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Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2021 
 - 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) přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku 
b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití 
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 
d) se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a 

plynulost provozu na pozemních komunikacích 
e) 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 

f) se podílí na prevenci kriminality v obci 
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci 
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce 
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o 

obecní policii  
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1. Personální obsazení 

 
V průběhu roku 2021 došlo u MP Žďár nad Sázavou ke změnám v personálním obsazení. Stav strážníků 
byl dle rozhodnutí zastupitelstva města navýšen. Do výkonu služby se zapojili další dva kolegové. 
Městská policie po tomto navýšení, ke kterému došlo v polovině roku, disponuje celkem 39 pracovníky, 
z toho 23 strážníky. Početní stav městské policie je tedy naplněn.  
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 jsou zaměstnáváni na dobu určitou z dotace Úřadu 
práce.  

 
 

Personální obsazení MP  
Strážníci v přímém výkonu, vedoucí, zástupce, manažerka prevence  23 
administrativní pracovník (poloviční pracovní úvazek)  1 
asistent prevence kriminality 4 
domovník preventista 1 
bezpečnostní asistent 6 
pracovník monitoringu MKDS 3 
pracovnice zajišťující úklid 1 

 
2. Vzdělávání a výcvik strážníků 

 
Struktura a časová dotace povinného vzdělávání zůstala v roce 2021 stejná jako v roce 2020.  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.  Sedmnáct 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 2021, 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 Žďár nad Sázavou na těchto místech zaměstnáváme osoby se změněnou pracovní 
schopností, které se často velmi obtížně uplatňují na trhu práce. Dispozici naší služebny jsme upravili i 
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pro možnost zaměstnání osoby na invalidním vozíku. Tato osoba k nám nastoupila v měsíci srpnu 2020 
a působila u nás do srpna 2021, kdy jí skončil roční pracovní poměr.    

 
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 MP 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  
- 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.   
 
V loňském roce se naše městská policie aktivně prezentovala na Celostátní odborné konferenci ředitelů 
a zástupců městské a obecní policie v Brně. Vedoucí MP společně s kolegou představili prezentaci 
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s názvem Elektronizace MP Žďár nad Sázavou a využívání pokročilých technologií. Z konference lze 
shlédnout video reportáž  viz.   https://www.youtube.com/watch?v=hSHvmuEl5vc 
 
Za zásadní považujeme i zprovoznění facebookové stránky Městské policie Žďár nad Sázavou. Stránka 
městské policie slouží k informování obyvatel města o činnosti strážníků, důležitých událostech v 
oblasti veřejného pořádku a dalších činnostech MP, viz. https://www.facebook.com/mpzdarns. Od 
zprovoznění stránky, ke které došlo koncem měsíce října 2021, se nám do současné doby, tj. za cca. 
čtyři měsíce podařilo vytvořit dosah stránky přes 26 tisíc (definice dosahu). Vzhledem ke zpětné vazbě, 
kterou pravidelně vyhodnocujeme, lze konstatovat, že naše facebooková stránka je v současné době též  
jedním z nástrojů prezentace naší činnosti a slouží i jako informační kanál vůči široké veřejnosti. 

 
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          atrium u supermarketu s oděvy, okolí restauračních zařízení 

kamera č. 7          
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          
ul. Studentská – prostor ul. Studentské, prostory odstavných parkovišť před budovou 
polikliniky a obch. domem Lidl  

kamera č. 14          
prostor ulice Bezručova, Purkyňova, prostory odstavných parkovišť, zastávek a 
blízkého okolí  

kamera č. 15          
ul. Brodská, prostory za bytovým domem č. 1936, prostory hřišť, parkovišť a  
veřejných prostranství „na věžičce“  

kamera č. 16       
ul. Revoluční, veřejná prostranství ul. Revoluční, Okružní, Komenského a ul. 
Libická  

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

kamera č. 20          ul. Zahradní – park Farská humna  

kamera č. 21          ul. Dolní – sousoší u Domu kultury   

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   
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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 2021 rozšířen a rekonstruován.  
Došlo k pořízení nové kamery na kamerovém bodu č.1. Zde byla osazena kamera nové generace, která 
disponuje zároveň panoramatickým pohledem a je zde možnost i přiblížení pomocí optického zoomu. 
Nová kamera byla instalována i do prostoru farských humen, což je lokalita se zvýšeným nápadem 
zejména přestupkové činnosti. Další nová kamera byla umístěna na budově Domu kultury na ul. Dolní. 
Zde byla instalována kamera monitorující sousoší nacházející se z boční strany uvedeného objektu. 
Poslední změnou v loňském roce je upgrade kamerového bodu na ul. Veselské, kde je nově instalována 
kamera s infra přísvitem.   
Městský kamerový dohlížecí systém disponuje čtyřmi monitorovacími pracovišti. Dvě jsou 
provozována 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 policii je přizpůsobeno pro výkon práce vozíčkáře.  
V současné době je MKDS tvořen 19 kamerovými body (celkem 21 kamer) a 3 body městského 
dopravního systému (celkem 6 kamer).  Předpokládáme, že pokud to finanční situace v rozpočtu dovolí, 
budeme rekonstruovat další kamerové body. Půjdeme cestou osazování kamerových bodů kamerami 
nové generace. Mezi priority patří nádraží ČD,  atrium za obchodními domy, ul. Brodská a Žižkova.  
 
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/mestsky-kamerovy-dohlizeci-system 
 

Výčet důležitých událostí při kterých byl využit MKDS v roce 2021: 

Místo  
Stručný popis události Způsob využití MKDS 

 
Kamera č. 1 – ul. Nádražní - pěší zóna, ul. Husova, ul. Tyršova 

Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně osob a majetku prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 dopravní přestupky ul. Husova, Tyršova, Nádražní zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 vzbuzování veřej. pohoršení 2 osobami zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou monitorování lokality, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 neop. parkování vozidel na autobusové zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 nesvítící veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 konzumace alkoholu v rozporu s vyhláškou zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 mladíci narušovali VP v pěší zóně zjištěno monitoringem, řešeno MP  

 
Kamera č. 2 – prostor náměstí Republiky 

Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 vánoční výzdoba + slaměný betlém prováděn monitoring lokality 
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Žďár n/S.1 sjízdnost komunikací v souvislosti se sněžením zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 dopravní nehoda monitorování místa, spolupráce s PČR  
Žďár n/S.1 parkování a stání vozidel v rozporu s DZ  zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 jízda cyklistů po chodníku   zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 umělecké dílo „drátěný muž se síťovkou“ prováděn monitoring daného místa 
Žďár n/S.1 trhy na náměstí  prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou monitorování lokality, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 stání vozidel v křižovatce v rozporu s DZ zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 koupání osob v kašně  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 kouření a požívání alkoholu v autobus. zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 parkování motor. vozidel v autobus. zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 skupinka osob narušovala veřej. pořádek  zjištěno monitoringem, řešeno hlídkou MP 
 

