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Žďáru  nad  Sázavou 
 
 

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2017 
– 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  
 

1)   Personální obsazení 
 

V průběhu roku 2017 nedošlo u MP Žďár nad Sázavou ke změnám v personálním obsazení. 
Celkový počet zaměstnanců zůstal stejný jako v roce 2016, tj. 36 zaměstnanců.  
 

Personální obsazení MP  
Strážníci 21 
zaměstnanec MP, preventista  1 
asistent prevence kriminality 4 
bezpečnostní asistent 6 
pracovník monitoringu MKDS 3 
pracovnice zajišťující úklid 1 
 

 
2)    Vzdělávání a výcvik strážníků  

 
V roce 2017 došlo oproti roku 2016 ke změně struktury vzdělanosti. Zvýšil se počet strážníků 
s vysokoškolským vzděláním na dva. Strážník Bc. M. P. složil státní bakalářskou zkoušku. Každý 
strážník absolvuje jednou za tři roky 10-ti denní školení, na jehož závěr skládá odborné zkoušky 
před komisí MV. Každoročně jsou strážníci školeni z předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
a absolvují kurz k oprávnění řízení vozidel. Absolvují cvičné střelby ze služebních zbraní, výcvik 
sebeobrany a jsou pravidelně seznamováni se změnami právních předpisů souvisejících s jejich 
prací. U MP je 20 odborně vyškolených zaměstnanců na odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi.  
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3)    Výkon služby  
 

Výkon služby je městskou policií města zabezpečován nepřetržitě. Výkon je rozdělen na 12-ti 
hodinové služby (denní, noční). Hlídky jsou dvojčlenné a to buď 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 preventivních činnosti i asistenty prevence kriminality. 
V současné době máme asistenty čtyři.  Dále od roku 2015 působí u MP  bezpečnostní asistenti, 
kteří dohlížejí na bezpečnost u přechodů pro chodce. Těchto máme v současné době šest. Intenzivně 
pracujeme na navýšení jejich počtu, kdy minimálně jednoho chceme získat pro lokalitu ZR 2 
(zámek).  
Na služebně městské policie je výkon zabezpečen taktéž v nepřetržitém režimu. Stálá služba mimo 
jiné přijímá i oznámení od občanů, předává oznámení hlídkám, vytěžuje kamerový systém, 
obsluhuje pult PCO a zajišťuje zápisy do registrů městské policie. K vytěžování kamerového 
systému jsou zřízeny tři pozice pracovníků monitoringu, na kterých zaměstnáváme osoby se 
sníženou pracovní schopností z úřadu práce.  

 
 

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, 
kterou vnímáme také velmi pozitivně.  
V oblasti spolupráce s Policií ČR to je zejména koordinovaná činnost spolupráce či partnerství  
s obvodním oddělením a dopravním inspektorátem. Velice úzká a provázaná je i spolupráce s 
jednotlivými odbory MěÚ. Zejména s odborem dopravy, komunálních služeb, životního prostředí, 
školství, kultury a sportu, živnostenským, majetkoprávním a dalšími.  
Mezi další významné orgány a instituce patří všechny příspěvkové organizace města, HZS, RZS, 
Okresní soud, Okresní státní zastupitelství, Probační a mediační služba, Pedagogicko psychologická 
poradna, veškeré organizace neziskového sektoru atd.   
Městská policie pravidelně (l x týdně) zabezpečovala  tiskové konference, prostřednictvím kterých 
blíže informovala veřejnost zejména o bezpečnostní problematice a stavu veřejného pořádku na 
teritoriu města. Vedoucí  MP se dále pravidelně zúčastňuje  „setkání s občany“ pořádaných vedením 
města.  
 
Vedoucí městské policie  je aktivně zapojen  v uvedených skupinách, orgánech a dalších funkcích:  
 

- Pracovní skupina místostarosty města pro řešení sociálně patologických jevů 
- Povodňová komise města 
- Bezpečnostní rada obce 
- Pracovní skupina Kraje Vysočina pro řešení problematiky páchání trestné a přestupkové 

činnosti pod vlivem alkoholu  
- Pracovní skupina pro Obecní policie Svazu měst a obcí ČR 
- Pracovní skupina Strategie rozvoje města – PS1 – Řízení a správa města, komunikace 

s veřejností, bezpečnost 
- Pracovní skupina Komunitního plánu sociálních služeb – Osoby v nepříznivé životní situaci 
- Pracovní skupina Strategického plánu sociálního začleňování – Bezpečnost  
- Manažer programu prevence kriminality Kraje Vysočina 
-  

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

- Komise sociálně právní ochrany dětí 
- Pracovní skupina místostarosty města pro řešení sociálně patologických jevů 
- Pracovní skupina Strategie rozvoje města – PS2 – Sociální a zdravotní služby, bydlení 
- Pracovní skupina Strategického plánu sociálního začleňování – Zaměstnanost 
- Pracovní skupina Strategického plánu sociálního začleňování – PS Projekty a implementace 
- 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 
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K informování veřejnosti jsou zřízeny webové stránky (www.zdarns.cz/samosprava/mp/), na 
kterých občan nalezne i podrobné informace o činnosti MP a psech umístěných do útulku.  Je zde 
možno pokládat dotazy, na které je odpovídáno a jsou zde i stránky týkající se prevence.  
Městská policie je také členem integrovaného záchranného systému, kdy v loňském roce plnila i 
důležité úkoly ohledně protipovodňového plánu města a další úkoly v souvislosti s krizovým 
řízením města.  
 

5)    Městský kamerový dohlížecí systém 
 
 

Městská policie, jakož i Policie ČR, využívají pro řešení místních záležitostí veřejného pořádku,  
odhalování a předcházení trestné činnosti městský dohlížecí kamerový systém. Tento byl v roce 
2017 za přispění účelové dotace z  Kraje Vysočina částečně rekonstruován. Došlo k digitalizaci 
kamerového bodu č.4 a č.5. Dále bylo modernizováno i záznamové zařízení MKDS, u kterého byl 
upgradován software záznamu a vytěžování.  
Od roku 2011 je zprovozněno propojení MKDS s Krajským ředitelstvím Policie ČR v Jihlavě a to 
pomocí optického vedení v majetku Kraje Vysočina. Na KŘP ČR Jihlava bylo v prostoru 
operačního střediska vybudováno další monitorovací pracoviště. Koncem roku 2012 bylo 
zprovozněno celkem páté monitorovací pracoviště a to u SKPV (služby kriminální policie a 
vyšetřování) ve Žďáře nad Sázavou. V současné době je MKDS tvořen 17 kamerovými body 
(celkem 22 kamer) a mobilním kamerovým souborem.   

 
     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  
-    kam. bod č. 14    -   prostor ulice Bezručova, Purkyňova, prostory odstavných parkovišť, 

zastávek a blízkého okolí ( kamery č. 14, 18, 19)   
-    kam. bod č. 15    -  ul. Brodská, prostory za bytovým domem č. 1936, prostory hřišť, 

parkovišť a  veřejných prostranství „na věžičce“ (kamera č.15) 
-    kam. bod č. 16    -  ul. Revoluční, veřejná prostranství ul. Revoluční, Okružní,  

   Komenského a ul. Libická  (kamera č.16)  
-    kam. bod č. 17    - prostor náměstí Republiky ( kamera č. 17, 20, 21, 22) 
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Plánek rozmístění stávajících  kamer MKDS 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

    

Za dobu provozu MDKS bylo odhaleno i několik závažných trestných činů a událostí, mezi které 
patří např. případ osoby, která se chtěla sebepoškodit, resp. upálit (občan se polil zápalnou látkou a 
tuto chtěl zapálit). Díky rychlému zjištění události pomocí MKDS a včasnému zásahu byl život 
občana zachráněn zasahujícími strážníky. Dále byla např. odhalena skupina sprejerů, které se 
orgány činnými v trestním řízení podařilo prokázat trestnou činnost se škodou převyšující 500.000,- 
Kč. V neposlední řadě několik desítek případů  trestné činnosti, při kterých byli pachatelé zadrženi 
přímo při činu, nebo na základě kamerových záznamů jim byla trestná činnost prokázána např. 
případy tří loupežných přepadení před budovou ČD, sériová tr. činnost vloupání do vozidel atd.  
Obrovskou roli sehrál i při vyšetřování zvláště závažného zločinu vraždy místního taxikáře a dalšího 
případu zvláště závažného zločinu pokusu vraždy ženy, kdy se následně pachatele druhého činu 
podařilo strážníkům zadržet.  

Stávající kamerový bod č. 17 

Stávající 
kamera č. 6  

Stávající 
kamera č. 4 

Stávající 
kamera č. 3 

Stávající  
kamera  č. 10 

Stávající 
kamera č. 1 

Pracoviště MP 

Stávající 
kamera č. 9 
 

Stávající 
kamera č. 11 

Stávající 
kamera č. 2 

Pracoviště OO 
PČR 

 

Stávající 
kamera č. 8 

 

Stávající 
kamera č. 5 

Stávající 
kamera č. 7 

Stávající 
kamera č. 13 
kamera č.13 

Stávající 
kamera č. 12 

Stávající 
kamera č. 15  

Stávající kam.  bod  
č. 14 - křižovatka 
Bezruč. x Purk. 

