tresty. Odsouzení byli z důvodu
jejich neplnění uzavřeného a domluveného harmonogramu výkonu trestu předáni zpět PMS.
7) Útulek pro psy
Městská policie zabezpečuje také problematiku odchytu nalezených a opuštěných psů. Ti jsou
předáváni do soukromého psího útulku společnosti Úsvit o.p.s., nebo předáni majiteli.

2018
2019

2018
2019

odchyceno
psů celkem

vráceno majiteli

umístěno na útulek

vydáno z útulku

59
54

32
37

27
17

25
20

umístěno v
útulku ke
konci roku
3
0

rozpočet v Kč

celkové náklady v Kč

95.000
100.000

91.161
42.083

V roce 2019 se podařilo z útulku vydat celkem 20 psů, což je 100 % z celkově umístěných psů do
útulku. K tomuto značně přispívá naše spolupráce v prezentaci odchycených psů, kteří jsou nabízeni
novým majitelům prostřednictvím internetových stránek www.utulek-pro-psy.cz a
www.facebok.com/utulekzdar. Spolupráce se soukromým útulkem společnosti Úsvit o.p.s. je na
výborné úrovni. V celkových nákladech jsou zahrnuty i náklady související s kastrací koček a náklady
související s provozem kafilerního boxu. Jedná se o další činnosti, které městská policie zajišťuje.
8) Zajišťování akcí a mimořádných úkolů na území města
Městská policie se podstatnou měrou podílela na zajištění rozličných společenských akcí konaných
v našem městě. Vedle zajištění samotného průběhu, dohledu nad stavem veřejného pořádku, dbala i
na bezpečnost osob a majetku.
měsíc

popis akce

počet strážníků

1
1.-12.

Novoroční ohňostroj na nám. Republiky – přispívání k bezpečnosti osob
Kontroly v restauracích na podávání alkoholu, kouření u osob mladších 18 let,
prováděny zejména pátek a sobota /spolupráce s PČR/
Pravidelné dohledy na přechodech pro chodce v blízkosti školních zařízeních
a na jiných nebezpečných místech
Kontroly v okolí diskotéky Max, Atria, ul. Veselská
Zajištění a dohled při pořádání plesů v okolí Domu kultury
Taneční zábava v Sokolovně
Jarní setkání motorkářů
Pašijová hra v areálu ZR 1 Libušin + velikonoce
Rychlobluslařka M. Sáblíková na nám. Republiky – setkání s občany
Čarodějnická show
Majáles
Žďárská pouť
Kladení věnců v souvislosti se státním svátkem osvobození
Krojovaná pouť – Zámek ZR 2
Majáles
Spolupráce MP při zajištění Dne Žďáru + Dne dětí
Spoluúčast na akci „S lesníkem do lesa“
Žďárský triathlon
Taneční zábava ve ZR 2
Festival Korespondence

14 + 2 APK

1.-12.
1.-12.
1. - 3.
3.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
7.
7.

4
2-4
+ 3 APK + 6 BA
zvýšená hl. činnost
4
4
zvýšená hl. činnost
4+2 APK
4+2APK
4
4
6 + sl.psi + 2 APK
2
2
zvýšená hl. činnost
14
1
3+1 APK
zvýšená hl.činnost
zvýšená hl. činnost v okolí
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7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8. – 9.
9.
9.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
12.
11-12-1
12.
12.
12.

Rockový festival pod Zelenou horou
Letní kino ve ZR 2
Letní kino za Domem kultury
Charitativní cyklojízda Žďárskými vrchy
Horácký džbánek
Pilman
Dračí lodě na Pilské nádrži
Diecézní pouť rodin
Slavnosti jeřabin
Farmářské trhy
Rizikový hokej Žďár – Havl. Brod
Setkání motorkářů - ukončení sezóny
Kladení věnců v souvislosti se státním svátkem vzniku ČSR
Diskotéka Discov v Domě kultury
Výročí 30 let sametové revoluce 17.listopadu – akce v centru města
Kontroly hřbitovů v souvislosti s "dušičkami"
Taneční zábava v Sokolovně
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční výzdoba, slaměný betlém před Radnicí
Zajištění a dohled při plesech v okolí Domu kultury
Vánoční trhy na nám. Republiky
Zvýšený dohled nad ochranou majetku a vážným narušováním
veřejného pořádku v souvislosti s vánocemi a koncem roku včetně Silvestra