Kamera č. 3 – nám. Republiky, Havlíčkovo náměstí 
Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 vánoční výzdoba prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 vozidla porušující DZ na nám. Havlíčkovo zjištěno monitorováním lokality, řešeno MP   
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 sjízdnost hl. komunikace ohledně sněžení a náledí zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.1 nefunkční světelné semafory na křižovatce u KB zjištěno monitoringem 
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 trhy na náměstí monitorování lokality a daného prostoru  
Žďár n/S.1 umělecké dílo „drátěný muž se síťovkou“ prováděn monitoring daného místa 
 

Kamera č. 4  
ul. Dolní, ul. Jungmannova, ul. Wonkova, prostory odstavných parkovišť a prostory před sportovní halou, zimním 

stadionem 
Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 plynulost a průjezdnost vozidel v dopravní špičce  monitorování lokality 
Žďár n/S.1 dopravní nehoda  monitorování místa s ohledem na BESIP 
Žďár n/S.1 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou monitorování lokality, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob  monitorování lokality   
Žďár n/S.1 narušování veřej. pořádku skupinou osob zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 hokejové zápasy zvláště rizikové monitorování lokality z hlediska VP                
Žďár n/S.1 parkování a stání vozidel v rozporu s DZ  zjištěno monitoringem, řešeno MP  

 
Kamera č. 5  

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

Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob  monitorování lokality   
Žďár n/S.1 porušování DZ, křižovatky, nezpevněné plochy zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 nefunkční veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 sjízdnost hl. komunikace ohledně sněžení a náledí zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.1 osoby narušující veřejný pořádek v okolí DK  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
 

Kamera č. 6   
atrium u supermarketu s oděvy, okolí restauračních zařízení  

Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 vozidla porušující DZ při vjezdu do prostoru atria  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně osob a majetku prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 narušování veřej. pořádku podnapilými osobami zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 osoby vzbuzující veřejného pohoršení  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 požívání alkohol. nápojů v rozporu s vyhláškou zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 bezdomovci vzbuzující veřej. pohoršení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 vzájemná potyčka skupinky osob zjištěno monitoringem, řešeno MP 
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Kamera č. 7  

veřejné prostranství před obchodními domy na ul. Brodská, prostory autobusových zastávek 
Žďár n/S.3 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.3 osoby narušující veřejný pořádek zjištěno monitoringem, řešeno hlídkou MP 
Žďár n/S.3 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.3 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou  monitorování lokality 
Žďár n/S.3 požívání alkohol. nápojů před obchod. domy zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.3 parkující vozidla na autobusové zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 dopravní nehoda na ul. Brodská monitorování lokality, spolupráce s PČR  
Žďár n/S.3 osoby vzbuzuj. veřej. pohoršení v aut. zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.3 zakázané stání vozidel na místech pro invalidy zjištěno monitoringem lokality 
Žďár n/S.3 přispívání k ochraně osob a majetku prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.3 sjízdnost hl. komunikace ohledně sněžení a náledí zjištěno monitorováním lokality  
 

Kamera č.  8  
veřejné prostranství včetně parkoviště před OC Convent, ul. Horní, Nerudova  

Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně osob a majetku prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 zakázaná konzumace alkohol. nápojů na VP  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 plynulost a průjezdnost vozidel v dopravní špičce  monitorování lokality 
Žďár n/S.1 nefunkční semafory na světelné křižovatce monitoring z důvodu plynul. průjezdu vozidel 
Žďár n/S.1 parkování vozidel u OC Convent,hotel Morava,Fit monitoring zaměřený na ochranu majetku  
Žďár n/S.1 dopravní nehoda na ul. Horní monitorování lokality, spolupráce s PČR  
Žďár n/S.1 urnový háj (zejména v dušičkovém období) prováděn namátkově monitoring 
Žďár n/S.1 zákaz stání vozidel na místech pro invalidy zjištěno monitoringem lokality, řešeno MP 
Žďár n/S.1 bezdomovci narušující VP u hotelu Morava zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 sjízdnost hl. komunikace ohledně sněžení a náledí zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.1 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou monitorování lokality, spolupráce s PČR 
 

Kamera č. 9  
ul. Chelčického – prostor před budovou ČD, prostor autobusového nádraží a přilehlých komunikací 

Žďár n/S.6 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.6 porušování DZ v blízkém okolí nádraží ČD zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.6 plynulost a průjezdnost vozidel v dopravní špičce  monitorování lokality 
Žďár n/S.6 vozidla stojící na autobusové zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.6 přispívání k ochraně osob a majetku prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.6 vzbuzování veřej. pohoršení v okolí nádraží ČD zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.6 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou monitorování lokality, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.6 napadání se vzájemně mezi bezdomovci zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.6 parkování vozidly na nezpevněných plochách  zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.6 narušování veřejného pořádku u OD Kaufland zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.6 konzumace alkoholu v rozporu s vyhláškou zjištěno monitoringem, řešeno MP 

 
Kamera č. 10 

ul. Žižkova - prostor autobusových zastávek, prostor přilehlého  parkoviště a komunikací 
Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 požívání alkohol. nápojů v autobus. zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku-zaparkovaná vozidla prováděn monitoring  
Žďár n/S.1 sjízdnost hl. komunikace ohledně sněžení a náledí zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.1 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou prováděn monitoring, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 nefunkční veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 plynulost průjezdu vozidel v dopravní špičce  monitor. lokality, spolupráce s DI PČR 
Žďár n/S.1 nepřizpůsobivé osoby obtěžující občany zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 porušování dopravního značení, stání v křižovatce zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 kouření v autobusové zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 dopravní nehoda na ul. Žižkova monitorování lokality, spolupráce s DI PČR  
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Kamera č. 11  
ul. Nádražní – prostor křižovatky ul. Nádražní, Strojírenská, Smetanova, přilehlého parku a parkoviště před SZŠ  

Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 poškozování a krádež kol z vozidel ul. Palachova prováděn monitoring, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 sjízdnost hl. komunikace ohledně sněžení a náledí zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.1 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou prováděn monitoring, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 průjezd vozidel v doprav. špičce, kruhový objezd  monitorování lokality 
Žďár n/S.1 porušování DZ zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 narušování veřej. pořádku podnapilými osobami  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
 

