Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2020
- 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
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1. Personální obsazení
V průběhu roku 2020 nedošlo u MP Žďár nad Sázavou ke změnám v personálním obsazení. Městská policie
disponovala celkem 37 pracovníky, z toho 21 strážníky. Personální obsazení MP Žďár nad Sázavou v oblasti
personálního zajištění strážníky je dlouhodobě poddimenzované. Městská policie nesplňuje v přímém
výkonu služby základní pravidlo, kdy na každých tisíc obyvatel má připadat jeden strážník. Z uvedených
důvodů nižšího personálního obsazení, byl rozhodnutím zřizovatele tj. zastupitelstva města, počet strážníků
v prosinci loňského roku navýšen o dva.
Rozdělení jednotlivých pracovních pozic je uvedeno v tabulce níže. 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 v přímém výkonu, vedoucí, zástupce, manažerka prevence
administrativní pracovník (poloviční pracovní úvazek)
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 2020 stejná jako v roce 2019. 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 jsou průběžně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a absolvují i 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 dvoučlenné - 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 preventivní 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 2020, stejně jako v předchozích letech bylo do této činnosti zapojeno 6 bezpečnostních asistentů.
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 systém střežení
objektů, obsluhuje registry městské policie a provádí řešení přestupků s občany, kteří se dostavili na
předvolání.
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
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uplatňují na trhu práce. Dispozici naší služebny jsme upravili i pro možnost zaměstnání osoby na invalidním
vozíku. Tato osoba k nám nastoupila v měsíci srpnu 2020 a působí u nás doposud.
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, majetkoprávní a v neposlední řadě odbor krizového řízení.
Mezi další významné spolupracující orgány a instituce patří všechny příspěvkové organizace města, HZS,
RZS, Okresní soud, Okresní státní zastupitelství, Probační a mediační služba, Krajská veterinární správa,
Chráněná krajinná oblast a neziskové organizace našeho města.
Vzhledem k povinnostem, které nám vyvstaly v souvislosti s nákazou koronavirem, bych vyzdvihl i velmi
zásadní spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí přetrvávající do současné doby. Městská policie v médiích
pravidelně informovala veřejnost zejména o bezpečnostní problematice a stavu veřejného pořádku na
teritoriu města. Vedoucí MP se dále pravidelně účastní i tiskových konferencí pořádaných vedením města.
Vedoucí městské policie je aktivně zapojen v uvedených pracovních skupinách, orgánech
-

Pracovní skupina pro řešení sociálně patologických jevů
Povodňová komise města
Bezpečnostní rada obce
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
Pracovní skupina Generel dopravy města

Manažerka prevence MP je aktivně zapojena v níže uvedených skupinách, komisích a 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
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. Případně získají informace: např. o psech umístěných do
útulku, či informace o městském kamerovém dohlížecím systému atd.
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 a činností v oblasti
mimořádných opatření souvisejících s nákazou koronavirem.
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5. Městský kamerový dohlížecí systém
Umístění současných kamerových bodů viz. (situační plánek MKDS):
kamera č. 1

ul. Nádražní – pěší zóna, ul. Husova, ul. Tyršova

kamera č. 2

prostor náměstí Republiky

kamera č. 3

prostor nám. Republiky, Havlíčkova náměstí

kamera č. 4

ul. Dolní, ul. Jungmannova, ul. Wonkova, prostory odstavných parkovišť a prostory
před sportovní halou, zimním stadionem

kamera č. 5

ul. Libušínská, ul. Kovářova, ul. Dolní, prostory odstavných parkovišť před
obytnými domy, Domem kultury a hotel Jehla

kamera č. 6
kamera č. 7

atrium u supermarketu s oděvy, okolí restauračních zařízení
veřejné prostranství před obchodními domy na ul. Brodská, prostory autobusových
zastávek

kamera č. 8

veřejné prostranství včetně parkoviště před OC Convent, ul. Horní, Nerudova

kamera č. 9

ul. Chelčického – prostor před budovou ČD, prostor autobusového nádraží a
přilehlých komunikací

kamera č. 10

ul. Žižkova - prostor autobusových zastávek, prostor přilehlého
parkoviště a komunikací

kamera č. 11

ul. Nádražní – prostor křižovatky ul. Nádražní, Strojírenská, Smetanova, přilehlého
parku a parkoviště před SZŠ

kamera č. 12

ul. Veselská – prostor ul. Veselské

kamera č. 13
kamera č. 14

ul. Studentská – prostor ul. Studentské, prostory odstavných parkovišť před budovou
polikliniky a obch. domem Lidl
prostor ulice Bezručova, Purkyňova, prostory odstavných parkovišť, zastávek a
blízkého okolí

kamera č. 16

ul. Brodská, prostory za bytovým domem č. 1936, prostory hřišť, parkovišť a
veřejných prostranství „na věžičce“
ul. Revoluční, veřejná prostranství ul. Revoluční, Okružní, Komenského a ul.
Libická

kam. bod č. 17

prostor náměstí Republiky (kamera č. 17, 18,19)