Stávající 
kamerový 
bod č.16 
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Kamerový systém je plně využit a slouží zejména pro monitorování stavu veřejného pořádku, 
trestné a přestupkové činnost. 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 trestných činů a desítek případů 
přestupků proti veřejnému pořádku. 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 2017: 
 

Místo  Stručný popis události Způsob využití MKDS 
 

Kamera č. 1 - hlavní pošta 
Žďár n/S.1 podnapilý muž močící na zeď budovy České pošty zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 požívání alkoholu v rozporu s Vyhl. Města ZR  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 nerespektování DZ v pěší zóně zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 pes pobíhající na volno zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 částečně nesvítící veřej. osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 dopravní přestupky ul. Nádražní, Husova, Tyršova zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 narušování veřej.pořádku v pěší zóně zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně osob a majetku prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 vozidlo odstavené v autobus.zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 mladíci vysypali na pěší zóně dva koše zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 fyzická potyčka mezi třemi muži a ženou monitoring MČ  

 
Kamera č. 2 – nám. Republiky 

Žďár n/S.1 zajišťování bezpečnosti při novoročním ohňostroji monitorování lokality 
Žďár n/S.1 vánoční výzdoba+slaměný betlém prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 mladíci požívající alkohol na autobus.zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 vzájemné napadání se skupinou osob   zjištěno monitoringem, řešeno MP   
Žďár n/S.1 pokus o poškozování zeleně zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 konzumace alkoholu v rozporu s Vyhl. Města ZR  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 používání zábavné pyrotechniky bez povolení zjištěno monitorováním lokality, řešeno MP  
Žďár n/S.1 koupání mládeže v kašně  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 podnapilá osoba na silnici – ohrožení Besipu zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 umělecké dílo „drátěný muž se síťovkou“ prováděn monitoring daného místa 
Žďár n/S.1 parkování a stání vozidel v rozporu s DZ  zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 dopravní nehoda se zraněním monitorování místa, spolupráce s PČR  
Žďár n/S.1 Den Žďáru + Den dětí monitorování lokality a daného prostoru  
Žďár n/S.1 sjízdnost hl.komunikace v souvislosti se sněžením zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 větší počet osob v noci před diskotékou MAX zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 stání vozidel v rozporu s DZ v křižovatce zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 tři dívky povalující se před restaurací na pěší zóně zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 jízda cyklistů po chodníku   zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 mladíky rozsypané koše na nám.Republiky zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 neopráv.stání motor. vozidel v autobus.zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 vzbuzování veřej.pohoršení podnapilými osobami zjištěno monitoringem, řešeno hlídkou MP 
Žďár n/S.1 elektrický výpadek veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 trhy na náměstí  prováděn průběžně monitoring 

Kamera č. 3 - nám. Havlíčkovo 
Žďár n/S.1 zajišťování bezpečnosti při novoročním ohňostroji monitorování lokality a daného prostoru 
Žďár n/S.1 vánoční výzdoba prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 mladík močící u kašny na nám.Havlíčkovo zjištěno monitorováním lokality, řešeno MP  
Žďár n/S.1 trhy na náměstí monitorování lokality a daného prostoru  
Žďár n/S.1 vozidla porušující DZ zjištěno monitorováním lokality, řešeno MP   
Žďár n/S.1 koupání osob v kašně zjištěno monitorováním, řešeno MP 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku prováděn monitoring lokality 
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Žďár n/S.1 nákladní vozidlo poškodilo sloupek zjištěno monitoringem, pátrání po vozidle  
Žďár n/S.1 Den Žďáru + Den dětí monitorování lokality a daného prostoru  
Žďár n/S.1 narušování veřej.pořádku skupinkou mladíků  zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 porucha světel.semaforů na křižovatce u KB zjištěno monitoringem 
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 umělecké dílo „drátěný muž se síťovkou“ prováděn monitoring daného místa 
Žďár n/S.1 dopravní nehoda monitorování místa, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 sjízdnost hl.silnice v souvislosti se sil. sněžením zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.1 dvě osoby vzbuzující veřej.pohoršení zjištěno monitoringem, řešeno MP  
 

Kamera č. 4 - ul. Dolní 
Žďár n/S.1 Žďárská pouť mon. BESIP,VP,ochrana majetku a osob   
Žďár n/S.1 narušování veřej.pořádku skupinou osob zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 sraz motorkářů u zimního stadionu monitorování akce, BESIP, VP 
Žďár n/S.1 dopravní nehoda se zraněním monitorování místa s ohledem na BESIP 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob  monitorování lokality   
Žďár n/S.1 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou monitorování lokality , spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 hokejové zápasy zvláště rizikové monitorování lokality z hlediska VP                
Žďár n/S.1 poškozování motorových vozidel zjištěno monitoringem, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 plynulost a průjezdnost vozidel v dopravní špičce  monitorování lokality 
Žďár n/S.1 parkování a stání vozidel v rozporu s DZ  zjištěno monitoringem, řešeno MP  

 
Kamera č. 5 - hotel Jehla 

Žďár n/S.1 kulturní akce v DK, plesy, koncerty, diskotéky monitoring parkoviště,VP, ochrana majetku  
Žďár n/S.1 pašijová hra v areálu Libušín prováděn monitoring 
Žďár n/S.1 podnapilé osoby vzbuzující veřej.pohoršení  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 Žďárská pouť monitorován BESIP,VP,majetek   
Žďár n/S.1 porušování DZ, v křižovatce, nezpevněné plochy zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 sjízdnost silnice v souvislosti se silnou námrazou zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.1 větší skupina osob narušující veřejný pořádek monitoring lokality, řešeno MP 
Žďár n/S.1 osoby provádějící podomní prodej  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 akce čarodějnická show, ohňostroj monitorování lokality, VP, majetek 

 
Kamera č. 6 – ul. Brodská 

Žďár n/S.3 dopravní nehoda v křižovatce se zraněním zjištěno monitoringem, spolupráce s PČR  
Žďár n/S.3 konzumace alkoholu na VP, kde je to zakázáno zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.3 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.3 přispívání k ochraně osob a majetku prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.3 částečně nefunkční veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.3 nezákonné nabízení zboží a služeb  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 vozidlo odstavené v autobus.zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 sjízdnost hl.silnice v souvislosti se sil. sněžením zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.3 pes volně pohybující se po veřej.prostranství zjištěno monitoringem, řešeno MP, odchyt  
Žďár n/S.3 neoprávněné stání vozidel na místě pro invalidy zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.3 podnapilé osoby, které narušovali veřej.pořádek zjištěno monitoringem, řešeno hlídkou MP 
Žďár n/S.3 poškozování majetku, vandalismus monitorování lokality a místa činu 
Žďár n/S.3 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou monitorování lokality 
Žďár n/S.3 parkování vozidel na chodníku zjištěno monitoringem, řešeno MP   
Žďár n/S.3 pátrání po osobě, která se dopustila krádeže monitorování lokality při pátrání 
 

Kamera č. 7 – atrium 
Žďár n/S.1 podnapilý agresivní muž, pokus o útěk monitorování MČ, řešeno MP 
Žďár n/S.1 pokus o poškozování zeleně monitoring lokality, řešeno MP 
Žďár n/S.1 vozidla porušující DZ při vjezdu do prostoru atria  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 narušování veřejného pořádku  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 zakázaná konzumace alkoholu na VP  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 pokus o poškození majetku - lavičky monitoring lokality, řešeno MP 
Žďár n/S.3 částečně nefunkční veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 bezdomovci vzbuzující veřej.pohoršení zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku prováděn monitoring lokality 
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Kamera č.  8 - hotel Fit 

Žďár n/S.1 zajišťování bezpečnosti při novoročním ohňostroji monitorování lokality 
Žďár n/S.1 plynulost a průjezdnost vozidel v dopravní špičce  monitorování lokality 
Žďár n/S.1 parkování vozidel u hotelu Morava monitoring zaměřený na ochranu majetku  
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 urnový háj „dušičky“  prováděn namátkově monitoring 
Žďár n/S.1 muž podezřelý z krádeže v obchodním domě monitoring místa činu, spolupráce s PČR  
Žďár n/S.1 sjízdnost hl.silnice v souvislosti se sil. sněžením zjištěno monitorováním lokality  
Žďár n/S.1 porušování DZ u OC Convent monitorování lokality, řešeno MP 
Žďár n/S.1 podnapilí bezdomovci u  OD Convent  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 Farmářské trhy monitorování místa 
Žďár n/S.1 nefunkční semafory na světelelné křižovatce monitoring z důvodu plynul. průjezdu vozidel 

 
Kamera č. 9 - nádraží ČD 

Žďár n/S.6 bezdomovci narušující veřejný pořádek u haly ČD zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.6 nabízení,prodej zboží v rozporu s nařízením obce zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.6 narušování VP  v blízkém okolí nádraží ČD zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.6 neoprávněné stání vozidel v autobusové zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.6 parkování na nezp. plochách mimo komunikaci zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.6 fyz. napadání se mezi nepřizpůsobivými osobami zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.6 konzumace alkoholu bezdomovci na VP  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.6 bezdomovci obtěžující občany zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.6 porušování DZ „zákaz vjezdu“ u nádraží ČD zjištěno monitoringem, řešeno MP  

 
Kamera č. 10 - ul.Žižkova 

Žďár n/S.1 muž ležící u autobusové zastávky zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 dopravní nehoda na přechodu pro chodce monitorování místa DN, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 rvačka u autobusové zastávky zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 požívání alkoholu v autobus. zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou prováděn monitoring , spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku-zaparkovaná vozidla prováděn monitoring  
Žďár n/S.1 plynulost průjezdu vozidel v dopravní špičce  mon. lokality, spolupráce s DI PČR 
Žďár n/S.1 porušování DZ zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 mladíci požívající alkohol v autobus.zastávce zjištěno monitoringem, řešeno MP  

 
Kamera č. 11 - křiž. U Ivana 

Žďár n/S.1 průjezd vozidel v doprav.špičce, kruhový objezd  monitorování lokality 
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 narušování veřej.pořádku skupinou osob  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 osoby pohybující se v komunikaci - Besip zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 částečně nefunkční veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 porušování DZ,stání , chodník, v křižovatce zjištěno monitoringem 
Žďár n/S.1 dopravní nehoda na kruhovém objezdu monitorování místa DN 
Žďár n/S.1 pokus podnapilých osob o poškozování majetku zjištěno monitoringem, řešeno MP 
 

Kamera č. 12 – ul. Veselská 
Žďár n/S.1 vzbuzování veřej.pohoršení před restaurací zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 převracení kontejnerů  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou monitorování lokality 
Žďár n/S.1 osoby močící na kontejner  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 narušování VP v noč.hodinách podnap.osobami zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 průjezdnost, dodržování DZ, parkování monitorování lokality 
Žďár n/S.1 odkládání odpadu mimo kontejnery zjištěno monitoringem, řešeno MP 