Kamera č. 12 – ul. Veselská – prostor ul. Veselská 
Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 porušování DZ, průjezdnost, parkování zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 v nočních hodin. porušování VP pod. osobami zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 pátrání po pohřešované osobě monitorování lokality, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 odpalování zábavné pyrotechniky zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 odkládání odpadů a nepořádek u kontejnerů  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 zakázané požívání alkohol. nápojů na VP  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně osob a majetku zjištěno monitoringem, řešeno MP 

 
Kamera č. 13  

ul. Studentská – prostor ul. Studentské, prostory odstav. parkovišť před budovou polikliniky a obch. domem Lidl  
Žďár n/S.4 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.4 odstavená motorová vozidla v rozporu s DZ                monitorování lokality, řešeno MP 
Žďár n/S.4 pátrání po pohřešované osobě monitorování lokality, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.4 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.4 konzumace alkoholu na VP v rozporu s vyhláškou  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.4 kouření školní mládeže v blízkosti škol zjištěno monitorováním lokality, řešeno MP 
Žďár n/S.4 zákaz stání vozidel na místech pro invalidy zjištěno monitoringem lokality, řešeno MP 
Žďár n/S.4 kouření v autobusové zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.4 vzbuzování veřej. pohoršení bezdomovci monitorování místa, řešeno MP 
Žďár n/S.4 přispívání k ochraně majetku-zaparkovaná vozidla prováděn monitoring  

 
Kamera č. 14 

prostor ulice Bezručova, Purkyňova, prostory odstavných parkovišť, zastávek a blízkého okolí  
Žďár n/S.2 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.2 pátrání po pohřešované osobě monitorování lokality, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.2 nefunkční veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.2 monitorování hustoty provozu prováděn monitoring lokality  
Žďár n/S.2 sjízdnost hl. komunikace ohledně sněžení a náledí zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.2 ochrana majetku, veřej. pořádku, aut. zastávky prováděn monitoring lokality  
Žďár n/S.2 pátrání po podezřelých osobách a vozidlech monitorování lokality, spolupráce s PČR 
 

Kamera č. 15  
ul. Brodská, prostory za bytovým domem č. 1936, prostory hřišť, parkovišť a  veřejných prostranství „na věžičce“  
Žďár n/S.3 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.3 osoby narušující veřejný pořádek u azyl.domu zjištěno monitoringem, řešeno hlídkou MP 
Žďár n/S.3 pohyb podezřelých osob a vozidel zjištěno monitoringem, spolupráce s PČR  
Žďár n/S.3 odkládání odpadů a nepořádek u kontejnerů  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.3 nepořádek a odkládání odpadu mimo kontejnery  zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 volný pohyb psů na veřej. prostranství zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 zakázaná konzumace alkohol. nápojů na VP  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.3 vzbuzování veřej. pohoršení nepřizpůs. osobami zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 kouření mladistvých osob na hřišti zjištěno monitoringem, řešeno MP 

 
Kamera č. 16 
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ul. Revoluční, veřejná prostranství ul. Revoluční, Okružní, Komenského a ul. Libická 
Žďár n/S.3 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.3 porušování dopravního značení zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 narušování veřejného pořádku  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.3 sjízdnost komunikace ohledně sněžení a náledí zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.3 pátrání po podezřelých osobách a vozidlech monitorování lokality, spolupráce s PČR  
Žďár n/S.3 průjezdnost vozidel v dopravní špičce  monitorování lokality 
Žďár n/S.3 ochrana majetku, veřej. pořádku, aut. zastávky prováděn monitoring lokality  
Žďár n/S.3 nefunkční veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 

 
Kamera č. 17 

prostor náměstí Republiky (kamera č. 17, 18,19) 
Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 vánoční výzdoba + slaměný betlém prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 parkování vozidel v rozporu s DZ  zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 odpalování zábavné pyrotechniky v nepovol. dny zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 stání a parkování vozidel v křižovatce zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 trhy na náměstí prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 osoby pod vlivem  návyk. látek na komunikaci zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 nefunkční veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 požívání alkohol. nápojů v rozporu  s vyhláškou zjištěno monitoringem, řešeno MP 

 
Kamera č. 20 - ul. Zahradní – park Farská humna 

Žďár n/S.1 Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem prováděn monitoring dodržování opatření  
Žďár n/S.1 dlouhodobě nainstalované podium města monitorování lokality 
Žďár n/S.1 zakázaná konzumace alkohol. nápojů na VP  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 odpalování zábavné pyrotechniky v nepovol. dny zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně nasázené zeleně (stromy atd.) monitorování lokality  

 
Kamera č. 21 – ul. Dolní – sousoší u Domu kultury 

Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 zjištění poškození sousoší  zjištěno monitoringem - povětrnostní vlivy  

 
Dopr. kamera č. 1,2 

Žďár n/S.2 průjezdnost vozidel na ul. Bezručova (oba směry) monitoring lokality, spolupráce s PČR 
 

Dopr. kamera č. 3,4 
Žďár n/S.3 průjezdnost vozidel na ul. Brodská (oba směry) monitoring lokality, spolupráce s PČR 

 
Dopr. kamera č. 5,6 

Žďár n/S.1 průjezdnost vozidel nám. Republiky (oba směry) monitoring lokality, spolupráce s PČR 

 
 

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 ledna do září 2021 byla zařazena do přímého výkonu služby MP. Dne 21. 10. 2021 
rozhovor pro Český rozhlas Jihlava o práci asistentů prevence kriminality. 
   
Besedy, přednášky: 
- ve školských zařízeních byly zrealizovány celkem 4 besedy 
- 1x zajištění stanoviště na Horáckém džbánku 
-  
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6.1. DDH + BESIP: 
 
Výuka na DDH – výuky se účastnily ve dvou případech děti ze základní školy Nížkov v rámci týdne 
BESIP a 1x ZŠ Rožná. Dále se do výuky na DDH zapojila mateřská školka z Písečného.  
V rámci pravidelné dopravní výchovy prošlo od 17. května, kdy byla opět povolena školní výuka, každý 
pátek 40 – 60 dětí, dle počasí. Na výuce se podíleli hlavně Asistenti prevence kriminality. 
 