dop. kam. č. 1, 2

ul. Bezručova - oba směry

dop. kam. č. 3, 4

ul. Brodská - oba směry

dop. kam. č. 5,6

Náměstí Republiky - oba směry

kamera č. 15
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Plánek rozmístění stávajících kamer MKDS:
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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
2020 zásadně rozšířen a rekonstruován.
Došlo k pořízení nové kamery na kamerovém bodu č.1. Byly zprovozněny nové kamery Městského
kamerového dopravně bezpečnostního systému. Ten je tvořen třemi monitorovacími místy, kdy každé místo
je osazeno dvojicí kamer. Systém je provozován na ulici Bezručova a |Brodská a dále na Náměstí Republiky.
Slouží pro sledování a vyhodnocování průjezdnosti městem v závislosti na čase a směrech sledovaných
komunikací a umožňuje i další sofistikované funkce.
Městský kamerový dohlížecí 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. Jedno z monitorovacích pracovišť na městské policie je
uzpůsobeno pro výkon práce vozíčkáře.
V současné době je MKDS tvořen 17 kamerovými body (celkem 19 kamer) a 3 body městského dopravního
systému (celkem 6 kamer). Od února letošního roku je zřízen další kamerový bod a to na budově Domu
kultury. Zde byla instalována kamera monitorující sousoší nacházející se z boční strany uvedeného objektu.
Předpokládáme, že pokud to finanční situace v rozpočtu dovolí, posílíme tento kamerový bod o další kameru
monitorující prostranství před vstupem do DK a do restaurace Krystal. Dále plánujme instalaci kamerového
bodu do lokality Farská humna.
Za dobu provozu MDKS bylo odhaleno i několik závažných trestných činů a událostí, mezi které patří např.
případ osoby, která se chtěla poškodit, resp. upálit (občan se polil zápalnou látkou a chtěl se zapálit). Díky
rychlému zjištění události pomocí MKDS a včasnému zásahu byl život občana 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 trest.
činnost vloupání do vozidel atd. Obrovskou roli sehrál i při vyšetřování zvláště závažných zločinů a to
vraždy místního taxikáře, vraždy osoby z Východních Čech a pokusu vraždy místní občanky. Mezi
nejzávažnější případy z poslední doby patří případ zvláště závažného zločinu vraždy, ke kterému došlo
v roce 2019 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 protiprávních jednání. Náhledy z jednotlivých
kamer jsou pro veřejnost umístěny na stránkách městské policie:www.zdarns.cz/samosprava/mp/mestskykamerovy-dohlizeci-system
Výčet důležitých událostí při kterých byl využit MKDS v roce 2020:
Místo
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

Stručný popis události

Způsob využití MKDS

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
Žďársky Masopust
prováděn monitoring lokality
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
nesvítící veřejné osvětlení
zjištěno monitorováním lokality
pohřešování 4 dívek ze zařízení MŠ
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
Generel dopravy (hustota silniční dopravy,
zjišťováno monitoringem, spolupráce
využívání přechodů chodci
s pověřenou firmou
Kamera č. 2 – nám. Republiky
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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
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

zajišťování bezpečnosti při novoročním ohňostroji
vánoční výzdoba + slaměný betlém
sjízdnost komunikací v souvislosti se sněžením
přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob
pohřešování 4 dívek ze zařízení MŠ
dopravní nehoda
parkování a stání vozidel v rozporu s DZ
koupání osob v kašně
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
umělecké dílo „drátěný muž se síťovkou“
pátrání po podezřelém vozidle s osádkou
dohled na přechodech pro chodce
stání vozidel v křižovatce v rozporu s DZ
požívání alkoholu a kouření v autobus. zastávce
nesvítící veřejné osvětlení
jízda cyklistů po chodníku
parkování motor. vozidel v autobus. zastávce
narušování veřej. pořádku podnapilými osobami
trhy na náměstí
Generel dopravy (hustota silniční dopravy,
využívání přechodů chodci

monitorování lokality
prováděn monitoring lokality
zjištěno monitorováním lokality
prováděn monitoring lokality
prováděn monitoring lokality
monitorování místa, spolupráce s PČR
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zjištěno monitoringem, řešeno MP
prováděn monitoring
prováděn monitoring daného místa
monitorování lokality, spolupráce s PČR
prováděn průběžně monitoring
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zjištěno monitorováním lokality
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zjištěno monitoringem, řešeno hlídkou MP
prováděn průběžně monitoring
zjišťováno monitoringem, spolupráce
s pověřenou firmou

Kamera č. 3 - nám. Havlíčkovo
zajišťování bezpečnosti při novoročním ohňostroji monitorování lokality a daného prostoru
vánoční výzdoba
prováděn monitoring lokality
pohřešování 4 dívek ze zařízení MŠ
prováděn monitoring lokality
vozidla porušující DZ na nám. Havlíčkovo
zjištěno monitorováním lokality, řešeno MP
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob
prováděn monitoring lokality
sjízdnost hl. komunikace ohledně sil. sněžením
zjištěno monitorováním lokality
nefunkční světelné semafory na křižovatce u KB zjištěno monitoringem
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
trhy na náměstí
monitorování lokality a daného prostoru
umělecké dílo „drátěný muž se síťovkou“
prováděn monitoring daného místa
Generel dopravy (hustota silniční dopravy,
zjišťováno monitoringem, spolupráce
využívání přechodů chodci
s pověřenou firmou

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
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
pátrání po podezřelém vozidle s osádkou
monitorování lokality, spolupráce s PČR
přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob
monitorování lokality
narušování veřej. pořádku skupinou osob
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
Generel dopravy (hustota silniční dopravy,
zjišťováno monitoringem, spolupráce
využívání přechodů chodci
s pověřenou firmou

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
porušování DZ, křižovatky, nezpevněné plochy
zjištěno monitoringem, řešeno MP
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
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

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. 6 – atrium
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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.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
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
Žďár n/S.3
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.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
Žďár n/S.6
Žďár n/S.6

vozidla porušující DZ při vjezdu do prostoru atria
přispívání k ochraně osob a majetku
osoby vzbuzující veřejného pohoršení
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
konzumace alkoholu v rozporu s vyhláškou
bezdomovci obtěžující občany
vzájemná roztržka více osob
nefunkční veřejné osvětlení
narušování veřej. pořádku podnapilými osobami

zjištěno monitoringem, řešeno MP
prováděn monitoring lokality
zjištěno monitoringem, řešeno MP
prováděn monitoring
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zjištěno monitorováním lokality
monitoring situace, spolupráce s PČR
zjištěno monitorováním lokality
zjištěno monitoringem, řešeno MP