9)

zvýšená hl. činnost v okolí
průběžná hl. činnost
průběžná hl. činnost
4
2+3 APK
2
zvýšená hl. činnost v okolí
4 + 2 APK
průběžná hl. činnost
průběžná hl. činnost
6 + sl. pes + PČR
zvýšená hl. činnost
2
4
4
zvýšená hl. činnost 4 + 2 APK
4
2 + 3 APK
zvýšená hl. činnost
4
zvýšená hl. činnost
4+2 pohotovost

Pult centralizované ochrany (PCO)

Městská policie prováděla v roce 2019 přes elektronický zabezpečovací systém ostrahu 28 objektů,
které jsou připojené na PCO MP. Ve většině případů se jedná o objekty Města Žďáru nad Sázavou
nebo objekty veřejného zájmu. Celkový počet výjezdů a přijatých opatření byl v počtu 106.Ve všech
případech, mimo jednoho se jednalo o tzv. “plané výjezdy“, kdy hlídkami MP bylo na místě zjištěno,
že se jedná o technickou závadu na EZS objektu nebo o chybnou manipulaci s EZS některým ze
zaměstnanců.
Městská policie touto formou střežení objektů podstatnou měrou přispívá k ochraně majetku na území
Města Žďáru nad Sázavou. Z dlouhodobého hlediska se jednoznačně ukazuje, že pokud je v objektu
zřízen EZS s napojením na PCO dochází k minimálním snahám pachatelů o vloupání do těchto
objektů.
10)

Čerpání rozpočtu 2019

Rozpočet MP na rok 2019 byl po rozpočtových opatřeních stanoven na celkových18.941,80tis. Kč.
Rozpočet nebyl překročen, byl čerpán na 97,3 %, tj. 18.430 tis. Kč.
V roce 2019 se městu podařilo získat v rámci programu Smart city dotaci na projekt Městský dopravní
kamerový systém. Projekt zpracovalo oddělení projektů a marketingu ve spolupráci s městskou
policií. Celková výše dotace na uvedený projekt představuje částku 1.693.350 Kč. Projekt je
v současné době ve stadiu realizace.
11)

Řešení oznámení občanů a zjištěných přestupků

Problematika přijatých oznámení, zjištěných a následně řešených skutků, tvoří velkou část pracovní
náplně strážníků městské policie. V roce 2019 eviduje městská policie v interních elektronických
systémech AMIS a Metropolis celkem 3427záznamů. Jedná se především o oznámení občanů, dalších
orgánů a organizací, záznamy z PCO a dalších důležitých interních událostí. Počet událostí v systému
AMIS, METROPOLIS se oproti roku 2018podstatně navýšil. Veškerým oznámením byla věnována
maximální pozornost a byla řešena v souladu se zákonem.
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události AMIS, METROPOLIS
2709
2393
3427

2017
2018
2019

V roce 2019 řešila městská policie i značné množství přestupků. Přestupky jsou řešeny buď
domluvou, pokutou v příkazním řízení nebo jsou oznamovány správním orgánům. Ve druhé tabulce
jsou uvedeny sledované údaje z činnosti městské policie. V tabulkách jsou uvedeny pouze ty
přestupky, u kterých je možno identifikovat konkrétní osobu pachatele. Strážníci v průběhu roku řešili
i značné množství přestupků, u kterých osoba pachatele zjišťována nebyla. Jednalo o bagatelní
přestupky, kde k vyřešení postačovala domluva bez nutnosti zjišťování totožnosti občana. Tyto
jednání v informačních systémech a uvedených statistických údajích zaneseny nejsou.
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22
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Celkový počet řešených přestupků ve sledovaných kriteriích je s rokem 2018 srovnatelný. Mírně se
navýšil počet protiprávních jednání v oblasti silničního provozu a přestupků na úseku alkoholu a
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jiných toxikomanií. Snížení evidujeme u přestupků v kategorii ostatní, kdy zejména došlo
k podstatnému snížení protiprávních jednání o oblasti odstavování vozidel na nezpevněných
plochách. Tato problematika zejména souvisí s provedenými opatřeními při tradiční žďárské pouti.
V oblasti ostatních sledovaných kritérií zaznamenáváme oproti předchozímu roku mírné pohyby
v jednotlivých kategoriích, pouze u nařízených odtahů došlo k podstatnému zvýšení, které bylo
způsobeno odtahováním vozidel při blokovém čištění ulic města.
ostatní sledovaná kritéria
2017