6.2. Asistenti prevence kriminality 
 
V roce 2021asistenti navázali na další projekt „Cesta k lepšímu bydlení II,“ ze kterého budou hrazeni do 
30. června 2022. Úzce spolupracují s mentorkou, která je průběžně seznamuje s Obecně závaznými 
vyhláškami města, zajišťuje jim pravidelná školení a supervize, 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 ředitelkou ZŠ Komenského 6, kde ve spolupráci s etopedkou ZŠ řeší 
nevhodné chování dětí z místní části ZR 3. Pravidelně odhalují začínající černé skládky, nahlašují 
vozidla vykazující znaky vraků, rozbitý mobiliář města, přispívají k bezpečnosti v silničním provozu. 
V zimním období hlásí závady ve schůdnosti chodníků, sjízdnosti silnic. Dennodenní aktivitou byl 
dohled na dodržování vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.  Na jaře a potom na 
podzim opět poskytovali roušky bezdomovcům, vysvětlovali jim vydaná opatření, docházeli do místní 
části ZR 6, kde se na hřištích začal objevovat velký nepořádek a drobný vandalismus. Dále pravidelně 
kontrolovali SKATEPARK, kde docházelo každý den k porušování vládních nařízení.  
Pravidelně docházejí do obou nízkoprahových center 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. Ve 4 případech doprovodili do školy děti, které se pokoušely školní docházce vyhnout. Ve 
dvou případech poskytli dětem roušky, aby se mohly výuky zúčastnit. Pro děti ze zařízení Esko si 
připravili 2 besedy na DDH, 16x asistovali na dopravním hřišti při výuce pro mateřinky. O prázdninách 
zajišťovali stanoviště s mentorkou na Horáckém džbánku. Na podzim dohlíželi na pořádek na 
hřbitovech, při rozsvěcování Vánočního stromečku, v prosinci 2x dohlíželi na zdárný průběh očkování 
na Bouchalkách. Celoroční aktivitou byla spolupráce s Domovníkem preventistou.   
 

6.3. 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.  

 
          6.4. 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 zamykali dětské dopravní hřiště, které bylo pro veřejnost o prázdninách k dispozici. 
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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, zajišťují 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.  
 

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. 
 

  
odchyceno 
psů celkem 

vráceno majiteli  umístěno na útulek vydáno z útulku 
umístěno v 
útulku ke 

konci roku 
2018 59 32 27 25 3 
2019 54 37 17 20 0 
2020 49 40 9 9 0 
2021 43 33 10 10 0 

 

 rozpočet v Kč celkové náklady v Kč 

2018 95.000 91.161 
2019 100.000 42.083 
2020 100.000 24.427 
2021 50.000 2.725 

 
V roce 2021 se podařilo z útulku vydat celkem 10 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 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 v loňském roce opětovně setkali, byl výkon služby 
související s pandemií koronaviru. Tato intenzivní činnost defacto mimo období letních prázdnin trvala 
celý zbytek roku. V rámci speciálního výkonu jsme provedli stovky kontrol, při kterých jsme zjistili 
značné množství přestupků. 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 vybavovali 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.   
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8.2. Stručný výčet dalších akcí a mimořádných úkolů: 

 
měsíc popis akce počet strážníků 
1.-12. Vládní nařízení v souvislosti s koronavirem zvýšená hl. činnost 
1.-12. Dohledy na přechodech pro chodce v blízkosti školních zařízeních a jiných  2 - 4 

  nebezpečných místech (mimo doby kdy z důvodu koronaviru byly školy uzavřené) + 4 APK + 6 BA 
1.-12. Kontroly v okolí diskotéky Max, Atrium, ul. Veselská zvýšená hl. činnost 

5. Pietní akt v souvislosti se státním svátkem osvobození 2 
     6. Taneční zábava ve ZR 2 zvýšená hl. činnost 
   6.-10. Akce konané na Farských humnech zvýšená hl. činnost 

 7.  Žďárský triatlon 2  
 7.  Rockový festival pod Zelenou horou zvýšená hl. činnost v okolí  
 7.  Pivní slavnosti zvýšená hl. činnost v okolí  
7. Festival Korespondence zvýšená hl. činnost v okolí 

     8. Taneční zábava ve ZR 2 zvýšená hl. činnost 
8. Historický šerm Flamberk průběžná hl. činnost  
8. Horácký džbánek průběžná hl. činnost  
8. Letní kino za Domem kultury průběžná hl. činnost  
8.  Pilman 2 
8. Dračí lodě na Pilské nádrži zvýšená hl. činnost v okolí  
9. Farmářské trhy průběžná hl. činnost 

8. – 9.  Slavnosti jeřabin průběžná hl. činnost 
10. Volby do Poslanecké sněmovny průběžná hl. činnost v okolí 
10. Farmářské trhy průběžná hl. činnost 
10. Slavnost znovuotevření kostela na Zel. hoře usměrňování, průjezdnost 
10. Pietní akt v souvislosti se státním svátkem 28.října 2 
11.  Kontroly hřbitovů v souvislosti s "dušičkami" zvýšená hl. činnost 4 + 2 APK 

   11. Diskotéka v Domě kultury zvýšená hlídková činnost 
12. Rozsvícení vánočního stromu 2 + 2 APK 

11-12-1 Vánoční výzdoba, slaměný betlém před Radnicí zvýšená hl. činnost 
12. Vánoční trhy na nám. Republiky průběžná hl. činnost   

    12. Zvýšený dohled nad ochranou majetku a vážným narušováním 4+2 pohotovost 
  veřejného pořádku v souvislosti s Vánocemi a koncem roku včetně Silvestra  
 

9. Elektronický mobilní zabezpečovací systém (dříve PCO) 

 
Městská policie prováděla v roce 2021 přes elektronický mobilní zabezpečovací systém ostrahu 30 
objektů, které jsou připojené na MP. Ve většině případů se jedná o objekty Města Žďáru nad Sázavou 
nebo objekty veřejného zájmu. Celkový počet přijatých opatření včetně výjezdů byl v počtu 129 
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 2021 

 
Rozpočet MP na rok 2021 byl po rozpočtových opatřeních stanoven na celkových 20.695 tis. Kč. 
Rozpočet nebyl překročen, byl čerpán na 92,8 %, tj. 19.204 tis. Kč. Tudíž došlo k úspoře v celkové výši 
1.491 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 2021 eviduje městská policie v interním informačním systému 
Metropolis celkem 3589 záznamů. Jedná se především o evidenci provedených kontrol, oznámení 
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občanů, oznámení z dalších orgánů a organizací, záznamy střežení objektů a dalších důležitých interních 
událostí. Počet evidovaných událostí je srovnatelný s rokem 2020. Veškerým oznámením byla věnována 
maximální pozornost a byla řešena v souladu se zákonem.  
 

 evidované události 
2017 2709 
2018 2393 
2019 3427 
2020 3393 
2021 3589 

 
V roce 2021 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 tzv. bagatelních přestupků jsme v roce 2021 řešili 
několik tisíc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 500 1000 1500 2000 2500

přestupky na úseku silničního provozu
alkohol a jiné toxikomanie

veřejný pořádek (mimo přestupků z vyhlášky o VP)

občanské soužití
majetek

ostatní (vyhlášky, nařízení, veterinární zákon atd. )

 celkem

Zjištěné řešené přestupky (evidované v interním systému)