 
Kamera č. 13 – poliklinika 

Žďár n/S.4 podezřelé osoby u bankomatu na poliklinice  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.4 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.4 kouření osob ml.18 let v blízkosti škol zjištěno monitorováním lokality, řešeno MP 
Žďár n/S.4 akce Den zdraví – velký počet návštěvníků monitorování lokality 
Žďár n/S.4 podezřelá osádka vozidla zjištěno monitoringem lokality 
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Žďár n/S.4 parkování motor.vozidel v rozporu s DZ                 monitorování lokality, řešeno MP 
Žďár n/S.4 konzumace alkoholu bezdomovci na VP  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.4 pes pohybující se na volno zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.4 nabízení zboží v rozporu s nařízením obce  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.4 vzbuzování veřej.pohoršení bezdomovci monitorování místa, řešeno MP 

 
Kamerový bod č. 14 – kamery č.14, 18, 19 

Žďár n/S.3 nezletilé děti lezoucí po kontejnerech zjištěno monitoringem, řešeno MP   
Žďár n/S.2 využíván Policií ČR pro pátrání a tr. činnost prováděn monitoring lokality  
Žďár n/S.3 pátrání po podezřelém vozidle s osádkou monitorování lokality 
Žďár n/S.2 ochrana majetku, veřej.pořádku, autobus.zastávky prováděn monitoring lokality  

 
Kamerový bod č. 15 – kamera č.15 u“Věžičky“ 

Žďár n/S.3 volně pohybující se psi zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 podnapilé nepřizpůsobivé osoby a bezdomovci zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 částečně nefunkční veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.3 pohyb podezřelých osob a vozidel zjištěno monitoringem, spolupráce s PČR  
Žďár n/S.3 odkládání odpadu mimo kontejnery  zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 skupinou osob vzbuzování veřejného pohoršení zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 osoby poškozující majetek a veřejnou zeleň   monitorování lokality, řešeno MP 

 
Kamerový bod č.16 – kamera č.16 

Žďár n/S.3 podnapilé osoby ohrožující BESIP zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.3 narušování veřejného pořádku před restaurací zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.3 nezpevněná plocha – motorová vozidla zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 porušování DZ zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.3 dopravní nehoda v křižovatce zjištěno monitoringem  
Žďár n/S.3 průjezdnost vozidel v dopravní špičce  monitorování lokality 
Žďár n/S.3 pohyb podezřelých osob a vozidel monitorování lokality, spolupráce s PČR  

 
Kamerový bod č. 17 – kamera č.17, 20, 21, 22, 23 

Žďár n/S.1 zajišťování bezpečnosti při ohňostroji monitorování lokality 
Žďár n/S.1 vánoční výzdoba+slaměný betlém prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 mládež pohybující se ve slaměném betlému  zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 čtyřčlenná parta osob – pokus o poškozování DZ zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 dohled na přechodech pro chodce prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 trhy na náměstí prováděn průběžně monitoring 
Žďár n/S.1 stání vozidel v křižovatce zjištěno monitoringem 
Žďár n/S.1 konzumace ALK v rozporu s Vyhláškou města  zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 akce Den Žďáru  monitorování lokality  
Žďár n/S.1 podezřelé chování mladíků u morového sloupu zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 parkování vozidel v rozporu s DZ  zjištěno monitoringem, řešeno MP  
Žďár n/S.1 podnapilý muž na schodech u prodejny Staplast zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 přispívání k ochraně majetku a bezpečnosti osob prováděn monitoring lokality 
Žďár n/S.1 skupina podnapilých osob rušící VP zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 dva mladíci skákající po kašně zjištěno monitoringem, řešeno MP 
Žďár n/S.1 částečně nefunkční veřejné osvětlení zjištěno monitorováním lokality 
Žďár n/S.1 motorové vozidlo na chodníku před ČSOB 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. 
Ke zlepšení veřejného pořádku (odhazování odpadků), ochraně veřejné zeleně (vyšlapávání nových 
cest, lámání větví, odnášení rostlin z veřejných prostranství, venčení psů) efektivnímu třídění 
odpadu, základním dovednostem při úrazu v přírodě byl již šestým rokem organizován projekt 
„Sovička“, který je určen zejména mladším dětem a jejich rodičům. Na pořádání se podílí i Odbor 
životního prostředí, Rodinné centrum Srdíčko, SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou a studentky Střední 
školy obchodní a služeb pod vedením vychovatelek domova mládeže této školy, oddíl vodních 
skautů Racek pod vedením kapitána přístavu P.B. V měsíci březnu se městská policie již po sedmé 
podílela na Projektovém dni ZŠ Komenského 6, kdy preventistka pravidelně pracuje s dětmi 
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z přípravného ročníku a 1. a 2. třídou. Dále si preventista ve dvou přednáškách připravil praktické 
ukázky výcviku psa a seznámil děti s pravidly pohybu se psem na veřejném prostranství. Během 
roku byl realizovaný projekt, jehož cílovou skupinou jsou třídní kolektivy osmých a devátých 
ročníků, případně 1 a 2. ročníky středních škol a učilišť. Jde o novou formu prevence sociálně 
patologických jevů. Divadelním představením „Dýchej“ se na příběhu dvou dívek ukáže, jak málo 
by stačilo přijít s pomocí a nemuselo by se v životě nic špatného stát. Do druhé části programu jsou 
zapojeny odbornice z PMS, OSPOD, MP, Týmu pro mládež, psycholožka, etopedka. Realizováno 
s 18 třídními kolektivy. 
Na služebně městské policie byla zrealizována beseda s dětmi z Hnutí Duha. 
Během roku jsme zrealizovali také1x  besedu v Domově mládeže VOŠ a SPŠ, 3x na SŠ zdravotní a 
3x na SŠ obchodní a služeb. Hlavní téma – vyhlášky a nařízení města, přestupky a jejich následné 
oznámení na OSPOD, do registru přestupků. 
Od srpna se naplno rozeběhl projekt Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek. Označeno 
bylo 194 kol a 8 invalidních vozíků. Kolegové preventisti  tomuto věnovali 17 dnů. 
Od září jsme se podíleli na přípravě a částečné realizaci nového projektu Domovník preventista, 
konkrétně výběrových řízení uchazečů. 
 

6.1. DDH + BESIP: 
 

Pro žáky čtvrtých a osmých tříd ZŠ a tercií gymnázií, jehož jsme spolupořadateli, je určena 
dopravně vědomostní soutěž Besipáček Žďárský. Cílem je upevnit znalosti a dovednosti z oblasti 
BESIPu a aktivně zapojit žáky ZŠ a studenty gymnázií do této problematiky. Akce je dvoukolová, 
zakončena slavnostním vyhlášením na Radnici, kde jsou výhercům slavnostně předány ceny 
představiteli města. Z oblasti BESIPu jsme dále spolupořadateli Dopravní soutěže mladých cyklistů, 
kde zajišťujeme organizaci celé soutěže a dále jednu z disciplín a to jízdu po DDH dle pravidel 
silničního provozu, kdy hlavním organizátorem soutěže je Odbor dopravy MěÚ Žďár nad Sázavou. 
Na DDH byly během kalendářního roku zrealizováno 7 projektových dnů pro mateřské školky 
z ORP Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem a to 2x MŠ Polnička, Dolní Rožínka, Vojnův 
Městec, Světnov, Nížkov a Škrdlovice, kdy přijelo a výukou chodec, cyklista prošlo celkem 220 
dětí. Žďárské mateřské školky měly možnost využít dopravní hřiště 10x. Přišlo 44 kolektivů, což 
představuje 700 dětí.   
Pro základní školy dle nových školních osnov bylo zrealizováno celkem 9 projektových dnů, 
kterých se zúčastnilo 34 tříd s průměrem 16 žáků na třídu. Do výuky byli zapojeni také Asistenti 
prevence kriminality. 
Výuky na DDH se dále účastnily děti z ESKa ZR 3. Již podruhé přišli na hřiště rodiče s dětmi 
z Family pointu a opětovně, na základě dobré zkušenosti z roku 2016, byla zrealizována dvě 
dopoledne s dětmi z příměstského tábora, jejímž pořadatelem bylo RC Srdíčko. Bylo přítomno 
celkem 40 dětí.  
Na DDH si 1x pod vedením preventistky MP v odpoledních hodinách prohlubovali znalosti a 
dovednosti studentky ubytované na domově mládeže Střední školy obchodní a služeb. Našich 
setkání však proběhlo o 3 více, neboť máme díky vychovatelkám domova nastavený pravidelný 
cyklus přednášek s danými tématy.  
V rámci bezpečné cesty do školy začala spolupráce se ZŠ Polnička. Děti se přímo při vycházce 
s preventisty a paní učitelkou učí základům bezpečného pohybu po pozemních komunikacích v obci 
Polnička.  
Do prevence z oblasti BESIPu se zapojili rodiče Oblastní charity Žďár nad Sázavou, kdy přišli se 
svými dětmi na DDH, aby se společně učili zásadám bezpečné jízdy na kole a nezbytná pravidla. 
Velice nás potěšil i zájem rodičů z Mělkovic, se kterými jsme strávili příjemné odpoledne na DDH. 
Děti si zajezdily v bezpečném prostoru a s rodiči jsme probrali zásady bezpečné jízdy na silnicích, 
které je potřeba děti naučit.  
Netradiční den na DDH se podařilo zrealizovat pro SDH Nové Dvory. Věnovali jsme se jednak 
BESIPu, jednak se podařilo ukázat něco málo z výcviku služebních psů. Na závěr si mladí hasiči 
prohlédli služebnu MP.  
 