Kamera č. 7 – ul. Brodská
pohřešování 4 dívek ze zařízení MŠ
prováděn monitoring lokality
zakázané stání vozidel na místech pro invalidy
zjištěno monitoringem lokality
osoby narušující veřejný pořádek
zjištěno monitoringem, řešeno hlídkou MP
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
pátrání po podezřelém vozidle s osádkou
monitorování lokality
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 vzbuzuj. veřej. pohoršení u aut. zastávky
zjištěno monitoringem, řešeno MP
přispívání k ochraně osob a majetku
prováděn monitoring lokality
sjízdnost hl. komunikace týkající se sil. sněžení
zjištěno monitorováním lokality
pátrání po podezřelém vozidle s osádkou
monitorování lokality
Generel dopravy (hustota silniční dopravy,
zjišťováno monitoringem, spolupráce
využívání přechodů chodci
s pověřenou firmou
Kamera č. 8 - hotel Fit
zajišťování bezpečnosti při novoročním ohňostroji monitorování lokality
muž úmyslně znečišťující (pliváním) výkladní
skříň obchodního domu
monitorování lokality, řešeno MP
nefunkční semafory na světelné křižovatce
monitoring z důvodu plynul. průjezdu vozidel
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
parkování vozidel u hotelu Morava a Fit
monitoring zaměřený na ochranu majetku
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
přispívání k ochraně osob a majetku
prováděn monitoring lokality
zakázaná konzumace alkohol. nápojů na VP
zjištěno monitoringem, řešeno MP
plynulost a průjezdnost vozidel v dopravní špičce monitorování lokality
urnový háj
prováděn namátkově monitoring
nepřizpůsobivé osoby vzbuzující veřej. pohoršení zjištěno monitoringem, řešeno MP
sjízdnost hl. silnice v souvislosti se sil. sněžením zjištěno monitorováním lokality
Generel dopravy (hustota silniční dopravy,
zjišťováno monitoringem, spolupráce
využívání přechodů chodci
s pověřenou firmou
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
vzájemná potyčka mezi bezdomovci
zjištěno monitoringem, řešeno MP
porušování DZ v blízkém okolí nádraží ČD
zjištěno monitoringem, řešeno MP
plynulost a průjezdnost vozidel v dopravní špičce monitorování lokality
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
parkování vozidly na nezpevněných plochách
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
Generel dopravy (hustota silniční dopravy,
zjišťováno monitoringem, spolupráce
využívání přechodů chodci
s pověřenou firmou
Kamera č. 10 - ul. Žižkova
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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

přispívání k ochraně majetku-zaparkovaná vozidla
pátrání po podezřelém vozidle s osádkou
plynulost průjezdu vozidel v dopravní špičce
dohled na přechodech pro chodce
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
porušování dopravního značení, stání v křižovatce
kouření v autobusové zastávce
požívání alkohol. nápojů v autobus. zastávce
Generel dopravy (hustota silniční dopravy,
využívání přechodů chodci

prováděn monitoring
prováděn monitoring, spolupráce s PČR
monitor. lokality, spolupráce s DI PČR
prováděn průběžně monitoring
prováděn monitoring
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zjišťováno monitoringem, spolupráce
s pověřenou firmou

Žďár n/S.1

Kamera č. 11 - křiž. U Ivana
průjezd vozidel v doprav. špičce, kruhový objezd monitorování lokality
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
porušování DZ
zjištěno monitoringem, řešeno MP
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
narušování veřej. pořádku podnapilými osobami
zjištěno monitoringem, řešeno MP
Generel dopravy (hustota silniční dopravy,
zjišťováno monitoringem, spolupráce
využívání přechodů chodci
s pověřenou firmou

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
porušování DZ, průjezdnost, parkování
zjištěno monitoringem, řešeno MP
v nočních hodin. porušování VP pod. osobami
zjištěno monitoringem, řešeno MP
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
nepořádek a odkládání odpadu mimo kontejnery
zjištěno monitoringem, řešeno MP
zakázané požívání alkohol. nápojů na VP
zjištěno monitoringem, řešeno MP
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
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn 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 nepřizpůs. osobami
monitorování místa, řešeno MP
přispívání k ochraně majetku-zaparkovaná vozidla prováděn monitoring
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.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Žďár n/S.2

Kamera č. 14 - ul. Bezručova
monitorování hustoty provozu
prováděn monitoring lokality
ochrana majetku, veřej. pořádku, aut. zastávky
prováděn monitoring lokality
pátrání po podezřelých osobách a vozidlech
monitorování lokality, spolupráce s PČR
Generel dopravy (hustota silniční dopravy,
zjišťováno monitoringem, spolupráce
využívání přechodů chodci
s pověřenou firmou

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. 15 – kamera č.15 u “Věžičky“
pohyb podezřelých osob a vozidel
zjištěno monitoringem, spolupráce s PČR
nepořádek a odkládání odpadu mimo kontejnery
zjištěno monitoringem, řešeno MP
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
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

Kamera č.16 – ul. Revoluční
ochrana majetku, veřej. pořádku, aut. zastávky
prováděn monitoring lokality
narušování veřejného pořádku
zjištěno monitoringem, řešeno MP
pátrání po podezřelých osobách a vozidlech
monitorování lokality, spolupráce s PČR
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
průjezdnost vozidel v dopravní špičce
monitorování lokality
nefunkční veřejné osvětlení
zjištěno monitorováním lokality

Žďár n/S.2
Žďár n/S.2
Žďár n/S.2
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Žďár n/S.3

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

Kamerový bod č. 17 – kamera č.17, 18,19
zajišťování bezpečnosti při novoročním ohňostroji monitorování lokality
vánoční výzdoba + slaměný betlém
prováděn monitoring lokality
parkování vozidel v rozporu s DZ
zjištěno monitoringem, řešeno MP
dohled na přechodech pro chodce
prováděn průběžně monitoring
osoby znečišťující veřej. prostranství
zjištěno monitoringem, řešeno MP
Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem
prováděn monitoring
trhy na náměstí
prováděn průběžně monitoring
podnapilé 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
přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob
prováděn monitoring lokality
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. V době pandemie koronaviru, došlo
k zásadnímu omezení těchto aktivit. Byla pozměněna i náplň práce manažerky prevence. Od března
pracovala společně s asistenty prevence, od srpna 2020 byla zařazena do přímého výkonu služby MP.
Realizované programy:
Pálí to - pro děti předškolního věku a jejich rodiče byl určen uvedený program Pálí to. Program byl
realizován ve spolupráci s o.p.s. Popálky a ČČK. 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. V roce 2020 byl realizován pro Rodinné centrum Srdíčko.
Fair Play - program realizovaný pro děti z denních center Ponorka a ESKO. Aktivity byly zaměřeny na
zlepšení vztahů mezi dětmi, jejich chování na veřejnosti a veřejný pořádek.
Besedy, přednášky:
- ve školských zařízeních bylo zrealizováno celkem 8 besed
- akce na DDH (2 dopoledne pro příměstský tábor Hamry n. S., 1 projektový den v rámci OP VVV
pro ZŠ Lísek, 1x výuka pro MŠ Fryšava, 2x ESKO)
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.
6.1. DDH + BESIP:
Výuka na DDH – výuky na DDH se účastnily ve dvou případech děti z nízkoprahového centra Esko. Dopravní