2021 2020 2019 2018 2017

 

    počet příkazních řízení  výše pokut v Kč 

2017 427 114 500 

2018 923 183 350 

2019 687 136 800 

2020 697 174 000 

2021 1127 283 900 

Zjištěné řešené přestupky  (evidované v interním systému) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

přestupky na úseku silničního provozu 855 916 932 1002 1698 

alkohol a jiné toxikomanie  22 7 23 56 39 

veřejný pořádek (mimo přes. z vyhlášky o VP) 9 40 34 103 242 

občanské soužití 14 15 13 24 7 

majetek 28 14 14 10 10 

ostatní (vyhlášky, nařízení, vet. zákon atd. ) 75 165 112 143 204 

 celkem  1022 1157 1128 1338 2200 
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Celkový počet řešených přestupků je ve sledovaných kritériích oproti roku 2020 podstatně vyšší. Vyjma 
přestupků na úseku majetku, občanského soužití a alkoholu se navýšil počet všech ostatních 
protiprávních jednání. Toto souvisí se zvýšením intenzity práce strážníků související s navýšením pěší 
obchůzkové služby, což bylo jedním ze stanovených cílů. Oblast veřejného pořádku, kde došlo též  
k zásadnímu navýšení řešených skutků souvisí i s kontrolou dodržování mimořádných opatření 
v souvislosti s onemocněním koronavirem. V oblasti ostatních sledovaných kritérií (viz. tabulka níže)  je 
situace srovnatelná s předešlým rokem.  
 
   

Ostatní sledovaná kritéria 

  2017 2018 2019 2020 2021 

pohřešované, hledané a předvedené osoby   20 25 15 21 13 

zjištěné trestné činy  33 19 22 15 12 

nařízené odtahy 2 1 25 2 21 

převozy na PZS Jihlava  25 28 17 14 11 

řidiči pod vlivem alkoholu 3 1 3 2 2 

počet odchycených psů 105 59 59 49 43 
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12. Závažná protiprávní jednání 

 
Do uvedené kategorie řadíme především oblast závažných přestupkových protiprávních jednání a oblast 
podezření ze spáchání trestného činu.  
V roce 2021 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 2021:  

 

Místo TČ Druh TČ (podezření) Zajištění pachatele(ů) , jiná opatření 
 

I. čtvrtletí 
Žďár n/S. opakovaná oznámení na porušování Vládních 

nařízení v souvislosti koronavirem 
osoby převážně zjištěny, porušení řešeno v rámci 
kompetencí MP, spolupráce s PČR, KHS 
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Žďár n/S. prováděné kontroly na dodržování Vládních 
nařízení v souvislosti koronavirem 

případná porušení řešeny v rámci kompetencí MP, 
spolupráce s PČR, KHS 

Žďár n/S.1 zjištěna otevřená firemní garáž z různým 
uskladněným zbožím na ul. Dvořákova 

zajištění místa, spolupráce s PČR, vyrozumění 
odpovědné osoby 

Žďár n/S.1 poškozený el. rozvaděč na ul. Strojírenská 2 podezřelé osoby zadrženy, spolupráce s PČR  
Žďár n/S.6 oznámení na agresivního podnapilého muže 

v autobuse, který znečistil vnitřní prostor 
muž zajištěn, dech. zkouška na alkohol 2,4 ‰, 
spolupráce s RZS, převoz na PZS 

Žďár n/S.3 oznámení o uzavřeném psovi ve vozidle  majitelka zjištěna, spolupráce s Policií ČR 
Žďár n/S.7 oznámení na vzájemné neshody v rodině 

včetně fyzického napadání  
podezřelá osoba zjištěna, zamezení dalšímu jednání, 
věc postoupena správnímu orgánu  

Žďár n/S.6 oznámení na podnapilou osobu v prostoru 
nádraží ČD vzbuzující veřejné pohoršení 

osoba zjištěna, protiprávní jednání řešeno pokutou 
v příkazním řízení    

Žďár n/S.1 dopravní nehoda na nám. Republiky  spolupráce s DI PČR, usměrňování silniční dopravy  
Žďár n/S.1 podezřelé osoby u bývalé nelegální herny osoby zjištěny, spolupráce s PČR  
Žďár n/S.6 oznámení na vážné zdravotní problémy muže  

nacházejícího se v bytě 
poskytnutí první pomoci hlídkou MP, spolupráce  
s RZS 

Žďár n/S.6 krádež zboží v obchodě  pachatel zjištěn, kontrola v ISEP, příkazní řízení  
Žďár n/S.3 narušování veřejného pořádku zjištění podezřelých osob, řešeno strážníky v souladu 

se zákonem 
Žďár n/S.1 oznámení o ztracení nezletilého dítěte pátrání, spolupráce s PČR, dítě nalezeno v pořádku 
Žďár n/S. oznámení od Policie ČR  na možné bombové 

útoky v celé ČR (nádraží apod.) 
spolupráce s PČR, opakované kontroly vytipovaných 
míst na území města  

Žďár n/S.1 útěk 3 chovanců z výchovného ústavu pátrání po osobách, tyto následně nalezeny, 
spolupráce s PČR 

Žďár n/S.3 oznámení na silně podnapilého muže u azyl. 
domu 

muž zjištěn, spolupráce s RZS, převoz na PZS 
Jihlava 

Žďár n/S.1 oznámení na rušení nočního klidu ul. Veselská osoby zjištěny, řešeno hlídkou MP v příkazním 
řízení 

Žďár n/S.1 muž narušoval veřejný pořádek v prostoru 
atria 

osoba zjištěna, spolupráce s PČR, řešeno hlídkou 
MP v příkazním řízení 

Žďár n/S.3 oznámení na 2 muže podezřelé z poškozování 
majetku v obytném domě  

osoby zajištěny, spolupráce s PČR 

Žďár n/S.3 požívání alkohol. nápojů v rozporu 
s vyhláškou města 

osoby zjištěny, hlídkou MP řešeno v příkazním 
řízení 

Žďár n/S.1 agresivní podnapilý muž na nám. Republiky 
narušoval veřejný pořádek 

osoba zjištěna, použity donucovací prostředky, 
spolupráce s PČR, řešeno v příkazním řízení 

Žďár n/S.3 oznámení na krádež batohu  zjištění podezřelé osoby, přestupek prokázán, řešeno 
pokutou v příkazním řízení 

Žďár n/S.1 oznámení na ležící ženu pod vlivem 
návykových látek v prostoru Libušína 

osoba zjištěna, použití donucovacích prostředků, 
spolupráce s RZS, převoz na PZS Jihlava 