6.2. Spolupráce s MěÚ, PO a neziskovými organizacemi: 
 

Do preventivních aktivit jsou zapojeny i nestátní neziskové organizace, které pracují s dětmi nebo 
seniory.  
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Po celý rok jsou v Rodinném centru Srdíčko pro Broučky organizována setkání s preventivními 
aktivitami v oblasti dopravní výchovy, chování se v rizikových situacích při setkání s cizím 
člověkem, neznámým zvířetem. Děti se učí, co dělat, když se ztratí. V loňském roce proběhlo 5 
setkání. V prostorách RC Srdíčko v rámci Senior pointu byly realizovány dvě besedy pro seniory na 
téma bezpečí v seniorském věku.  
V rámci Family pointu jsme maminkám odpovídali na otázky spojené zejména s přepravou dětí, jak 
se chovat při setkání s neznámým člověkem, co mají děti umět v případě, že se ztratí. 
Další aktivitou byla beseda s rodiči a seniory v prostorách Oblastní Charity Žďár nad Sázavou 
konkrétně Kopretiny – centra pro rodiče s dětmi na téma bezpečí v domě, bytě. 
V květnu preventisté MP a APK přispěli k realizaci DEN ZDRAVÍ, jejímž pořadatelem je 
Poliklinika p.o. Žďár nad Sázavou. Se dvěma ukázkami výcviku služebních psů sklidili velký 
potlesk strážník Anita Vokounová a psovod z Policie ČR, který slouží ve Žďár nad Sázavou. 
Nechyběla ani ukázka dovedností fenky Border kolie kolegy preventisty, který se jejich výcvikem 
zabývá několik desítek let. Na stanovišti MP si pak s asistenty prevence kriminality mohli 
návštěvníci zopakovat dopravní značky a jiné úkoly s preventivní tematikou. 
V měsíci červnu jsme přispěli preventivní aktivitou při setkání žďáráků na Dni Žďáru. V tomto 
měsíci jsme byli součástí naučného programu „S lesníkem do lesa,“ který již pátým rokem 
realizoval odbor Životního prostředí s dalšími zaměstnanci MěÚ a externími lektory tohoto oboru. 
Po celý rok probíhají na školách pravidelné přednášky a besedy s jednotlivými třídními kolektivy od 
mateřských škol až po vyšší odborné školy. 
Tyto jsou zaměřeny jednak na problematiku chování v silničním provozu, jednak na chování na 
veřejnosti a v třídním kolektivu. Starší žáci a studenti SŠ a učilišť jsou seznamování s přestupky, 
které s nimi v případě porušení zákonů budou řešit strážníci. Jsou seznamováni s „Obecně 
závaznými vyhláškami“ města a s „Nařízeními“, které jsou na území města Žďáru nad Sázavou 
platné. Dále u této věkové kategorie nabízíme besedy na téma: Domácí násilí v rodině, partnerském 
vztahu a pomoc obětem trestných činů v souvislosti se zákonem o pomoci obětem trestných činů.  
Od roku 2010 jsou realizována pravidelná setkání s chovanci výchovného ústavu na ul. Jiřího 
z Poděbrad. Jednou z aktivit je i jejich pomoc při realizaci „Dětského dne pro MŠ“ a od podzimu 
2013 byli ředitelkou MŠ požádáni o spolupráci i APK v souvislosti s bydlením chovanců v místní 
části ZR 3, kdy na bytě, kde se vybraní chlapci učí samostatnosti, byli napadeni a bylo jim odcizeno 
několik osobních věcí. Dohled pokračoval i částečně v roce 2017. 
Také jsme ve spolupráci s ČČK podpořili jejich preventivní program, který je zaměřený na prevenci 
úrazů a poskytnutí adekvátní první pomoci. Ve čtyřech dopoledních jsme s bezpečnostními riziky 
při hrách děti seznámili celkem 16 tříd.  
11. června- otevírání Cyklotrasy Nové Veselí – Žďár nad Sázavou, tedy propojky pro pěší a cyklisty 
25. června Slavnostní otevření dobíjecích stanic a to po jedné u radnice a na centrálním parkovišti 
5. srpna – Na kole dětem Žďárskými vrchy  
V září jsme se prezentovali na Dnu otevřených dveří Městského úřadu. Byly zrealizovány dvě 
ukázky výcviku služebních psů a u asistentů prevence kriminality a preventisty MP si návštěvníci 
mohli vyřešit za drobnou odměnu připravené úkoly. 
 
 

6.3. Rekapitulace 
 
Celkem bylo zrealizováno 74 besed ve školách. 
 
 Na DDH proběhlo: 
 9 projektových dnů pro ZŠ 
 7 projektových dnů pro MŠ, které patří do ORP Žďár nad Sázavou  
 10 projektových dnů pro MŠ města Žďáru nad Sázavou  
 Projektový den ZŠ Polnička 1. stupeň – praktické dovednosti v silničním provozu  
 2 akce pro Příměstský tábor Family poit 
 1 akce pro ESKO 
 1 akce pro SDH Nové Dvory 
 1 akce pro Mělkovice 
 1 akce pro Oblastní charitu 
 1 akce pro Střední školu obchodní a služeb 
 Dopravní soutěž Besipáček Žďárský 
 Dopravní soutěž mladých cyklistů 
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Dále jsme se podíleli na: 
 
 Projektovém dnu v ZŠ Komenského 6  
 čtyřech Projektových dnech Českého červeného kříže 
 18 x Dýchej 
 
 Preventivními aktivitami jsme se prezentovali při realizaci těchto akcí:  
 Den Žďáru 
 Sovička 
 S lesníkem do lesa 
 Den zdraví Polikliniky p.o. Žďár nad Sázavou 
 Cyklotrasa Nové Veselí – Žďár nad Sázavou 
 Slavnostní otevření dobíjecích stanic 
 Na kole dětem Žďárskými vrchy 
 Den otevřených dveří Městského úřadu 
 
 
                                                       6.4. Asistenti prevence kriminality  
 
V roce 2017 se na prevenci kriminality zejména v místní části ZR 3 podíleli čtyři asistenti prevence 
kriminality, kteří byli hrazeni z dotace MVČR a Úřadu práce pobočka Žďár nad Sázavou. 
APK pracují na dvě směny a to ranní 6:00 – 14:30 a odpolední 12:30 – 21:00. V období hlavních 
prázdnin se odpolední směna posunula a APK začínali ve 13: 00 hod. a končili ve 21: 30 hod. Toto 
platilo do konce října. Od listopadu se pravidelně střídají týden ranní od 6:00 – 14:30, týden 
odpolední 12:30 – 21:00 v zimě. V létě je posun o hodinu později do 22:00 hodin. 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 pravidelně ředitelkou, 
nyní ředitelem ZŠ Komenského 6, kde ve spolupráci s etopedkou ZŠ řeší nevhodné chování dětí 
z místní části ZR 3. Po celý rok spolupracovali s úřadem práce při výplatách sociálních dávek, kdy 
několikrát pomohli uklidnit rozčilené klienty zejména z řad bezdomovců. 
Během výkonu svého zaměstnání jsou asistenti také aktivně zapojeni do preventivních programů 
pro ZŠ, zejména na DDH, spolupracují při Sovičce, Besipáčku  Žďárském, dopravní soutěži Mladý 
cyklista, Den zdraví, Den otevřených dveří městského úřadu. Bez jejich zkušeností s dopravní 
výchovou bychom se dále neobešli při projektových dnech ZŠ.  
V loňském roce požádala vedoucí nízkoprahového zařízení Ponorka asistenty o pomoc při dvou 
aktivitách pořádaných pro širokou veřejnost STREET ART a FANY FEST. Obě akce měly velký 
úspěch a asistenti přispěli ke klidnému průběhu obou akcí. Pravidelně také docházejí na jednotlivé 
kluby a i v okolí zařízení přispívají k pořádku a bezkonfliktnímu chování uživatelů zařízení.  
Společně s mentorkou dohlíželi na veřejný pořádek, majetek a občanské soužití během víkendových 
akcí pořádaných městem Žďár nad Sázavou – Novoroční ohňostroj, Žďárská pouť, Horácký 
džbánek, Den křesťanských rodin, Rozsvícení vánočního stromu. Dále asistenti přispěli dohledem 
při Čarodějnicích, na hřbitovech v listopadu, o dvou víkendech v době Adventu. Již druhým rokem 
o letních prázdninách dohlíželi na klid a pořádek na dopravním hřišti, které se opět otevřelo pro 
veřejnost. V roce 2017 se vyzkoušela další novinka a to otevřené DDH v pracovní dny v květnu, 
června a září v době od 14:00 – 18:00, kdy dohled a zamykání hřiště zajišťovali asistenti, 
odemykala paní školnice z MŠ. Na žádost ředitelky MŠ asistenti prováděli dohled nad bezpečností 
účastníků akce Ekoolympiáda – Den země, která proběhla v prostorách lesa za učilištěm Žďasu. O 
letních prázdninách pomáhali s doprovodem dětí na oběd a po městě, jež se účastnily Příměstského 
táboru – projekt, který byl podpořen MVČR.  
Pravidelně se účastní kontrol s mentorkou a kurátorkou pro děti z OSPODu  v okolí škol v místní 
části ZR 3.  
Přispěli k uklidnění obyvatel Azylového domu pro muže na svobodárně č. 5.  
Pokud je třeba, spolupracují se Spektrem K centrem pro drogově závislé a dalšími státními i 
nestátními organizacemi města, které se zabývají preventivními aktivitami s ohroženými skupinami 
dětí, mládeže a rizikově se chovajících občanů města.  
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Pomáhají i lidem se zdravotními obtížemi, jak nás informovala vedoucí Centra pro zdravotně 
postižené kraje Vysočina, o.p.s. 
Dohledovou činnost zaměřili od listopadu i na nově otevřený SKATE PARK. Během roku se pro 
asistenty podařilo získat novou pracovní místnost na ulici Revoluční. Byla vybavena nejnutnějším 
zařízením. K trvalému vybavení dojde v roce 2018, kdy je ve tříletém projektu, který byl podán a 
podpořen přes evropskou dotaci díky koordinovanému přístupu, plánováno i s finanční podporou na 
vybavení pracovny.  
Pro asistenty byla objednána 1 supervize a také se během roku zúčastnili Konference zaměřené na 
chudobu, kterou pořádal k KÚ Kraje Vysočina. Také se s lokalitou, prací a asistenty přijeli seznámit 
důstojníci pro menšiny z Policejního prezídia Policie ČR a Krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina.  
 