2018

2019

pohřešované, hledané a předvedené osoby

20

25

15

zjištěné trestné činy
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2
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Závažná protiprávní jednání

Do uvedené kategorie řadíme především oblast závažných přestupkových protiprávních jednání a
oblast podezření ze spáchání trestného činu.
V roce 2019 se strážníkům v několika desítkách případů podařilo zjistit, zajistit, nebo zadržet osoby
podezřelé z výše uvedeného protiprávního jednání. Nezanedbatelná je i součinnost s Policií ČR, kdy
jsme významnou měrou přispěli k jejich zjištění, zajištění či zadržení.
Počet těchto závažných případů vykazuje oproti roku 2018 setrvalou tendenci. Lze však konstatovat,
že u některých osob dochází opět ke zvýšené intenzitě agresivního chování, což je bohužel
celospolečenský trend.
Výčet závažných protiprávních jednání včetně podezření ze spáchání TČ v roce 2019:
Místo TČ
Žďár n/S.1
Žďár n/S.2
Žďár n/S.6
Žďár n/S.2

Druh TČ (podezření)

Zajištění pachatele(ů) , jiná opatření

I. čtvrtletí
krádež osobních věcí muže cizí národnosti
podezření z TČ, pátrání po pachateli krádeže,
v baru, hodnota cca 8000,-Kč
spolupráce s PČR
značné poškození osobního vozidla při kácení zjištěna firma provádějící tyto práce, podezření na
vzrostlého stromu
TČ poškození cizí věci, spolupráce s PČR
drobná krádež zboží v obchodním domě
osoba zjištěna, kontrola v ISEP, příkazní řízení
oznámení na poškození okna na chatě,
spolupráce s PČR, zajištění místa, pátrání po
podezření na TČ vloupání
pachatelích
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Žďár n/S.4
Žďár n/S.6
Žďár n/S.1
Žďár n/S.3
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.6
Žďár n/S.4
Žďár n/S.6
Žďár n/S.1

zásah na bezdomovce na poliklinice, kteří zde
vzbuzovali veřejné pohoršení
oznámení na cizí podezřelou ženu, pohybující
se po bytovém domě
vzájemná potyčka několika podnapilých osob
mladiství házeli pyrotechniku na projíždějící
vozidla
rušení nočního klidu na několika osobami
vloupání do objektu skladu, škoda na majetku
města
podnapilý bezdomovec vzbuzující veřej.
pohoršení
DN, došlo k poškození dopravního značení
rušení nočního klidu cizinci v jednom z bytů

Žďár n/S.1

rizikové hokejové utkání, narušování
veřejného pořádku, používání pyrotechniky
DN, řidička motor. vozidla, která narazila do
byt. domu
zadržen řidič motorového vozidla u kterého
bylo zjištěno podezř. na požití alkohol. nápojů
podnapilý, zfetovaný agresivní muž narušoval
veřejný pořádek
podnapilý muž cizí národnosti na pohyboval
kruhovém objezdu
konzumace alkohol. nápojů v rozporu
s vyhláškou města
narušování občanského soužití mezi
spolubydlícími
po DN zraněná řidička motorového vozidla

Žďár n/S.6

muž obtěžující cestující v nádražní hale ČD

Žďár n/S.3
Žďár n/S.4
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.3

osoby zjištěny, strážníci zamezili dalšímu
protiprávnímu jednání
pátrání po podezřelé osobě dle popisu
spolupráce s PČR, zajištění místa
zajištění místa činu, podezřelé osoby zadrženy,
spolupráce s PČR
osoby zjištěny, strážníci zamezili dalšímu
protiprávnímu jednání
zajištění místa TČ, pátrání po pachateli, spolupráce s
PČR
osoba zjištěna, spolupráce s PČR a RZS, převoz na
PZS
podezřelá osoba zjištěna, spolupráce s DI PČR
podezřelé osoby zjištěny, řešeno hlídkou MP,
nastolení pořádku
opatření k bezpečnosti, ochraně osob a majetku,
spolupráce s PČR a pořadateli
pátrání po řidičce, zajištění spolujezdce, spolupráce
s DI PČR
osoba zjištěna, podezření na TČ, spolupráce s PČR
osoba zajištěna, spolupráce s RZS, PČR převoz
muže na PZS
osoba zajištěna, předvedení na zjištění totožnosti
spolupráce s PČR
osoby zjištěny, hlídkou MP řešeno v příkazním
řízení
zjištění podezřelých osob, spolupráce s PČR
osoba zjištěna, poskytnuta první pomoc, převoz
ženy do nemocnice spolupráce s RZS a PČR
osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP, nastolen pořádek