výuku Služeb prázdninového provozu DDH využili nejen místní, ale i Příměstský tábor z Hamrů nad
Sázavou.
6.2. Spolupráce s MěÚ, PO a neziskovými organizacemi
Do preventivních aktivit jsou zapojeny i nestátní neziskové organizace pracující 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 proběhla 4 setkání.
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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 etopedem 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. V zimním
období nahlašují závady ve schůdnosti chodníků. Novou a dennodenní aktivitou byl dohled na dodržování
vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Na jaře společně s Mentorkou poskytovali roušky
bezdomovcům, vysvětlovali jim vydaná opatření, zvýšili obchůzky na cyklostezce pod Domem klidného
stáří na ulici Okružní dolní.
Pravidelně docházejí do obou nízkoprahových cente v ZR 3 a ZR 6, a i v okolí zařízení přispívají k pořádku
a bezkonfliktnímu chování uživatelů zařízení. 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 připravili 2 besedy, 6x asistovali na dopravním hřišti. Celoroční aktivitou byla spolupráce
s Domovníkem preventistou.
6.4. Domovník-preventista
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 i drobné opravy na budovách a
v jednotlivých bytech nájemníků. Zajišťuje přístup do budov v rámci preventivních kontrol prováděných
MP. Aktivně spolupracuje s vedoucím azylového domu na svobodárně 5 a také s domovníky ze svobodáren
2, 3, 4 a 5. V období školního roku provádí dohled nad klidným odchodem školáků, po celý rok pak stále
dokola usměrňuje jejich chování po svobodárnách. Roznáší tiskoviny a kontroluje stavy měřidel energií a
vody pro realitní kancelář a předává žádosti o opravy. Spravuje interní kamerový systém zprovozněný
v prosinci 2018 na svobodárně č. 6. Pravidelně usměrňuje spory v oblasti občanského soužití.
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. Při
výkonu OPP jsou prováděny odpovědnou kontaktní osobou a probačním úředníkem namátkové kontroly
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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 2020 byly, na základě usnesení soudů pro poskytovatele OPP město
Žďár nad Sázavou, nařízeny celkem 3 tresty z toho dva odsouzení byli z důvodu neplnění uzavřeného a
domluveného harmonogramu výkonu trestu předáni zpět PMS. Třetí odsouzený výkon trestu ve prospěch
města dle potřeb prováděl.
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
2020

odchyceno
psů celkem

vráceno majiteli

umístěno na útulek

vydáno z útulku

59
54
49

32
37
40

27
17
9

25
20
9

2018
2019
2020

umístěno v
útulku ke
konci roku
3
0
0

rozpočet v Kč

celkové náklady v Kč

95.000
100.000
100.000

91.161
42.083
24.427

V roce 2020 se podařilo z útulku vydat celkem 9 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 akcí konaných v našem městě. Vedle
zajištění samotného průběhu, dohledu nad stavem veřejného pořádku, dbala i na bezpečnost osob a majetku.
8.1. Mimořádná opatření v souvislosti s nákazou koronavirem:
Mezi mimořádné úkoly, se kterými jsme se setkali poprvé, byl výkon služby související s pandemií
koronaviru. Tato intenzivní činnost započala v měsíci březnu a defacto mimo období letních prázdnin trvá až
dosud. V rámci tohoto speciálního výkonu jsme provedli stovky kontrol, při kterých jsme zjistili značné
množství přestupků v řádu tisíců. V převážné míře jsme je řešili upozorněním či uložením domluvy. Byly i
případy vážnější, kdy jsme přistupovali k ukládání blokových pokut. V této oblasti jsme prováděli i další
aktivity a to zejména preventivní. Při obchůzkové činnosti jsme pravidelně kontaktovali osoby bez domova a
vybavovaly je ochrannými prostředky. Součástí této naší protiepidemické činnosti s osobami bez domova
bylo i předávání bezpečnostních balíčků, které poskytla Oblastní charita. Vždy jsme při komunikaci s těmito
osobami zařadili i jejich edukaci zaměřenou na dodržování základních hygienických pravidel a poskytovali
jsme jim praktické informace o nákaze.
8.2. Stručný výčet dalších akcí a mimořádných úkolů:
měsíc
1
1.-12.

popis akce

počet strážníků

Novoroční ohňostroj na nám. Republiky – přispívání k bezpečnosti osob
Kontroly v restauracích na podávání alkoholu, kouření u osob mladších 18 let,

14 + APK
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prováděny zejména pátek a sobota /spolupráce s PČR/
Dohledy na přechodech pro chodce v blízkosti školních zařízeních
a na jiných nebezpečných místech
1.-12. Kontroly v okolí diskotéky Max, Atrium, ul. Veselská
1. - 3. Zajištění a dohled při pořádání plesů v okolí Domu kultury
2.
Žďársky Masopust
5.
Kladení věnců v souvislosti se státním svátkem osvobození
6.
Žďárský triatlon
6.
Taneční zábava ve ZR 2
7.
Pádajátra (průvod některými částmi města)
7.
Rockový festival pod Zelenou horou
8.
Festival Korespondence
8.
Taneční zábava ve ZR 2
8.
Letní kino za Domem kultury
8.
Pilman
8.
Dračí lodě na Pilské nádrži
9.
Farmářské trhy
8. – 9. Slavnosti jeřabin
9. – 10. Volby do senátu
11.
Kontroly hřbitovů v souvislosti s "dušičkami"
12.
Rozsvícení vánočního stromu
11-12-1 Vánoční výzdoba, slaměný betlém před Radnicí
12.
Vánoční trhy na nám. Republiky
12.
Zvýšený dohled nad ochranou majetku a vážným narušováním
veřejného pořádku v souvislosti s vánocemi a koncem roku včetně Silvestra
1.-12.