Žďár n/S.6 podnapilé osoby - bezdomovci v autobusové 
zastávce před nádražím ČD 

osoby zjištěny, vykázány, řešeno strážníky MP 
v souladu se zákonem 

 
II. čtvrtletí 

Žďár n/S. opakovaná oznámení na porušování Vládních 
nařízení v souvislosti koronavirem 

osoby převážně zjištěny, porušení řešeno v rámci 
kompetencí MP, spolupráce s PČR, KHS 

Žďár n/S. prováděné kontroly na dodržování Vládních 
nařízení v souvislosti koronavirem 

případná porušení řešeny v rámci kompetencí MP, 
spolupráce s PČR, KHS 

Žďár n/S.6 zraněný podnapilý muž před nádražní 
budovou ČD 

osoba zjištěna, poskytnuta první pomoc, spolupráce 
s RZS, převoz do nemocnice 

Žďár n/S.3 podnapilý muž před obchodní školou na ul. 
Revoluční 

osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz na PZS 
Jihlava 

Žďár n/S.4 oznámení na poškození majetku- propíchnuté 
pneu u motorového vozidla 

dle popisu pátrání po podezřelém pachateli, 
spolupráce s PČR, která věc dále šetřila    

Žďár n/S.2 oznámení na řidiče vozidla, který ohrožoval 
BESIP vybržďováním řidiče jiného vozidla  

podezřelé vozidlo s osádkou zastaveno, spolupráce 
s DI PČR  

Žďár n/S.5 oznámení na rušení nočního klidu v bytovém 
domě 

osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP v souladu se 
zákonem  

Žďár n/S.3 požívání alkohol. nápojů v rozporu osoby zjištěny, řešeno strážníky v souladu se 
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s vyhláškou města, znečišťování VP zákonem 
Žďár n/S.4 při kontrolní činnosti zjištěn podezřelý řidič s 

vozidlem bez reg. značky  
spolupráce s PČR, která řidiče již dříve kontrolovala 
a zjištěn alkohol 3 ‰, podezření na TČ   

Žďár n/S.6 oznámení na poškození majetku -budovy 
v souvislosti se sprejerstvím 

pátrání po osobách, podezření na tr. čin, spolupráce s 
PČR 

Žďár n/S.4 oznámení na podnapilého muže bezdomovce, 
který vzbuzoval veřej, pohoršení  

osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz osoby na 
PZS 

Žďár n/S.1 dopravní nehoda na nám. Republiky, na 
přechodu pro chodce vozidlem sražena žena 

poskytnuta první pomoc, spolupráce s RZS a PČR, 
usměrňování dopravy  

Žďár n/S.1 oznámení na nález vyšší finanční částky 
v obchodním domě 

provedeny nezbytné úkony k zjištění osoby, která 
hotovost ztratila, po ověření peníze osobě předány 

Žďár n/S. 1 osoby konzumující alkohol. nápoje u OD 
Convent 

osoby zjištěny, hlídkou MP řešeno v příkazním 
řízení 

Žďár n/S.6 oznámení na podnapilou ženu vzbuzující 
veřej. pohoršení v hale ČD 

osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz na PZS 

Žďár n/S.1 při kontrole ul. dr. Drože zjištění 2 mladíci 
poškozující svislou DZ 

podezřelá osoba strážníky zadržena, alkohol v dechu 
1,63 ‰, řešeno hlídkou v souladu se zákonem 

Žďár n/S.1 oznámení na nález registr. značek motor. 
vozidel na ul. Jungmanova  

zajištění místa nálezu, spolupráce s PČR 

Žďár n/S. 
Mělkovice 

při kontrole zjištěno v příkopu motor. vozidlo, 
řidič na místě bez zranění   

řidič zjištěn, zajištění místa DN, na místo přivolána 
PČR 

Žďár n/S.1 oznámení na DN na nám. Havlíčkovo, 
poškození sloupu VO 

řidič zjištěn, spolupráce s DI PČR  

Žďár n/S.3 oznámení na podnapilého bezdomovce před 
obchodními domy na ul. Brodská 

osoba zjištěna, alkohol v dechu 1,83 ‰ spolupráce 
s RZS, z důvodu jeho zranění převoz do nemocnice    

Žďár n/S.3 podnapilí bezdomovci v autobusové zastávce, 
narušování veřej. pořádku 

osoby zjištěny řešeno hlídkou MP v souladu se 
zákonem 

Žďár n/S.1 oznámení na dopravní nehodu vozidel na ul.  
Dolní 

usměrňování sil. provozu, spolupráce s DI PČR 

   
Žďár n/S.3  oznámení na otevřené motor. vozidlo (stažené 

okno) na ul. Brodská  
lustrace majitele vozidla, došlo k opomenutí 
uzavření vozidla vše napraveno 

Žďár n/S.2 oznámení na rušení nočního klidu v bytovém 
domě na ul. Purkyňova 

podezřelá žena zjištěna, alkohol v dechu 2,69 ‰, 
spolupráce s RZS,  převoz na PZS Jihlava    

Žďár n/S.3 oznámení o ztracení nezletilého chlapce pátrání, dítě se podařilo hlídce MP nalézt v pořádku 
Žďár n/S.2 podnapilý muž narušující veřejný pořádek, 

poškodil služ. vozidlo MP  
pachatel zadržen, použity donuc. prostředky, 
spolupráce s RZS a PČR,která věc převzala k šetření 

 
III. čtvrtletí 

Žďár n/S. opakovaná oznámení na porušování Vládních 
nařízení v souvislosti koronavirem 

osoby převážně zjištěny, porušení řešeno v rámci 
kompetencí MP, spolupráce s PČR, KHS 

Žďár n/S. prováděné kontroly na dodržování Vládních 
nařízení v souvislosti koronavirem 

případná porušení řešeny v rámci kompetencí MP, 
spolupráce s PČR, KHS 

Žďár n/S.2 oznámení na zakázaný pohyb muže po 
staveništi 

osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP v souladu se 
zákonem  

Žďár n/S.6 oznámení na podnapilou ženu na vlakovém 
nástupišti ČD-nebezpečí pádu do kolejiště 

osoba zjištěna, spolupráce s PČR, RZS, použití 
donuc. prostředků, převoz na PZS 

Žďár n/S.3 oznámení na ležícího podnapilého muže před 
svobodárnou na ul. Brodská 

osoba zjištěna, spolupráce s RZS, z důvodu zranění 
převoz osoby do nemocnice 

Žďár n/S.4 oznámení na zdravotní problémy staršího 
muže  

osoba zjištěna, poskytnuta první pomoc, spolupráce 
s RZS 

Žďár n/S.  
Stržanov 

při kontrolní činnosti zjištěno vozidlo, jehož 
řidič jel nestandardním způsobem 

řidič vozidla zastaven, spolupráce s PČR, zjištěn 
alkohol v dechu 2,44 ‰, podezření na tr.čin 