                                                             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 a Studentská. Máme jich už šest a stále hledáme dalšího pro Zámek. Dva BA ze 
Stalingradu si navíc o hlavních 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. 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.  
 
                                                          6.6. Výkon trestu OPP 
 
Výkon trestu OPP zajišťuje městská policie po převzetí agendy od odboru komunálních služeb 
MěÚ, již od měsíce dubna 2016 
Místo a druh práce je vybíráno dle potřeby města a to na základě požadavků odpovědného 
pracovníka, dále je využíváno poznatků pracovníků městské policie.  Odpovědný pracovník MěÚ je 
pravidelně informován o provedených pracích za uplynulý týden a dále o počtu odsouzených a 
místě prací na týden příští. Při výkonu OPP jsou prováděny odpovědnou kontaktní osobou a 
probačním úředníkem namátkové kontroly výkonu trestu. Pravidelně 1x měsíčně je podávána 
zpráva PMS o odpracovaných hodinách jednotlivých odsouzených. Veškeré opravy, úpravy a 
údržbu nářadí a nástrojů provádí městská policie vlastními prostředky. V roce 2017 bylo usneseními 
soudů pro poskytovatele OPP město Žďár nad Sázavou nařízeno celkem 10 trestů pro 9 
odsouzených. Z tohoto počtu byly 4 tresty vykonány, 1 odsouzený byl z důvodu neplnění 
uzavřeného harmonogramu výkonu trestu předán zpět PMS a ř trestů bylo převedeno do roku 2018. 
Za hodnocené období bylo odpracováno celkem 903,5 hodiny. Velká část hodin byla odpracována 
při úklidu veřejného prostranství, zimní údržbě zastávek MHD a menší část byla odpracována ve 
prospěch PO města. 
 
 

 7)  Program prevence kriminality na místní úrovni  
 

Program prevence kriminality na místní úrovni, je cílený program, který prostřednictvím účelové 
dotace napomáhá k rozvoji preventivních aktivit v České republice. V roce 2017 se nám podařilo 
úspěšně realizovat projekty :  

 
I.     Obnova  MKDS města Žďáru nad Sázavou 
II.   Asistent prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou (projekt MV ČR) 
III.  Asistent prevence kriminality m ěsta Žďáru nad Sázavou (projekt ÚP ČR) 
IV.  Žďár nad Sázavou – Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek 
V.   Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor 
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I. Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou 
Cílem projektu byla rekonstrukce kamerového bodu č. 4 a č.5. V rámci vlastních prostředků (mimo 
projekt) bylo vybudováno i připojení na optické vedení. Značně se zvýšila kvalita dohledu nad 
bezpečností občanů a ochranou majetku, omezil se možný nápad trestné a přestupkové činnosti, 
narušování veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.  

Cenová kalkulace projektu  
 Celkové náklady na projekt .……………….……....327 936 Kč 

                     Fin. spoluúčast města (39%)…….……………..…...127 936 Kč 
  Účelová dotace  …………………….………………200 000 Kč 

 
 

II. Asistent prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou (MV ČR) 
Projekt spočíval v činnosti dvou asistentů prevence na území města Žďáru na Sázavou Hlavním 
cílem bylo preventivně působit na rizikové skupiny, které se podílejí na protiprávním jednání 
v oblasti trestné a přestupkové činnosti a ostatních společensky negativně vnímaných činů.  

Cenová kalkulace projektu  
Celkové náklady na projekt ..…………….……....688 769 Kč 

                    Fin. spoluúčast města (33%)…….…………………232 769 Kč 
Účelová dotace  …………………….…………..…456 000 Kč 

 
 

III. Asistent prevence kriminality m ěsta Žďáru nad Sázavou (ÚP ČR) 
Projekt spočíval v činnosti dalších dvou asistentů prevence kriminality na území města Žďáru na 
Sázavou. Projekt končil v listopadu 2017. Hlavním cílem bylo preventivně působit na rizikové 
skupiny, které se podílejí na protiprávním jednání v oblasti trestné a přestupkové činnosti a ostatních 
společensky negativně vnímaných činů. Další  náklady byly hrazeny z rozpočtu městské policie.  

Účelová dotace  …………………….…………..…348 000 Kč 
 

 
 

IV. Žďár nad Sázavou – Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek 
Projektem bylo reagováno na požadavky občanů města, kteří mají zájem o ochranu svého majetku a 
to jednak jízdních kol, tak i kompenzačních pomůcek občanů se zdravotním postižením. Předměty 
jsou díky forenznímu identifikačnímu značení chráněny tzv. syntetickou DNA. Předměty byly  
vybaveny samolepkami s upozorněním "Městská policie Žďár nad Sázavou - Chráněno DNA". Kola 
a pomůcky byly vyfotografovány a detailně popsány do registračních formulářů. Následně došlo k 
zaevidování do registru Městské policie Žďár nad Sázavou a také do Národního registru REFIZ. 
Policii ČR, město poskytlo policejní identifikační set v počtu dvou kusů. Celkem bylo označeno 194 
jízdních kol a 8 invalidních vozíků.  

Cenová kalkulace projektu 
Celkové náklady na projekt .….…………………...78 255 Kč 
Fin. spoluúčast města (22%)….…………….….… 17 255 Kč 
Účelová dotace  …………………….…..…………61 000 Kč 

 
 

V. Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor 
Cílem projektu byla podpora dětí ve věku 8-13 let z rodin z místní vyloučené lokality, rodičů 
samoživitelů a rodin ohrožených sociálním vyloučením. Děti byly vedeny ke smysluplně trávenému 
volnému času, zvyšování jejich sociálních a komunikačních dovedností.  Aktivity byly zaměřeny na 
prevenci rizikových jevů (šikana, problémy vrstevnických a menšinových skupin při začleňování do 
společnosti, záškoláctví atd.). Délka příměstského tábora byla 5 pracovních dnů pro celkový počet 
15 dětí.                                                  

Cenová kalkulace projektu 
Celkové náklady na projekt .….…………………...83 014 Kč 
Fin. spoluúčast města (38%)….…………….….… 34 014 Kč 
Účelová dotace  …………………….…..…………49 000 Kč 
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8)   Útulek pro psy 
 

Městská policie mimo jiné zabezpečuje i problematiku odchytu nalezených a opuštěných psů, kteří 
jsou předáváni do soukromého psího útulku společnosti Úsvit o.p.s., nebo pokud je zjištěn majitel 
psa, majiteli psa.   
 

  
odchyceno 
psů celkem 

vráceno majiteli  umístěno na útulek vydáno z útulku 
umístěno v útulku 

ke konci roku 
2016 72 38 34 31 3 
2017 105 73 32 34 1 

  
 rozpočet útulku v Kč náklady na umístění psů v útulku v Kč 

2016 150.000 52.682 
2017 100.000 51.017 

 
V roce 2017 se podařilo z útulku vydat celkem 31 psů, což je 91 % 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.   

 
9)   Zajišťování akcí a mimořádných úkolů na území města  

Městská policie se podstatnou měrou podílela na zajištění rozličných společenských akcí konaných 
v našem městě. Vedle zajištění samotného průběhu, dohledu nad stavem veřejného pořádku, dbala    
i na bezpečnost osob a majetku.  

měsíc popis akce počet strážníků 
      

1 slavnostní ohňostroj na nám.Republiky – přispívání k bezpečnosti osob 14 + 4 APK 
1.-12. kontroly na alkohol, kouření u osob mladších 18 let,   

  prováděny zejména pátek a sobota /spolupráce s PČR/ 4 - 6  
1.-12. pravidelné kontroly na přechodech pro chodce  2 - 4 

  v blízkosti škol a na jiných problémových místech + 2 APK + 6 BA 
1.-12. kontroly v okolí Maxu a Atria zvýšená hl. činnost 
1. - 3. zajištění a dohled při plesech v okolí Domu kultury 4 – 6 

1 diskotéka L.Vacka v domě kultury 6 + 2 APK 
4 pašijová hra v areálu ZR 1 Libušin + velikonoce 4+2 APK 
4 jarní setkání motorkářů zvýšená hl. činnost 
 4 čarodějnická show 4 
5 tradiční žďárská pouť 6 - 8. + sl.psi + 2 APK 
5 účast při kladení věnců v souvislosti se státním svátkem 2 
6 spolupráce MP při zajištění Dne Žďáru + Dne dětí 10 + 4 APK 
6 spoluúčast na akci „S lesníkem do lesa“  2 
6 taneční zábava ve ZR 2 zvýšená hl.činnost 
7 Žďárský triathlon  2 
7 festival Korespondence 4 
7  rock.festival pod Zelenou horou zvýšená hl.činnost 
 8 letní kino za Domem kultury 4 
 8 charitativní cyklojízda 4 
8 Horácký džbánek 4+2 APK 
8  Pilman 2 – 4 
 8 dračí lodě na Pilské nádrži 4 
8  diecézní pouť rodin 6 + 2 APK 

8-9  Slavnosti jeřabin průběžná hl.činnost 
9 akce „Den zdraví“ poliklinika 4 + sl.pes + 2 APK 
9 Farmářské trhy průběžná hl.činnost 
10 Parlamentní volby 6 + 2 pohotovost 
10 účast při kladení věnců v souvislosti se státním svátkem 2 
10  setkání motorkářů - ukončení sezóny zvýšená hl.činnost 
11  kontroly hřbitovů v souvislosti s "dušičkami" zvýšená hl.činnost 4-6 + 2 APK 
11 diskotéka L.Vacka v Domě kultury  6 + 2 APK 
11 rozsvícení vánočního stromu 3 + 4 APK 
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11-12-1 slaměný betlém před Radnicí zvýšená hl.činnost 
12  celoplošná akce zaměřená na podávání alkohol.nápojů osobám   
  ml.18 let včetně hraní na výher.hracích automatech 6 + PČR 

12 zajištění a dohled při plesech v okolí Domu kultury 4 – 6 
12 vánoční trhy na nám.Republiky 4  

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

10) Pult centralizované ochrany (PCO)  
 
Městská policie prováděla v roce 2017 přes elektronický zabezpečovací systém ostrahu 25 objektů, 
které jsou připojené na PCO MP. Ve většině případů se jedná o objekty Města Žďáru nad Sázavou 
nebo objekty veřejného zájmu. Celkový počet výjezdů a přijatých opatření byl v počtu 143.           
Ve všech případech se jednalo o tzv.“plané výjezdy“, kdy hlídkami MP bylo na místě zjištěno,       
že se jedná o technickou závadu na EZS objektu nebo o chybnou manipulaci s EZS některým                  
ze zaměstnanců.  
Městská policie touto formou střežení objektů podstatnou měrou přispívá k ochraně majetku          
na území Města Žďáru nad Sázavou. Z dlouhodobého hlediska se jednoznačně ukazuje, že pokud je 
v objektu zřízen EZS s napojením na PCO dochází k minimálním snahám pachatelů o vloupání      
do těchto objektů. 
 