4
2-4
+ 4 APK + 6 BA
zvýšená hl. činnost
4
4
2
2
zvýšená hl. činnost
zvýšená hl. činnost
zvýšená hl. činnost v okolí
zvýšená hl. činnost v okolí
zvýšená hl. činnost
průběžná hl. činnost
2
zvýšená hl. činnost v okolí
průběžná hl. činnost
průběžná hl. činnost
zvýšená hl. činnost 4 + 2 APK
zvýšená hl. činnost 4 + 2 APK
2 + 2 APK
zvýšená hl. činnost
zvýšená hl. činnost
4+2 pohotovost

9. Elektronický mobilní zabezpečovací systém (dříve PCO)
Městská policie prováděla v roce 2020 přes elektronický mobilní zabezpečovací systém ostrahu 28 objektů,
které jsou připojené na 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 75 případů. Vždy se jednalo o tzv.
“plané poplachy“, kdy hlídkami MP bylo na místě zjištěno, že se jedná o technickou závadu na EZS objektu
nebo o chybnou manipulaci s EZS některou osobou z řad 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 MP dochází k minimálním snahám pachatelů o vloupání do těchto objektů.
10. Čerpání rozpočtu 2020
Rozpočet MP na rok 2020 byl po rozpočtových opatřeních stanoven na celkových 19.582 tis. Kč. Rozpočet
nebyl překročen, byl čerpán na 97,57 %, tj. 19.107 tis. Kč. Tudíž došlo k úspoře v celkové výši 475 tis. Kč.
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 2020 eviduje městská policie v interním informačním systému Metropolis
celkem 3393 záznamů. Jedná se především o evidenci provedených kontrol, oznámení občanů, oznámení z
dalších orgánů a organizací, záznamy střežení objektů a dalších důležitých interních událostí. Počet
evidovaných událostí je srovnatelný s rokem 2019. Veškerým oznámením byla věnována maximální
pozornost a byla řešena v souladu se zákonem.
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evidované události
2709
2393
3427
3393

2017
2018
2019
2020

V roce 2020 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, které jsou
zanesené do informačního systému městské policie. Strážníci v průběhu roku řešili i značné množství
přestupků, které se do informačního systému nezanáší. Jedná se o bagatelní přestupky u kterých není nutnost
zjišťování totožnosti osoby pachatele. Těchto přestupků jsme v roce 2020 řešili několik tisíc.
2017
2018

počet příkazních řízení
427
923

výše pokut v Kč
114 500
183 350

2019
2020

687
697

136 800
174 000

Zjištěné řešené přestupky (evidované v interním systému)
2017

2018

2019

2020

přestupky na úseku silničního provozu

855

916

932

1002

alkohol a jiné toxikomanie

22

7

23

56

veřejný pořádek (mimo přestupků z vyhlášky o VP)

9

40

34

103

občanské soužití

14

15

13

24

majetek

28

14

14

10

ostatní (vyhlášky, nařízení, veterinární zákon atd. )

75

165

112

143

1022

1157

1128

1338

celkem

Zjištěné řešené přestupky (evidované v interním systému)
celkem
majetek
veřejný pořádek (mimo přestupků z vyhlášky o VP)
přestupky na úseku silničního provozu
0
2020

2019

200

400

2018

600

800 1000 1200 1400 1600

2017

Celkový počet řešených přestupků je ve sledovaných kritériích oproti roku 2019 vyšší. Vyjma přestupků na
úseku majetku se navýšil počet všech ostatních protiprávních jednání. Toto souvisí se zvýšením intenzity
práce strážníků, zejména při dohledu nad veřejným pořádkem, oblastí alkoholu, občanského soužití,
dodržování vyhlášek města a dodržování mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním koronavirem.
V oblasti ostatních sledovaných kritérií (viz. tabulka níže) je situace srovnatelná s předešlým rokem.
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Ostatní sledovaná kritéria
2017

2018

2019

2020

pohřešované, hledané a předvedené osoby

20

25

15

21

zjištěné trestné činy

33

19

22

15

nařízené odtahy

2

1

25

2

převozy na PZS Jihlava

25

28

17

14

řidiči pod vlivem alkoholu

3

1

3

2

105

59

59

49

počet odchycených psů

12. Závažná protiprávní jednání
Do uvedené kategorie řadíme především oblast závažných přestupkových protiprávních jednání a oblast
podezření ze spáchání trestného činu.
V roce 2020 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.
12.1. Výčet závažných protiprávních jednání včetně podezření ze spáchání TČ v roce 2020:
Místo TČ
Žďár n/S.1
Žďár n/S.3
Žďár n/S.6
Žďár n/S.3
Žďár n/S.1
Žďár n/S.6
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.1

Druh TČ (podezření)