Žďár n/S.2 oznámení cyklistky na pokousání neznámým 
psem na ul. Studniční 

dle popisu pátrání po psovi a osobě, která ho 
doprovázela, kontakt s lékařkou poškozené 

Žďár n/S.2 oznámení na volný pohyb psa něm. ovčáka po 
Pilské nádrži, kde se nachází větší počet osob 

proveden odchyt psa, spolupráce s PČR, která věc 
dále převzala k šetření 

Žďár n/S.1 silně podnapilá obnažená žena v restaurační 
zahrádce na pěší zóně 

osoba zjištěna, alkohol v dechu 3,3 ‰, předána rod. 
příslušníkovi, přestupek řešen v příkaz.řízení 

Žďár n/S.  oznámení na ztracenou nezletilou dívku   dle popisu prováděno pátrání, spolupráce s PČR, 
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dívka po té nalezena v pořádku 
Žďár n/S.1 podnapilý muž narušující veřej. pořádek osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP v příkazním 

řízení 
Žďár n/S.6 při kontrole přednádraží zjistila hlídka 

poškozenou přední část autobusu firmy ZDAR 
vyrozuměn příslušný pracovník firmy, spolupráce s 
PČR 

Žďár n/S.1 při kontrolní činnosti zjištěno v křižovatce na 
ul. Dolní nepojízdné vozidlo  

usměrňování sil. provozu hlídkou MP do příjezdu 
odtahové služby a odtažení vozidla 

Žďár n/S. 
Stržanov 

oznámení na požár motor. osobního vozidla  usměrňování sil. provozu, spolupráce s HZS a PČR 

Žďár n/S.3 zajištění bezpečnosti osob při vyklizení bytu 
na ul. Brodská  

hlídka MP na místě, spolupráce s příslušnými orgány 

Žďár n/S.6 osoby požívající alkoholické nápoje před 
nádražím ČD v rozporu s vyhláškou města ZR 

osoby zjištěny, řešeno hlídkou MP v příkazním 
řízení 

Žďár n/S.1 oznámení na přítomnost malého nezletilého 
dítěte v restauračním zařízení   

nezletilá osoba a rodiče zjištěni,  řešeno hlídkou MP, 
neprokázáno nějaké provinění rodičů  

Žďár n/S.1 při kontrolní činnosti na ul. Veselská zjištěna 
řidička s podezřením na požití alkohol. nápojů  

u řidičky zjištěn alkohol v dechu 0,18 ‰, spolupráce 
s PČR 

Žďár n/S.6 podnapilý bezdomovec v autobus. zastávce 
MHD na ul. Chelčického 

osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP v souladu se 
zákonem  

Žďár n/S.1 hlídkou MP zjištěn na světelné křiž. řidič 
vozidla, který projel na červenou 

hlídkou MP bylo vozidlo zastaveno, lustrace karty 
řidiče, spolupráce s PČR, řešeno v příkazním řízení 

Žďár n/S.5 oznámení na ztracenou seniorku, která odešla 
z domu neznámo kam 

dle popisu ženy prováděno pátrání, spolupráce 
s PČR, žena nalezena v pořádku 

Žďár n/S.1 oznámení na vysypání suchého betonu 
s vozidla na komunikaci na ul. Dolní  

osoba zjištěna, firma provedla za pomoci strážníků 
úklid betonu z vozovky, usměrňování dopravy  

Žďár n/S.1 oznámení muže, že jeho manželku v atriu 
oslovil cizí muž s nabídkou sexu  

podezřelá osoba následně zjištěna, věc šetřena, 
spolupráce s PČR 

Žďár n/S.3 oznámení na 2 podnapilé muže narušující 
občanské soužití na ul. Brodská   

osoby zjištěny, spolupráce s PČR a RZS, jeden 
z mužů po té převezen na PZS Jihlava 

Žďár n/S.1 oznámení na zahoření odpadkového koše na 
nám. Republiky   

koš se podařilo hlídce MP uhasit vlastními silami, 
viníka zahoření se nepodařilo zjistit 

Žďár n/S.1 oznámení na rvačku se zraněním před 
diskotékou Max na nám. Republiky 

osoby zjištěny, spolupráce s RZS, PČR k zamezení 
protiprávního jednání, věc dále šetřena PČR 

Žďár n/S.3 oznámení na rušení nočního klidu v byt. domě 
na ul. Okružní  

osoby zjištěny, přestupek řešen v souladu se 
zákonem  

Žďár n/S.1 oznámení na chování dvou podezřelých mužů 
na ul. Libušínská 

dle popisu osoby zjištěny, spolupráce s PČR, která 
věc dále šetřila 

Žďár n/S.6 oznámení na podnapilého agresivního muže na 
ul. Haškova 

osoba zjištěna, alkohol v dechu 2,43 ‰, použity 
donuc. prostředky, spolupráce s RZS, převoz na PZS 

Žďár n/S. 5 
 

oznámení na podnapilého muže v autobuse 
MHD na ul. Květná  

osoba zjištěna, přestupkové jednání řešeno strážníky 
v příkazním řízení 

 
IV. čtvrtletí 

Žďár n/S. opakovaná oznámení na porušování Vládních 
nařízení v souvislosti koronavirem 

osoby převážně zjištěny, porušení řešeno v rámci 
kompetencí MP, spolupráce s PČR, KHS 

Žďár n/S. prováděné kontroly na dodržování Vládních 
nařízení v souvislosti koronavirem 

případná porušení řešeny v rámci kompetencí MP, 
spolupráce s PČR, KHS 

Žďár n/S.3 oznámení na vytopení bytů – škoda na 
majetku, svobodárna ul. Brodská  

hlídka MP zjistila původce, úkony k zamezení 
dalších škod, spolupráce s příslušnými orgány města  

Žďár n/S.1 fyz. napadání dvou mužů na ul. Jungmannova 
u zim. stadionu  

oba muži zjištěni, zklidnění a zabránění dalšího 
protiprávního jednání, spolupráce s PČR 

Žďár n/S. 1 oznámení na pohřešovaného muže dle popisu pátrání po osobě, spolupráce s PČR , muž 
po té nalezen v pořádku 

Žďár n/S.4 oznámení na obnažování se muže před 
budovou polikliniky na ul. Studentská 

dle popisu pátrání po osobě, podezření na tr.čin 
výtržnictví, spolupráce s PČR, která věc šetřila  