II. čtvrtletí
podezření na TČ, pátrání po osobách, spolupráce s
PČR
Žďár n/S.5 podezření na domácí násilí
podezřelá osoba - muž zjištěna, spolupráce s PČR,
vykázání ze společného bydlení
Žďár n/S.6 zjištění zájmové osoby
podezřelá osoba zadržena, spolupráce s PČR
Žďár n/S.
ztracená nezletilá dívka cestující vlakem do
předán popis dívky, pátrání, spolupráce s PČR, dívka
Žďáru n/S.
nalezena v pořádku
Žďár n/S.3 opilý agresivní muž fyzicky napadl jiného
podezřelý muž zjištěn, spolupráce s PČR, podezření
muže se zdravotními problémy
na TČ
Žďár n/S.6 nalezený ležící muž před halou ČD se
poskytnuta první pomoc a na místo přivolána RZS,
zraněním na hlavě
převoz do nemocnice
Žďár n/S.1 vzájemná potyčka 5 osob cizí národnosti, se
zajištění místa, spolupráce s RZS a PČR
zraněním
Žďár n/S.3 narušování veřej. pořádku mužem, jež byl pod muž zadržen, použity donuc. prostředky, spolupráce
vlivem návyk. látek
s RZS, PČR, eskorta do nemocnice
Žďár n/S.6 pokus muže o krádež dámské kabelky
podezřelý pachatel dle popisu následně zadržen MP
v prostoru u polikliniky, spolupráce s PČR
Žďár n/S.1 vzájemná potyčka osob na diskotéce
podezřelé osoby zjištěni, zklidnění situace,
spolupráce s PČR
Žďár n/S.3 silně znečištěná komunikace od bláta
zjištěna osoba, provedena náprava a očištění
komunikace, řešeno hlídkou MP
Žďár n/S.1 muž podezřelý z krádeže zboží
pachatel zjištěn, kontrola v ISEP, příkazní řízení
Žďár n/S. 1 nález utonulé ženy v rybníku
zajištění místa činu, spolupráce s HZS, PČR
Žďár n/S.3 hledaná osoba v pátrání Policií ČR
spolupráce s PČR
Žďár n/S.3 z internátu nahlášená pohřešovaná mladistvá
pátrání, spolupráce s PČR, dívka nalezena v pořádku
dívka, obavy ze sebepoškození
Žďár n/S.1 podnapilý a agresivní muž rozsypal
podezřelý muž zajištěn, předvedení, věc předána
odpadkové koše na parkovišti
správnímu orgánu MÚ
Žďár n/S.3

oznámení na dva sprejery
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Žďár n/S.4

podnapilý muž svým chováním vzbuzoval
veřejné pohoršení
Žďár n/S.1 požívání alkohol. nápojů v rozporu
s vyhláškou města, znečišťování VP
Žďár n/S.1 oznámení taxikáře na 2 pasažéry, kteří
odmítají zaplatit za službu a jsou arogantní
Žďár n/S.
řidička vozidla hrozila sebepoškozením a
ohrožovala ve vozidle další osobu
Žďár n/S. 1 oznámení matky na její uzavřené malé dítě ve
vozidle

muž zjištěn, řešeno hlídkou v příkazním řízení
osoby zjištěny, řešeno strážníky v souladu se
zákonem
obě osoby na místě zjištěny, spolupráce s PČR,
úhrada za službu zaplacena
pátrání po osobě a vozidle, spolupráce s PČR, žena
následně zadržena
pomoc a spolupráce hlídky při otevření vozidla