Zajištění pachatele(ů) , jiná opatření

I. čtvrtletí
vzájemná roztržka více osob v prostoru atria
podezření z TČ, osoby zjištěny, spolupráce s PČR a
RZS
rozbitá skleněná výplň autobusové zastávky na zjištěný poznatek v dané věci předán na příslušný
ul. Brodská
odbor MÚ
zjištěno vozidlo porušující DZ, řidič pod
spolupráce s Policií ČR
vlivem omamných a psychotropních látek
oznámení o začínajícím požáru kontejneru
spolupráce s HZS, zajištění místa, požár uhašen
krádež zboží v obchodě
pachatel zjištěn, kontrola v ISEP, příkazní řízení
oznámení na podnapilou osobu v prostoru
osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz dotyčného
nádraží ČD vzbuzující veřejné pohoršení
na PZS
dopravní nehoda – poškození sloupu
spolupráce s DI PČR a firmou provádějící odstranění
veřejného osvětlení na ul. Jungmannova
sloupu, usměrňování silniční dopravy
vzájemná potyčka muže a ženy u Domu
osoby zjištěny, strážníci zamezili dalšímu
kultury
protiprávnímu jednání
oznámení na muže se zraněním (cizinec), které zajištění místa činu, spolupráce s RZS a PČR
bylo způsobeno pádem ze schodů
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Žďár n/S.6
Žďár n/S.1

krádež zboží v obchodě
narušování občanského soužití

Žďár n/S.6

nahlášení o umístění bomby v prostoru
nádražní haly ČD – evakuace osob
dopravní nehoda na křiž. ul. Dolní, Wonkova,
Sázavská, Jungmannova, škoda na majetku
rizikové hokejové utkání, narušování
veřejného pořádku, používání pyrotechniky
oznámení o napadení ženy neznámým mužem
v ZR3
oznámení na pohyb psychicky nemocného
muže
zraněný podnapilý, muž narušoval veřejný
pořádek v prostoru atria
oznámení na loupežné přepadení na ul.
Libušínská
požívání alkohol. nápojů v rozporu
s vyhláškou města
vážná dopravní nehoda u místní části Žďáru Veselíčko
oznámení na spadlý sloup VO na autobusovou
zastávku
podnapilá žena napadající jiné osoby
v obytném domě na ul. Brněnská
oznámení na rušení nočního klidu v bytovém
domě
podnapilý muž vzbuzující veřejné pohoršení
porušení nařízení vlády- otevřená restaurace

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

Žďár n/S.
Žďár n/S.3
Žďár n/S.6
Žďár n/S.3
Žďár n/S.1
Žďár n/S.7
Žďár n/S.1
Žďár n/S.4
Žďár n/S.6

Žďár n/S.3
Žďár n/S.2
Žďár n/S.3

pachatel zjištěn, kontrola v ISEP, příkazní řízení
zjištění podezřelých osob, spolupráce s PČR, převoz
na PZS
zajištění MČ, pátrání po podezřelých osobách,
spolupráce s PČR
spolupráce s PČR, RZS, HZS, usměrňování sil.
provozu
opatření k bezpečnosti, ochraně osob a majetku,
spolupráce s PČR a pořadateli
dle popisu ve spolupráci s PČR pátrání po
podezřelém muži
dle popisu spolupráce s PČR při pátrání
osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz muže do
nemocnice
dle popisu ve spolupráci s PČR podezřelá osoba
zadržena
osoby zjištěny, hlídkou MP řešeno v příkazním
řízení
spolupráce se složkami IZS, usměrňování sil.
provozu
zajištění místa, spolupráce s PČR, HZS a MÚ
osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP, spolupráce
s RZS a opatrovníkem ženy, převoz na PZS
osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP v příkazním
řízení
osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz na PZS
osoba zjištěna, spolupráce s PČR

II. čtvrtletí
opakovaná oznámení na porušování Vládních osoby převážně zjištěny, porušení řešeno v rámci
nařízení v souvislosti koronavirem
kompetencí MP, spolupráce s PČR, KHS
požívání alkohol. nápojů v rozporu
osoby zjištěny, řešeno strážníky v souladu se
s vyhláškou města, znečišťování VP
zákonem
opakované rušení nočního klidu v bytě
osoby zjištěny, řešeno hlídkou MP v příkazním
řízení
bezdomovec vzbuzující veřejné pohoršení
podezřelá osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP
v souladu se zákonem
vloupání do obchodu Hypermarket
pátrání po pachatelích, spolupráce s PČR, podezřelý
muž a žena následně zadrženi
oznámení na ležícího muže se zdravotními
muž zjištěn, poskytnuta první pomoc, spolupráce
problémy
s RZS, následný převoz do nemocnice
dopravní nehoda se zraněním cyklisty na ul.
poskytnuta první pomoc a na místo přivolána RZS,
Brněnská
spolupráce s DI PČR
oznámení na ženu, která jeví známky
žena zjištěna, spolupráce s PČR, následně předána
zmatenosti
rodinnému příslušníkovi
oznámení na osádku vozidla s údajně
vozidlo hlídkou MP zastaveno, u řidiče zjištěn
podnapilým řidičem
alkohol 1,99 ‰, podezření na TČ, spolupráce s
muž podezřelý z poškození motor. vozidla pneumatiky
oznámení na porušování občanského soužití
podnapilým mužem
podomní prodej s nabízením elektřiny

Žďár n/S.1

oznámení na muže úmyslně znečišťující
(pliváním) výkladní skříň obchodního domu
Žďár n/S. 1 mladící požívající alkohol. nápoje včetně
rozbíjení lahví u Hypernovy
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Žďár n/S.1
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.1
Žďár n/S.1
Žďár n/S.

oznámení na podnapilou ženu ležící na zemi
na ul. Nádražní a vzbuzující veřej. pohoršení
silně podnapilý muž nebyl schopen
samostatné chůze
požár bytu na svobodárně, evakuace obyvatel
domu
rušení nočního klidu v bytovém domě na ul.
Revoluční
oznámení na rvačku osob v prostoru
restaurační zahrádky Astra
oznámení na podnapilé mladistvé osoby
v prostoru dětského hřiště
ležící podnapilý muž v autobusové zastávce
vzbuzoval veřejné pohoršení
krádež obrazu z restauračního zařízení
oznámení z MŠ o zmizení 4 dívek z tohoto
zařízení
zvýšené hladiny vodních toků v důsledku
dlouho trvajících dešťů

osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz na PZS
osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz na PZS
podezřelý muž zjištěn, spolupráce se složkami IZS
osoby zjištěny, řešeno hlídkou v příkazním řízení
osoby na místě zjištěny, spolupráce s PČR, obnovení
a nastolení pořádku
zjištěny 3 osoby, vyrozuměni jejich zákonní
zástupci, věc předána na OS MÚ
muž zjištěn, spolupráce s RZS, převoz na PZS
podezřelé osoby zadrženy, řešeno hlídkou
v příkazním řízení
vyhlášeno pátrání, spolupráce s PČR, dívky následně
nalezeny v pořádku
prováděny kontroly vodních toků v rámci vyhlášení
stupňů povodňové aktivity 1., 2., 3.