11) Čerpání rozpočtu 2017 
 
Rozpočet MP na rok 2017 byl po rozpočtových opatřeních a přijetí dotací stanoven na celkových 
18.613 tis. Kč. Rozpočet nebyl překročen, byl čerpán na 95,4%  tj. 17.767 tis. Kč.   
 

V roce 2017 se podařilo získat  dotace na prevenci kriminality: 
 
Obnova  MKDS města Žďáru nad Sázavou  200 000 Kč 
Asistent prevence kriminality MV ČR 456 000 Kč 
Asistent prevence kriminality ÚP 348 000 Kč 
Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek 61 000  Kč 
Příměstský tábor 49 000  Kč 
 
 

12) Řešení oznámení občanů a zjištěných přestupků 
 

Problematika přijatých oznámení, zjištěných a následně řešených skutků, tvoří velkou část pracovní 
náplně strážníků městské policie. V roce 2017 eviduje městská policie v interním elektronickém 
systému AMIS celkem 2709 záznamů. Jedná se především o oznámení občanů, dalších orgánů a 
organizací, záznamy z PCO a dalších důležitých událostí. V roce 2017 přijala městská policie 
celkem 798 oznámení na tísňovou linku 156. Počet událostí v systému AMIS i počet oznámení na 
tísňovou linku 156 se oproti roku 2016 navýšil. Veškerým oznámením byla věnována maximální 
pozornost a byla řešena v souladu se zákonem.    
 

 události AMIS  linka 156 
2016 2486 768 
2017 2709 798 

 
V roce 2017 řešila městská policie i značné množství přestupků. Přestupky jsou řešeny buď 
v příkazním řízení nebo jsou oznamovány správním orgánům. Ve druhé tabulce jsou uvedeny 
sledované údaje z činnosti městské policie. 
  

    počet příkazních řízení  výše pokut  v Kč 
2016 532 173 100 
2017 427 114 500 
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Celkový počet řešených přestupků ve sledovaných kriteriích vykazuje oproti roku 2016 zvýšení.     
Zejména se navýšil počet protiprávních jednání v oblasti silničního provozu. U ostatních 
sledovaných kriterií je stav srovnatelný s rokem 2016, případně došlo k poklesu evidovaných 
událostí.  
V oblasti ostatních sledovaných kritérií zaznamenáváme oproti předchozímu roku též mírné 
navýšení. Zejména se nám zvýšil počet odchycených psů. Dále velmi negativně vnímáme i zjištěné 
protiprávní jednání řidičů, kteří řídí motorové vozidlo pod vlivem alkoholu.  
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přestupky řešené v příkazním řízení a přestupky oznámené 

  2016 2017 
přestupky na úseku silničního provozu bez rychlosti 654 855 
překročení dovolené rychlosti 18 19 
alkohol a jiné toxikomanie 58 22 

veřejný pořádek 39 9 

občanské soužití 14 14 
majetek 26 28 
ostatní (vyhlášky, nařízení) 97 75 

 celkem  906 1022 

ostatní sledovaná kriteria 
  2016 2017 

pohřešované a hledané osoby   12 20 
zjištěné trestné činy  36 33 
nařízené odtahy 3 2 
převozy na PZS Jihlava  27 25 
řidiči pod vlivem alkoholu 3 3 
počet odchycených psů 72 105 
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13) Závažná protiprávní jednání 
 

Do uvedené kategorie řadíme především oblast závažných přestupkových protiprávních jednání a 
oblast podezření ze spáchání trestného činu.  
V roce 2017 se strážníkům v několika desítkách případů podařilo zjistit, zajistit, zadržet osoby 
podezřelé z výše uvedeného protiprávního jednání. Nezanedbatelná je i součinnost, kdy jsme  
významnou měrou přispěli k jejich zjištění, zajištění či zadržení Policií ČR.  
Počet těchto závažných případů vykazuje oproti předešlým létům setrvalou tendenci. Lze však 
konstatovat, že u některých osob dochází ke značně agresivnímu chování.   
 

Výčet závažných protiprávních jednání včetně podezření ze spáchání TČ v roce 2017:  
 
 

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

I. čtvrtletí 
Žďár n/S.1 rvačka několika osob, škoda na majetku spolupráce s PČR, RZS, zajištění místa TČ, pátrání 

po pachatelích 
Žďár n/S.2 zásah proti agresivnímu muži osoba zajištěna, použití donucovacích prostředků, 

předvedení, spolupráce s PČR   
Žďár n/S.6 podnapilé osoby – bezdomovci v hale ČD  osoby zjištěny, protiprávní chování řešeno hlídkou 

MP 
Žďár n/S.1 zahoření odpadkového koše na pěší zóně uhašení provedeno hlídkou MP 
Žďár n/S.7 pád sloupu veřejného osvětlení, nebezpečí 

úrazu el.proudem, škoda na majetku  
zajištění místa proti vstupu jiných osob, vyrozumění 
odpovědných osob  

Žďár n/S.4 podnapilý muž, vzbuzování veřejného 
pohoršení 

 osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz muže na 
PZS 

Žďár n/S.3 žena podezřelá z krádeže zboží v prodejně 
potravin 

 osoba zajištěna, spolupráce s PČR (recivida) 

Žďár n/S.1 zraněný muž se zdravotními problémy osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz do 
nemocnice 

Žďár n/S.1 rizikové hokejové utkání, používání zábavné 
pyrotechniky, narušování veřejného pořádku 

opatření k bezpečnosti, ochraně osob a majetku, 
spolupráce s PČR a pořadateli    

Žďár n/S.6 muž-cizinec krádež  
 zboží v OD Kaufland 

osoba zjištěna, kontrola v ISEP, pokuta  

Žďár n/S.1 ujetí od dopravní nehody-poškození několika 
vozidel na ul.Libušínská 

pátrání po řidiči a jeho vozidle (toto nalezeno), 
podezření na TČ, spolupráce s PČR 

Žďár n/S.1 podomní prodej zboží, muž – cizinec osoba zjištěna, spolupráce s PČR, bloková pokuta 
Žďár n/S.3 žena nacházející se v nebezpečné blízkosti 

železniční tratě (ohrožení života, zdraví) 
osoba zjištěna, na místě přijata další nezbytná 
opatření 

Žďár n/S.7 dlouhodobé sousedské spory osoby zjištěny, předáno ke správnímu orgánu MÚ  
Žďár n/S.1 fyzické napadení muže u restauračního 

zařízení  
pátrání po pachateli, spolupráce s PČR  

Žďár n/S.3 hořící vozidlo na ul.Okružní zajištění místa, zamezení vstupu nepovol.osobám, 
spolupráce s HZS, PČR  

Žďár n/S.4 narušování VP podnapilým mužem pachatel zajištěnn, řešeno v blokovém řízení 
Žďár n/S.1 sebepoškozování, poškozování majetku 

psychicky nemocnou nezletilou osobou   
hlídkou MP uklidnění a zabránění dalšímu jednání 
této nezletilé osoby, spolupráce se školou a rodiči 

Žďár n/S.1 podnapilý muž-cizinec na hotelové ubytovně, 
narušován VP 

podezřelá osoba zajištěna, muž vykázán, řešeno 
hlídkou MP  

Žďár n/S.6 neoprávněné vniknutí do bytu, krádež telefonu pátrání po podezřelé osobě, na místě spolupráce 
s PČR 

Žďár n/S.5 narušení občanského soužití mužem a ženou podezřelé osoby zjištěny, nastolení zák.pořádku, 
dále řešeno hlídkou MP 

Žďár n/S.3 narušení-podezření na vloupání do objektu 
býval.internátu  

pátrání po možném pachateli, spolupráce s PČR, 
nasazen sl.pes 

Žďár n/S.6 agresivní podnapilý bezdomovec v hale ČD 
napadal verbálně ostrahu a cestující 

osoba zadržena, použity donucovací prostředky, 
spolupráce s RZS, převoz na PZS 

Žďár n/S.1 kolabující muž pod vlivem omamných látek 
(toulen) 

hlídkou MP poskytnutí první pomoci, spolupráce 
s RZS, převoz do nemocnice 

 



 18 

 
II. čtvrtletí 

Žďár n/S.4 muž podezřelý z krádeže zboží pachatel zadržen, spolupráce s PČR (recidiva) 
Žďár n/S.2 podnapilé osoby, vzbuzování veřej.pohoršení, 

poškozování majetku 
osoby na místě zadrženy, donucovací prostředky, 
předvedení na PČR, spolupráce s RZS, převoz  PZS 

Žďár n/S.1 hledaná osoba v pátrání Policií ČR osoba zadržena, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.3 krádež mobilního telefonu pátrání po podezřelých mužích, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.4 fyzické napadení ženy  zajištění MČ, spolupráce s PČR 
Žďár n/S.1 dopravní nehoda vozidla s chodkyní na 

ul.Wonkova  
podezřelý řidič zjištěn, spolupráce s RZS, DI PČR  

Žďár n/S.6 krádež nákupního vozíku, vzbuzování 
veřejného pohoršení 

podezřelí pachatelé zadrženi, protiprávní jednání 
dále řešeno hlídkou MP 

Žďár n/S.1 2 podnapilí muži a žena (bezdomovci) 
narušovali VP, občanské soužití 

podezřelé osoby – bezdomovci zjištěny, spolupráce 
s RZS, převoz ženy na PZS 

Žďár n/S.3 seniorka v možném ohrožení života krajní nouze – otevření bytu, spolupráce s HZS, RZS 
Žďár n/S.4 žena v bytě neotevírá (podezření na úmrtí)  spolupráce s PČR, RZS, HZS otevření bytu, úmrtí 

ženy potvrzeno 
Žďár n/S.1 narušování VP, rušení nočního klidu asi 20 

osobami u hotelové ubytovny Jehla 
konkrétní osoby včetně organizátorů konané akce 
upozorněni strážníky na možné porušování zákona  

Žďár n/S. oznámení PČR na  nebezpečného muže, který 
může být ozbrojen nožem a plynovou pistolí 

pátrání ve spolupráci s PČR probíhalo na 
vytipovaných místech v ZR (restaurace apod.)  