III. čtvrtletí
agresivní, zfetovaný a opilý muž v hale ČD,
osoba zjištěna, použity donuc. prostředky včetně
konflikt s ochrankou a ostat. cestujícími
pout, spolupráce s PČR, RZS, převoz na PZS
Žďár n/S.1 mladíci narušující VP, převrácený kontejner,
osoby zjištěny, následně řešeno hlídkou MP
vysypané odpad. Koše
v příkazním řízení
Žďár n/S.1 koupání třech mladíků v kašně
osoby zjištěny, řešeno na místě hlídkou MP, škoda
na majetku města nevznikla
Žďár n/S. 1 podnapilý agresivní muž u objektu, nožem
osoba zajištěna, použití donuc. prostředků včetně
ohrožoval sebe na životě a zdraví
pout, spolupráce s PČR
Žďár n/S.6 osoby požívající alkoholické nápoje v rozporu osoby zjištěny, řešeno hlídkou MP v příkazním
s vyhláškou města ZR
řízení
Žďár n/S.1 nepovolená hudební produkce u restaurace,
zodpovědná osoba zjištěna, věc předána příslušnému
porušení vyhlášky města
správ. orgánu MÚ
Žďár n/S.1 podezření na okradení spícího muže, mobil.
spolupráce s PČR, která věc dále převzala k šetření
telefony, fin. hotovost
Žďár n/S.1 rizikové hokejové utkání, narušování
opatření k bezpečnosti, ochraně osob a majetku,
veřejného pořádku
spolupráce s PČR a pořadateli
Žďár n/S. 1 silně podnapilý muž v prodejně
muž zajištěn, spolupráce s RZS, převoz na PZS
Žďár n/S.3 podnapilý muž, vzbuzování veřej. pohoršení
muž zjištěn, řešeno hlídkou MP v příkazním řízení
Žďár n/S.5 rušení nočního klidu živou hudbou
zodpovědná osoba zjištěna, zamezení protiprávního
z restaurace
jednání
Žďár n/S.6 krádež zboží v obchodě
pachatel zjištěn, kontrola v ISEP, příkazní řízení
Žďár n/S.1 oznámení na obnaženého muže v parku
podezřelá osoba zadržena, předvedení, spolupráce s
PČR
Žďár n/S.1 vloupání do prodejny
zajištění místa činu, pátrání a následné zadržení
pachatelů, spolupráce s PČR
Žďár n/S.3 zjištění zájmové osoby
podezřelá osoba zadržena, spolupráce s DI PČR
Žďár n/S.4 DN řidičky pod vlivem návykových látek,
podezřelá osoba zadržena, spolupráce s PČR
podezření na tr. čin, škoda na majetku města
Žďár n/S.1 narušování veřejného pořádku podnapilými
osoby zjištěny, hlídkou MP řešeno v souladu se
osobami
zákonem
Žďár n/S.6 chovanec z výchovného ústavu na útěku
osoba hlídkou zadržena, spolupráce s PČR
Žďár n/S.4 ohrožující roj včel cestující na autobusové
zajištění místa, spolupráce s HZS
zastávce
Žďár n/S.6 oznámení na střelbu
jednalo se o cvičení v rámci školy, spolupráce
s PČR, RZS
Žďár n/S.4 muž podezřelý z krádeže lahve alkoholu
podezřelá osoba zadržena, spolupráce s PČR, krádež
v prodejně
vyřešena v příkazním řízení
Žďár n/S.3 rušení nočního klidu
osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP, věc oznámena
příslušnému správnímu orgánu
Žďár n/S. 5 podezření na vloupání do rodinného domu
pátrání po osobách, spolupráce s PČR,
dvěma muži
Žďár n/S.6

IV. čtvrtletí
vzájemné fyzické napadání dvou mužů
podezřelí muži zjištěni, provedena lustrace,
v knihovně
spolupráce s PČR, řešeno v příkazním řízení
Žďár n/S. 1 podnapilý bezdomovec, které si způsobil
osoba zjištěna, poskytnuta 1. pomoc, přivolána RZS
pádem na zem zranění v oblasti hlavy
Žďár n/S.1 oznámení na rušení nočního klidu
odpovědná osoba–pořadatel zjištěn, provedena
v souvislosti se zábavou
zvýšená poř. činnost, hlídkou řešeno v rámci zákona
Žďár n/S.6 muž pod vlivem alkoholu ležící v prostoru
osoba zjištěna, poskytnuta 1. pomoc, spolupráce
autobusové zastávky
s RZS, převoz muže do nemocnice
Žďár n/S.1
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Žďár n/S.1

rvačka 3 mužů se zraněním

Žďár n/S.1

drobná krádež v obchodě

Žďár n/S.6

oznámení na ženu–matku, která přišla do
školky v podnapilém stavu pro dceru
zjištěna DN dodávky, škoda na majetku
objektu
oznámení muže na obavu ze sebepoškození
jeho přítelkyně
osoby nabízející prodej zboží v rozporu
s vyhláškou města
podezření na TČ poškozování cizí věci –
sprejerství
oznámení na rušení noč. klidu osobami v bytě