III. čtvrtletí
opakovaná oznámení na porušování Vládních osoby převážně zjištěny, porušení řešeno v rámci
nařízení v souvislosti koronavirem
kompetencí MP, spolupráce s PČR, KHS
Žďár n/S.3 rušení nočního klidu skupinou mládeže při
osoby zjištěny, řešeno hlídkou MP v souladu se
konání večírku
zákonem
Žďár n/S.4 oznámení na ležícího podnapilého muže před osoba zjištěna, předvedení, použití don. prostředků
bytovým domem
spolupráce s PČR, RZS, převoz na PZS
Žďár n/S.6 muž se zdravotními problémy
osoba zjištěna, poskytnuta první pomoc, spolupráce
s RZS, převoz osoby do nemocnice
Žďár n/S. 1 vzájemná potyčka dvou mužů na hotel.
osoby zjištěny, zklidnění situace a nastolení
ubytovně, narušování občanského soužití
pořádku, spolupráce s PČR
Žďár n/S.1 neoprávněná jízda motocyklem po cyklostezce řidič bez přísl. řidičského oprávnění, měl vysloven
zákaz řízení, podezření na TČ, spolupráce s PČR
Žďár n/S.1 oznámení na poškození hrobů – ulámané
zajištění MČ, spolupráce s PČR, která věc dále
lampičky na urnovém háji
převzala k šetření
Žďár n/S.1 silně podnapilý bezdomovec se zraněním
osoba následně zajištěna, podezření na TČ,
v prostoru u restaurační zahrádky
spolupráce s PČR
Žďár n/S. 4 oznámení na poškození geodetické značky –
muž zajištěn, spolupráce s RZS, převoz na PZS
bodu neznámým mužem
Žďár n/S.3 podnapilý muž, vzbuzování veřej. pohoršení
muž zjištěn, řešeno hlídkou MP v příkazním řízení
Žďár n/S.4 oznámení na hrozící nebezpečí ze sloupu VO provedeno zapáskování daného místa, ihned
(jiskření elektřiny)
vyrozuměna odpovědná osoba k zjednání nápravy
Žďár n/S.3 opilý bezdomovec před obchodním domem na osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz na PZS
ul. Brodská
Žďár n/S.1 koupání mladíků v kašně
osoby zjištěny, řešeno na místě hlídkou MP, škoda
na majetku města nevznikla
Žďár n/S.1 mladíci znečišťovali veřejné prostranství na
podezřelé osoby zjištěny, řešeno hlídkou MP
ul. Žižkova
v příkazním řízení
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 podnapilý mladík vzbuzoval veřejné pohoršení osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP v příkazním
na nám. Republiky
řízení
Žďár n/S.6 podnapilý bezdomovec v autobus. zastávce
osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz na PZS
MHD na ul. Chelčického
Žďár n/S.1 vážná dopravní nehoda na ul. Dolní
prováděno usměrňování sil. provozu, spolupráce se
složkami IZS
Žďár n/S.
žena uzavřená v obytném karavanu v auto
osoba zjištěna, poskytnuta první pomoc, spolupráce
campu Táborky
s RZS a PČR
Žďár n/S.4 podnapilý bezdomovec na ul. Bří Čapků
osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz na PZS
Žďár n/S.
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vzbuzoval veřejné pohoršení
Žďár n/S.1 oznámení na porušování vyhlášky města
hlučnou činností (neděle)
Žďár n/S.1 žena pod vlivem omamných a návykových
látek ohrožující sebe a účastníky sil. provozu
Žďár n/S.1 narušování veřej. pořádku třemi podnapilými
osobami, porušení vyhlášky města
Žďár n/S.3 muž se zdravotními problémy ležící u
svobodáren na zemi
Žďár n/S.
útěk chovance z výchovného ústavu
Žďár n/S.3 oznámení na dva mladíky, kteří posprejovali
el. rozvaděč
Žďár n/S. 1 řidička v zaparkovaném vozidle s podezřením
na epileptický záchvat

osoby zjištěny, řešeno hlídkou MP, věc předána
správnímu orgánu MÚ
podezřelá osoba zajištěna, spolupráce s RZS, PČR,
použití don. prostředků, převoz do nemocnice
osoby zjištěny, hlídkou MP řešeno v příkazním
řízení
osoba zjištěna, poskytnuta první pomoc, spolupráce
s RZS, převoz do nemocnice
dle popisu pátrání po osobě, spolupráce s PČR
osoby zadrženy s podezřením na TČ, spolupráce s
PČR
osoba zjištěna, poskytnuta první pomoc, spolupráce
s RZS, převoz do nemocnice