Žďár n/S.1 konzumace alkohol. nápojů v rozporu 
s Vyhláškou města, znečišťování VP 

zjištěny 3 osoby, hlídkou MP řešeno v blok.řízení 

Žďár n/S. škody na majetku v souvislosti s přírodní 
kalamitou (bouřka, silný vítr) 

při této mimořádné situaci byla MP, ve spolupráci s 
HZS, PČR, KS MÚ, ŽP MÚ prováděna opatření 
k zamezení hrozícího nebezpečí pro občany (pády 
stromů, dopravní situace apod.)  

Žďár n/S.3 krádež střešních latí pachatel následně zjištěn, spolupráce s PČR, 
protiprávní jednání řešeno hlídkou MP 

Žďár n/S.1 nalezení ztracené nezletilé osoby (chlapec 9 
let), Žďárská pouť 

po nezbytných úkonech, byli zjištěni rodiče, kterým 
byl chlapec v pořádku předán    

Žďár n/S.3 značně podnapilý muž u MÚ, vzbuzování 
veřejného pohoršení 

muž zjištěn, spolupráce s RZS, převoz na PZS 

Žďár n/S.1 narušování VP skupinou fanoušků hokeje na 
nám.Republiky 

podezřelé osoby zjištěny, jednání osob řešeno MP 
v souladu se zákonem    

Žďár n/S.1 vzbuzování veřejného pohoršení (ženy 
koupající se v kašně na nám.Republiky) 

osoby zjištěny, jednání osob řešeno strážníky 
v souladu se zákonem    

 
 

III. čtvrtletí 
Žďár n/S.1 rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou, 

v prostoru za Sokolovnou 
osoba zjištěna, předvedení na PČR ke zjištění 
totožnosti, spolupráce s PČR, věc postoupena ke 
správnímu orgánu  

Žďár n/S.1 podnapilá nezletilá dívka u Hypernovy nezletilá osoba předána zák.zástupci, spolupráce 
s odborem sociálním MÚ 

Žďár n/S.5 vloupání do rodinného domu zajištění MČ, pátrání po pachateli, spolupráce          
s  PČR 

Žďár n/S.1 fyzické napadání mezi 3 muži a ženou (u sebe 
měla dítě v kočárku) , na ul.Husova  

osoby zajištěny, použity donuc.prostředky, 
spolupráce s PČR 

Žďár n/S.1 3 nezletilé dívky pod vlivem alkoholických 
nápojů 

nezletilé osoby zjištěny, spolupráce s PČR, RZS, 
rodiči, odborem sociálním MÚ 

Žďár n/S.4 DN vozidla s chodcem, ul.Neumanova, řidič 
ujel 

podezření na TČ, pátrání po vozidle a jeho řidiči, 
spolupráce s PČR 

Žďár n/S.6 pokus o krádež oblečení z balkonu bytového 
domu  

podezřelá žena hlídkou MP zadržena na nástupišti 
ČD, spolupráce s PČR, řešeno v blokovém řízení  

Žďár n/S.1 spící podnapilý muž v restaurační zahrádce, 
nám.Havlíčkovo, vzbuzování veřej.pohoršení 

muž zjištěn, řešeno hlídkou MP v blokovém řízení 

Žďár n/S.1 DN vozidla (akce veteránu) s chodkyní, 
nám.Republiky, vážné zranění ženy 

zajištění MČ-DN, spolupráce se složkami IZS, na 
místě vrtulník 

Žďár n/S.1 rušení veřejného pořádku, podnap.osobami 
v centru města 

osoby zjištěny, hlídkou MP řešeno v blok.řízení 

Žďár n/S.3 fyzické napadání mezi podnapilým mužem     
a ženou v ul.Zahrádkách 

osoby zjištěny, použity donucovací prostředky, 
spolupráce s PČR, RZS, převoz na PZS 
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Žďár n/S.2 pytlačení – chytání ryb bez povolení na 
rybníku Convent 

podezřelá osoba zadržena, spolupráce s PČR 

Žďár n/S.6 ležící podnapilý bezdomovec v bioplynové 
stanici na ul.Jihlavská 

muž zjištěn, spolupráce s RZS, převoz na PZS 

Žďár n/S.1 potyčka fanoušků při přátelském hokejovém 
utkání ZR - Třebíč 

osoby zjištěny, spolupráce s PČR a pořadateli 

Žďár n/S.1 ztracené 6 tileté dítě  pátrání, spolupráce s PČR, následně předáno 
v pořádku matce 

Žďár n/S.6 podnapilá žena obtěžující cestující v hala ČD žena zjištěna, protiprávní jednání řešeno strážníky 
s osobou na místě 

Žďár n/S.1 nález občanem podezřelého předmětu (granát) 
v prostoru za Benzinou na ul.Brněnská  

přijata nezbytná opatření, vyrozuměna PČR 

 
Žďár n/S. 

pokousání psa a jeho majitelky se zraněním 
jiným psem v lokalitě Grejdy 

osoba odpovědná za psa, který pokousal zjištěna, 
spolupráce s PČR, KVS, věc předána správnímu 
orgánu MÚ 

Žďár n/S.2 DN vozidla do domu (garáže), U Táferny 
podnapilou řidičkou 

podezření na TČ, spolupráce s DI PČR 

Žďár n/S.4 podnapilý bezdomovec vzbuzující veřejné 
pohoršení na poliklinice 

osoba zjištěna, spolupráce s RZS, převoz na PZS 

Žďár n/S.1 krádež psa dvěma cizinci u obchodního domu 
Albert 

podezřelé osoby zjištěny,1cizinec předveden na 
PČR, použity donuc.prostředky, převoz na PZS,   
pes vrácen majitelce 

Žďár n/S.2 rušení nočního klidu větší skupinou osob osoby zjištěny,  strážníky nastolení pořádku              
a zamezí dalšímu protiprávnímu jednání 

Žďár n/S.3 fyzická potyčka s ohrožováním nožem mezi 
dvěma muži na svobodárně 

zajištění podezřelých osob a zabránění dalšímu 
protiprávnímu jednání, spolupráce PČR 

Žďár n/S.1 narušování veřejného pořádku a nočního klidu 
podnap.osobami v prostoru Atria ve ZR 1 

osoby zjištěny, hlídkou MP řešeno na místě 
v blok.řízení 

 
 

IV. čtvrtletí 
Žďár n/S.1 muž podezřelý z TČ nebezpečného 

pronásledování bývalé přítelkyně (stalking) 
podezřelý muž zajištěn, spolupráce a předání muže 
PČR 

Žďár n/S. 2 muž pod vlivem návyk.látek narušující 
veřejný pořádek  a ohrožující osoby 

osoba zjištěna, spolupráce s PČR 

Žďár n/S.1 DN – řidič nákl.vozidla poškodil sloup VO na 
nám.Havlíčkovo a z místa ujel  

pátrání po vozidle, spolupráce s DI PČR 

Žďár n/S.3 podezření na možné týrání psa v bytě na 
ul.Revoluční  

zjištěn stav věci, opatření a spolupráce s KVS 

Žďár n/S.4 podezření na výtržnictví – rozbití čelního skla 
u vozidla 

zajištění místa činu,  spolupráce s PČR 

Žďár n/S.1 muž fyzicky napadl jiného muže, kterému 
způsobil zranění v oblasti hlavy 

podezřelá osoba zadržena, spolupráce s RZS, PČR 

Žďár n/S.6 vzbuzování veřejného pohoršení v hale ČD 
čtyřmi bezdomovci 

osoby zjištěny, spolupráce s bezpečnostní agenturou, 
nastolení pořádku 

Žďár n/S.1 řízení vozidla podnapilým řidičem na 
ul.1.Máje 

osoba zjištěna, spolupráce s PČR  

Žďár n/S.6 krádeže nebo poškozování zboží v obchodním 
domě Kaufland 

podezřelé osoby zjištěny, ověřování v systému ISEP, 
spolupráce s PČR 

Žďár n/S.2 podnapilý muž ukrajinské národnosti 
vzbuzující veřej. pohoršení na ul.Vejmluvova 

osoba zajištěna, spolupráce s RZS, převoz na PZS 

Žďár n/S.1 znásilnění mladé ženy mužem v prostoru Atria  pátrání po podezřelé osobě, spolupráce s PČR, 
pachatel zadržen 

Žďár n/S. muž polské národnosti, který utekl 
z nemocnice v NMnM  

osoba zajištěna, spolupráce s PČR 

Žďár n/S.7 otevřená, nezajištěná garáž u rodinného domu  kontakt s majitelem domu, ke škodě nebo odcizení 
majetku nedošlo 

Žďár n/S.3 osoba požívající ALK nápoje v rozporu 
s Vyhláškou města ZR 

osoba zjištěna, řešeno hlídkou MP v blokovém řízení 

Žďár n/S. škody na majetku v souvislosti s přírodní 
kalamitou - vichřice 

při této mimořádné situaci byla MP, ve spolupráci s 
HZS, PČR, KS MÚ, ŽP MÚ prováděna opatření 
k zamezení hrozícího nebezpečí pro občany (pády 
stromů, dopravní situace apod.)  
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Žďár n/S.6 senior nekomunikoval s rodinou (podezření na 
jeho  možné zdravotní problémy) 

ověřovány okolnosti související s mužem, 
spolupráce s HZS, PČR, senior nalezen v pořádku  