Žďár n/S.4 oznámení na odcizení elektrokola na ul. 
Neumannova v hodnotě 45000,-Kč   

dle popisu pátrání po elektrokole, podezření na 
tr.čin, spolupráce s PČR, která věc dále řešila  

Žďár n/S.1 oznámení na muže, který na ul. Dolní rozbil 
sklen. půllitrem čelní sklo na osob. vozidle 

osoba zadržena, podezření na TČ, spolupráce s PČR  

Žďár n/S.1 oznámení na poškozování majetku na osoby zjištěny, kontakt s rodiči a správcem budovy, 
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autocvičišti (rozbíjení oken nezlet. osobami)  spolupráce s PČR, dohoda na náhradě vzniklé škody 
Žďár n/S.2 oznámení na poruchu přenosných světelných 

semaforů na ul. Bezručova 
usměrňování sil. provozu, spolupráce s PČR a 
firmou Znakom 

Žďár n/S.1 oznámení na potyčku se zraněním mezi 
osobami před diskotékou MAX na nám. Rep. 

osoby zjištěny, spolupráce s PČR, RZS, převoz zran. 
osoby do nemocnice, věc dále šetřila PČR 

Žďár n/S.1  oznámení na používání zábavné pyrotechniky 
na Farských humnech v zakázané dny 

zjištěny 2 osoby, přestupek řešen strážníky pokutou 
v příkazním řízení 

Žďár n/S.3 oznámení na prováděné stavební práce na ul. 
Komenského a ul. Libušínská v době st.svátku 

osoby zjištěny, řešeno hlídkou MP v souladu se 
zákonem 

Žďár n/S. 
Mělkovice 

při kontrolní činnosti zjištěna DN nákl. 
vozidla, došlo k poškození dopravní značky  

zajištění místa DN, usměrňování sil. provozu, 
spolupráce s DI PČR 

Žďár n/S.4 oznámení na podnapilou ženu, která leží na 
komunikaci na ul. Švermova  

žena zjištěna, alkohol v dechu 3,81‰, spolupráce 
s RZS, převoz do nemocnice 

Žďár n/S.1 oznámení pracovníkem obchodu na nám. 
Republiky na krádež zboží 

osoba zjištěna, po ověření v systému ISEP řešeno 
hlídkou MP pokutou v příkazním řízení 

Žďár n/S.3 při kontrolní činnosti zjištěn na ul. 
Komenského uvízlý zahraniční kamion  

usměrňování sil. provozu, spolupráce s firmou Satt, 
kamion se podařilo uvolnit 

Žďár n/S.6 podnapilý muž vzbuzoval v nádražní hale ČD 
veřejné pohoršení 

osoba zjištěna, přestupek řešen hlídkou MP 
v příkazním řízení 

Žďár n/S.1 oznámení na podnap. problémového hosta 
v rest. zařízení, poškozování majetku 

osoba zajištěna, předvedení, donuc. prostředky, 
spolupráce s PČR a RZS, převoz na PZS Jihlava 

Žďár n/S.1 oznámení na porušování veřej. pořádku 
fanoušky při hokej.utkání na ZS, pyrotechnika 

osoby zjištěny,obnovení pořádku, spolupráce s 
HZS,RZS,PČR, která si věc převzala k šetření  

Žďár n/S.3 zajištění bezpečnosti osob při exekučním 
vyklizení bytu na ul. Revoluční  

hlídka MP na místě, spolupráce s příslušnými orgány 
města 

Žďár n/S.3 muž pod vlivem návyk. látek ohrožoval 
BESIP na silnici ul. Brodská směr Hamry n/S.  

osoba zjištěna, spolupráce s PČR, která si muže 
převzala k dalšímu šetření 

Žďár n/S.1 oznámení na poškozené skleníky 
v zahrádkářské kolonii   

pátrání po pachatelích, spolupráce s PČR, věc 
předána k dořešení správ. orgánu 

Žďár n/S.3 muž pod vlivem návyk. látek ohrožoval 
BESIP na silnici ul. Brodská směr Hamry n/S.  

osoba zjištěna, spolupráce s PČR, která si muže 
převzala k dalšímu šetření 

Žďár n/S.1 opakovaná oznámení na rušení noč.klidu repro 
hudbou  z restauračního zařízení na pěší zóně 

odpovědné osoby zjištěny, provedeny obraz.a zvuk. 
záznamy, předáno správ.orgánům MÚ a KHS 

 
13. Zhodnocení roku 2021 a stanovení priorit pro rok 2022 

 
Z analýzy práce MP za rok 2021 v oblasti zajištění místních záležitostí veřejného pořádku jasně 
vyplývá, že se celkový počet řešených protiprávních jednání oproti roku 2020 výrazně zvýšil. Došlo k 
navýšení řešených skutků o 64%, tj. o 862 přestupků. Zejména došlo k nárůstu řešených případů 
v oblastech souvisejících s dopravní problematikou,  veřejným pořádkem a dodržováním vyhlášek 
města. Uvedený nárůst zjištěných protiprávních jednání souvisí zejména s posílením pěší obchůzkové 
služby.   
V roce 2021, jak jsem několikrát ve zprávě zmínil, jsme intenzivně a důsledně plnili i 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 2022 si stanovujeme následující cíle: 

- zajištění zvýšeného výkonu pěší obchůzkové činnosti  - tento cíl je prioritní, stejně jako v roce 
2021. Pěší obchůzková činnost je v rámci činností městské policie vnímána většinovou částí 
veřejnosti jako jedna z nejdůležitějších. Výkon obchůzkové služby bude opět směrován i do 
míst, kde nebyl výkon služby v minulosti zcela dostatečně zajištěn. Cílem je docílit kladné 
zpětné vazby od široké veřejnosti.  
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- intenzivní dohled nad veřejným pořádkem – toto je další významný cíl, který si opětovně 
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 v letošním roce obnovíme preventivní programy a aktivity, 
které standardně poskytujeme.  

- v oblasti proaktivního přístupu k moderním trendům v oblasti bezpečnostních složek a 
využívání nejnovějších technologií provedeme další modernizaci městského dohledového 
kamerového systému.  

- v oblasti přístupu a komunikace s veřejností – navážeme na úspěšný vstup na sociální sítě, kde 
budeme průběžně informovat veřejnost, jak formou již standardní komunikace s médii, tak i 
formou naší nové facebookové stránky. Budeme intenzivně pracovat i v oblasti public realations 
tak, aby široká veřejnost blíže seznámila s naší prací.  

 
 
 
 
 

                       Ve Žďáře nad Sázavou dne 21.2. 2022                                           Mgr. Martin Kunc  
         vedoucí MP Žďár n/S 