IV. čtvrtletí
opakovaná oznámení na porušování Vládních osoby převážně zjištěny, porušení řešeno v rámci
nařízení v souvislosti koronavirem
kompetencí MP, spolupráce s PČR, KHS
Žďár n/S.1 otevřené nezajištěné osobní motorové vozidlo podezření na trestný čin, spolupráce s PČR
Žďár n/S. 1 oznámení na rvačku na hotelové ubytovně
osoby zjištěny, spolupráce s PČR
Žďár n/S.1 podnapilý muž se zraněním v oblasti hlavy
osoba zjištěna, poskytnuta 1. pomoc, spolupráce
s RZS, převoz muže do nemocnice
Žďár n/S.
poškozené motorové vozidlo se škodou na
vozidlo zjištěno, kontakt s jeho provozovatelem, věc
Veselíčko majetku
v řešení PČR
Žďár n/S.3 oznámení na muže, který má být omezován na osoby zjištěny, podezření na TČ, spolupráce s PČR
osobní svobodě jinými osobami
Žďár n/S.1 oznámení na rušení nočního klidu cizinci na
osoby zjištěny, provedena lustrace, spolupráce
hotelové ubytovně, zranění 1 muže
s PČR a RZS
Žďár n/S.3 dopravní nehoda se zraněním na křiž. ul.
usměrňování sil. provozu, spolupráce s PČR, RZS,
Brodská - Revoluční
HZS
Žďár n/S.
zvýšené hladiny vodních toků v důsledku
prováděny kontroly vodních toků v rámci vyhlášení
trvajícího silného deště
stupňů povodňové aktivity 1., 2.
Žďár n/S.3 oznámení na podnapilého bezdomovce
osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP, spolupráce
v autobusové zastávce
s RZS, převoz na PZS
Žďár n/S.2 oznámení na ženu s dítětem v kočárku, která
matka i dítě zjištěny, požití alkohol. nápojů
jeví známky podnapilosti
potvrzeno, spolupráce rodinou, věc předána na OS
MÚ
Žďár n/S.1 požár kontejnerů v prostoru atria, škoda na
popis a pátrání po podezřelé osobě, spolupráce
majetku
s HZS, PČR
Žďár n/S.3 muž znečistil před obchodním domem veřejné osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP v souladu se
prostranství
zákonem
Žďár n/S.3 předána informace od PČR o osobě - muži v
hledaná osoba zadržena, spolupráce s PČR
pátrání
Žďár n/S.6 podnapilý muž vzbuzoval v nádražní hale ČD osoba zjištěna, spolupráce s RZS, PČR, převoz na
veřejné pohoršení
PZS
Žďár n/S.3 oznámení na rozsypané granule za jednou ze
zajištěni místa činu, spolupráce s PČR, která si věc
svobodáren (podezření na jed)
dále převzala k šetření
Žďár n/S.4 podezřelé chování řidiče motorového vozidla řidič – cizinec vozidla zastaven, spolupráce s PČR,
na komunikaci
která si věc převzala k šetření
Žďár n/S.1 silně podnapilý muž – cizinec na ul. Horní
osoba zjištěna, spolupráce s RZS, PČR, převoz na
PZS
Žďár n/S.6 v prostoru nádraží ČD zjištěn opilý muž léčící osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz do
se s psychickými problémy
nemocnice
Žďár n/S.6 agresivní žena se snažila dostat do bytu svého podezřelá osoba zjištěna, použity don. prostředky,
bývalého přítele
spolupráce s RZS, převoz na PZS
Žďár n/S.
silný vítr na území města způsoboval škody na prováděny kontroly města, spolupráce s HZS, PČR,
majetku
MÚ
Žďár n/S.
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13. Zhodnocení roku 2020 a stanovení priorit pro rok 2021
Z analýzy práce MP za rok 2020 v oblasti zajištění místních záležitostí veřejného pořádku jasně vyplývá, že
se celkový počet řešených protiprávních jednání v oblastech dopravní problematiky, veřejného pořádku,
občanského soužití a vyhlášek města oproti roku 2019 výrazně zvýšil, a to více než o 200 skutků. Zejména
došlo k nárůstu řešených případů v oblastech souvisejících s veřejným pořádkem, občanským soužitím a
oblastí alkoholové „scény“. Toto jednoznačně souvisí se zvýšením činností městské policie v těchto
kapitolách.
V loňském roce, jak jsem již několikrát ve zprávě uvedl, jsme intenzivně a důsledně plnili naše povinnosti
vyplývající z mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Stejně, jako v předešlých letech
zaznamenáváme i velmi kladnou odezvu na činnost asistentů prevence kriminality. Trvale veřejnost
pozitivně hodnotí také 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.
Pro rok 2021 si stanovujeme následující cíle:
-

zvýšení pěší obchůzkové činnosti - tento cíl je zcela zásadní. Pěší obchůzková činnost je v rámci
činností městské policie vnímána většinovou částí veřejnosti jako jedna z nejdůležitějších. Výkon
obchůzkové služby bude nově směrován i do míst, kde nebyl výkon služby za současných podmínek
možný. Předpokládáme, že tato změna systému bude mít kladnou zpětnou odezvu zejména od široké
veřejnosti. I veřejnost žijící, resp. bydlící např. v místech, kam není výkon služby dosud směrován,
bude strážníky potkávat při pěší obchůzkové činnosti v blízkosti svého bydliště, pracoviště apod.

-

intenzivní dohled nad veřejným pořádkem – toto je další významný cíl, který si stanovujeme.
Uvedený cíl souvisí nejen se zachováním intenzivní kontrolní činnost související s dohledem nad
veřejných pořádkem, ale i dohledem a kontrolou v oblasti protiprávních skutků spáchaných pod
vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.

-

v oblasti dopravní problematiky se zaměříme zejména na protiprávní jednání související s
parkováním ve středu města a blízkém okolí a dále na závažnější dopravní přestupky.

-

v oblasti preventivních činností, pokud to situace související s pandemií koronaviru dovolí,
obnovíme veškeré speciální preventivní činnosti a programy, které standardně poskytujeme. Dále
v oblasti běžných preventivních činností zvýšíme preventivní kontrolní dohled, který bude zásadně
navýšen vzhledem již deklarovanému cíli - zvýšení pěší obchůzkové činnosti.

-

v oblasti proaktivního přístupu k moderním trendům v oblasti bezpečnostních složek a využívání
nejnovějších technologií, budeme konat zejména v následujících oblastech. V oblasti městského
kamerového a dopravně bezpečnostního systému dojde k částečným modernizacím a předpokládáme
i rozšíření o další kamerové body. V oblasti informačních technologií máme vizi na rozšíření našeho
systému o další funkce, které přispějí k časové úspoře při výkonu služby.

-

v oblasti přístupu a komunikace s veřejností – budeme se maximálně snažit více otevřít veřejnosti,
aby se tato blíže seznámila s naší prací. Cílem je navázání partnerského přístupu k široké veřejnosti,
kdy svojí činností zajistíme i navázání bližšího partnerství a to zejména v oblasti pěší obchůzkové
činnosti. Cíl je to dlouhodobější, ale současná celospolečensky složitá situace toto bezesporu
vyžaduje. Naším působením chceme zajistit, aby nás občan vnímal jako svého partnera, nikoli pouze
jako represivní složku.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.3.2021
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