Žďár n/S.1
Žďár n/S.
Žďár n/S.6
Žďár n/S.3
Žďár n/S.4
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.6
Žďár n/S.1
Žďár n/S.6
Žďár n/S.1
Žďár n/S.3

oznámení na podnapilou osobu ležící ve
výtahu v budově diskotéky
rvačka se zraněním před restauracemi
nepřizpůsobivé osoby narušovali VP na
nádraží ČD a v blízkém okolí
rizikové hokejové utkání, narušování
veřejného pořádku
žena odcizila v obchodě, lahev tvrdého
alkoholu
vloupání do rodinného domu
podvodné jednání muže ohledně pronájmu
městského bytu

osoby zjištěny, spolupráce s PČR, RZS, převoz 1
osoby do nemocnice, 2 osoby na PZS
podezřelá osoba zjištěna, provedena lustrace,
spolupráce s PČR, příkazní řízení
podezřelá osoba zjištěna, spolupráce s PČR a
odborem sociálním MÚ
řidič vozidla zjištěn, vyrozuměna majitelka objektu,
spolupráce s DI PČR
osoba nalezena, poskytnuta 1. pomoc, spolupráce
s RZS a PČR
osoby zjištěny, spolupráce s PČR, řešeno příkazním
řízením
pátrání po podezřelých osobách, spolupráce s PČR
osoby zjištěny, spolupráce s PČR, RZS, převoz 1
osoby na PZS, věc řešena v příkazním řízení
osoba zjištěna, použití donuc. prostředků, spolupráce
s RZS, PČR, podezření na TČ držení omam. látek
podezřelé osoby zajištěny, spolupráce s RZS a PČR,
která věc převzala k šetření
osoby zjištěny, hlídkou MP obnovení a nastolení
pořádku, vykázání z místa
opatření k bezpečnosti, ochraně osob a majetku,
spolupráce s PČR a pořadateli
podezřelá osoba zjištěna, spolupráce se SO MÚopatrovníkem ženy, řešeno v souladu se zákonem
pátrání a následné zadržení podezřelých osob,
spolupráce s PČR
podezřelá osoba zjištěna, spolupráce s PČR, věc
předána k příslušnému správnímu orgánu

13) Zhodnocení roku 2019 a stanovení priorit pro rok 2020
Vyhodnocením roku 2019 ve vztahu k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, lze
konstatovat, že celkový počet řešených protiprávních jednání v oblasti veřejného pořádku,
občanského soužití a vyhlášek města se oproti roku 2018 mírně snížil. Výjimku tvoří delikty pod
vlivem alkoholu a jiných toxikomanií. V této oblasti došlo k nárůstu řešených případů.
Provoz na pozemních komunikacích se neustále zvyšuje a složitější bývá navíc v období uzavírek a
omezení při různých akcích či rekonstrukcích. Přesto, vzhledem k podniknutým opatřením
vztahujícím se k dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích, došlo pouze
k minimálnímu navýšení protiprávních jednání.
V roce 2019 byla prováděna intenzivnější kontrolní činnost ve středu města a to jak ve vztahu
k veřejnému pořádku, tak i v oblasti dopravní problematiky. Stejně, jako v předešlých letech
zaznamenáváme velmi kladnou odezvu na činnost asistentů prevence kriminality. Trvale veřejnost
pozitivně hodnotí i činnost bezpečnostních asistentů na přechodech pro chodce.
Při obchůzkové činnosti byl vždy kladen důraz nejenom na preventivní činnost, ale i na řádný dohled
nad dodržováním právních norem a s nimi související protiprávní jednání.
V letošním roce 2020 se v dopravní problematice zaměříme zejména na problematiku parkování ve
středu města a blízkém okolí a na závažnější dopravní přestupky, které přímo ohrožují bezpečnost a
plynulost silničního provozu.
Naší prioritou však i nadále zůstává dohled nad veřejným pořádkem v návaznosti na pěší
obchůzkovou činnost. Našemu zájmu neunikne ani riziková populace dětí a mladistvých, na které
budeme cílit svůj zájem a to nejen rozličnými aktivitami v oblasti prevence.
Mgr. Martin Kunc
vedoucí MP Žďár n/S
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