Žďár n/S.2 zraněná podnapilá matka s nezletilým dítětem  osoba zjištěna, spolupráce s rodinou ženy, věc 
předána na odbor sociální MÚ 

Žďár n/S.1 rvačka, rušení noč.klidu ubyt. cizinci na hotelu 
Fit, poškození majetku, zraněná osoba 

osoby zjištěny, spolupráce s RZS, PČR 

Žďár n/S.6 muž způsobil škodu na majetku ČD 
(poškození vstupních dveří do nádražní haly) 

podezření na TČ, pátrání po pachateli, spolupráce s 
PČR 

Žďár n/S. vážně psychicky nemocná osoba -  agresivní a 
nebezpečná  pro okolí  

pátrání na území města, spolupráce s PČR, muž 
zadržen  

Žďár n/S.1 muž – cizinec nabízející zboží v rozporu 
s Vyhláškou Města ZR 

pátrání, muž zjištěn, spolupráce s PČR, postoupeno 
správnímu orgánu MÚ 

 
 
 

14)  Zhodnocení roku 2017 a stanovení priorit pro rok 2018 
 

Pokud mohu stručně zhodnotit uvedené období roku 2017 ve vztahu k zajištění místních záležitostí 
veřejného pořádku, lze konstatovat, že celkový počet řešených protiprávních jednání v oblasti 
veřejného pořádku, občanského soužití, majetku a vyhlášek města se oproti roku 2016 snížil. Mírně 
zvyšující tendenci zaznamenáváme pouze v oblasti přestupků proti majetku.  
Po vyhodnocení roku 2017 v oblasti dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích lze 
konstatovat, že vzhledem k podniknutým opatřením došlo k navýšení řešených protiprávních 
jednání a to zejména u řidičů motorových vozidel. 
V roce 2017 byla prováděna intenzivnější kontrolní činnost zejména v rizikových lokalitách ZR 1 a 
ZR3. Zejména v  lokalitě ZR3 již delší dobu zaznamenáváme i velmi kladnou odezvu na činnost 
asistentů prevence kriminality. Dále veřejnost velmi kladně hodnotí i činnost bezpečnostních 
asistentů na přechodech pro chodce.   
Při obchůzkové činnosti byl dáván důraz, jak na preventivní činnost, tak na dohled nad dodržováním 
právních norem a s nimi související protiprávní jednání.  
V letošním roce 2018 se v dopravní problematice zaměříme zejména na jízdu pod vlivem alkoholu, 
překračování nejvyšší povolené rychlosti vozidel v rizikových úsecích a závažnější dopravní 
přestupky.  
Naší prioritou však i nadále zůstává dohled nad veřejným pořádkem, pěší obchůzková činnost v 
rizikových lokalitách, prevence a potírání protiprávního jednání. Zvýšený výkon služby budeme cílit 
i na děti a mladistvé, prioritně formou preventivních opatření.      

 
 
 
 

Mgr. Martin K u n c  
vedoucí MP Žďár n/S 
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                                                                                              Ve Žďáře nad Sázavou 29. ledna 2018 
                                                                                              Počet listů : 2        
                                                                              
Městský ú řad                                                                        
Starosta m ěsta  
Žďár nad Sázavou 
                                                      

   Z  p  r  á  v  a    
 

o spolupráci p ři zabezpečování místních záležitostí ve řejného po řádku, stavu  ve řejného  
pořádku  v  p ůsobnosti  Policie  ČR  Obvodního  odd ělení Žďár  nad   Sázavou  a   

Městského  ú řadu  Žďár  nad  Sázavou  za   rok   2017  - p ředložení  
 
        Na základě Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ze 
dne 30.6.2009, předkládám zprávu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku, stavu veřejného pořádku v rámci území města Žďár nad Sázavou a územní působnosti 
OOP Žďár nad Sázavou s poukázáním na největší problematiku narušování veřejného pořádku, 
míst narušování veřejného pořádku, porovnání realizovaných věcí s předchozím obdobím  
a spolupráci s Městskou policií ve Žďáře nad Sázavou v roce 2017 při naplňování uvedené dohody.  
 
       OOP Žďár nad Sázavou  průběžné  vyhodnocuje bezpečnostní situaci v rámci své územní 
působnosti a to včetně stavu veřejného pořádku se zaměřením na samotné město Žďár nad 
Sázavou. Kriminogenní faktory ovlivňující kriminalitu i veřejný pořádek jsou ovlivňovány : chováním 
sociálních skupin, stavem nezaměstnanosti, sociálními nejistotami, stále  se rozvíjejícím 
využíváním sociálních sítí a internetové komunikace  ve všech oblastech lidské činnosti ,   
zadlužeností občanů, požíváním alkoholu a návykových látek a z toho vznikajícími konflikty 
občanů.  
 
        V roce 2017 Obvodní oddělení Policie ČR  Žďár nad Sázavou  prošetřovalo na spravovaném 
území, které  má rozlohu 413 km² s celkovým počtem obyvatel 40 598, celkem 2143 přestupkových 
věcí,  z toho v  působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou 1789 přestupkových věcí.   
        U věcí přestupkového jednání uvádím následující tabulku s šestiletou historií pro větší 
přehlednost.  Na poli dopravních přestupků ve Žďáře nad Sázavou dále spolupůsobí Dopravní 
inspektorát a Městská policie ve Žďáře nad Sázavou, které mají vlastní statistiku. V předložených 
výsledcích nezahrnujeme přestupky vyřešené na místě domluvou.  
 
PŘESTUPKY nejvíce zat ěžující  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Dle § 50, 8 proti majetku 687 599 559 372 366 301 
Dle § 47-49,4-7 veřejný poř., obč. soužití  626 506 468 338 381 358 
Dle § 30,35 alkohol, drogy 37 37 59 67 65 25 
Dle § 22, 125c , doprava 526 639 978 1449 1548 1387 
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       U přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití se dlouhodobě jedná hlavně o 
různé formy hrubého chování na veřejnosti a to i pod vlivem alkoholu,  rušení  nočního  klidu, 
fyzická a verbální napadání mezi osobami na veřejnosti, v restauracích, ale také v domácnostech 
mezi rodinnými příslušníky, kdy oproti předchozímu roku vidíme mírný pokles a i pokles oproti 
předcházejícím obdobím, kdy pouze v 6 skutcích nebyl zjištěn pachatel. Ostatní skutky byly řešeny 
buď v blokovém řízení nebo oznámením správnímu orgánu.      
         U majetkových deliktů se jedná hlavně o krádeže na veřejnosti, v obchodech, restauracích, 
kancelářích a to jak zboží, vybavení, tak i věcí odložených zákazníky, zaměstnanci a podobně. 
Část případů tohoto přestupkového jednání vychází z nedbalého zajištění vlastního majetku, kdy u 
166 skutků byl zjištěn pachatel uvedeného jednání.    
 
       Pro další upřesnění uvádím některé další zajímavé údaje z činnosti OOP Žďár nad Sázavou. 
V loňském roce policisté  OOP Žďár nad Sázavou vypátrali 45 hledaných a pohřešovaných osob, 
zajistili a zadrželi celkem 128 osob, odvezli 30 osob do protialkoholní záchytné stanice a vykázali 
celkem 3 osoby u případů domácího násilí, kdy zpracovali 41 x úřední záznam o incidentu se znaky 
domácího násilí.  
       Při prošetřování podezření z trestných činů, bylo v roce 2017 realizováno v působnosti OOP 
Žďár nad Sázavou celkem 335 trestních věcí, což je o 43 trestních věcí méně než v roce 2016, kdy 
se podařilo objasnit 218 skutků (65,10 %), z toho v působnosti Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou bylo spácháno 251 skutků a objasněno 163 skutků.   
 
TRESTNÉ ČINY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Celkový nápad trestných činů 676 670 575 407 378 335 
Majetkové trestné činy 387 380 283 177 150 134 
       
Násilné trestné činy 48 69 51 48 42 38 
Mravnostní trestné činy 6 2 5 4 5 7 
  
       Jak je v přehledné tabulce zřejmé, v posledních 4 letech dochází ke snižování počtu trestných 
činů a to i v každém roce jednotlivě. Příčiny tohoto pozitivního trendu mohou mít různé souvislosti, 
např. stále se snižující nezaměstnanost, zvyšující se životní úroveň, více policistů v ulicích, 
neprodejnost některých dříve zcizovaných komodit (hmotné věci z domů, chalup, chat, vozidel a 
rychlá ztráta jejich hodnoty i v případě prodeje v zastavárnách a bazarech), legislativní změny 
(výkup kovů). 
       Se snižujícím počtem trestných činů však bohužel koresponduje zvyšující se rizikovost a 
závažnost některých událostí v Evropě, které reálně dopadají i na úkoly, akceschopnost a 
vybavenost Policie České republiky a to jak v souvislosti s terorismem v Evropě, s pohybem 
migrujících obyvatel napříč Evropou, tak i s pohybem obyvatel, kteří se přesouvají za prací. Policie 
České republiky musí vždy na tyto události okamžitě reagovat a zajistit vnitřní bezpečnost a to i ve 
spolupráci s místní samosprávou, potažmo s městskou policií.       
 
       V rámci města Žďár nad Sázavou, jeho územních částí a obcí spadajících do působnosti 
města je pak problematika veřejného pořádku a kriminality rozdílná a to v souvislosti s charakterem 
těchto částí. 
       Mezi nejproblematičtější územní části města patří Žďár nad Sázavou 1, kde tato část území je 
také nejrozsáhlejší s ohledem na nejvíce rozšířenou volnočasovou síť zařízení a vzhledem k tomu 
také nejvyšším pohybem osob. Další části města dle počtu protiprávního jednání jsou Žďár nad 
Sázavou 6 a Žďár nad Sázavou 3, dále Žďár nad Sázavou 4 a Žďár nad Sázavou 2. Nejklidnější 
částí města z pohledu kriminality je území Žďáru nad Sázavou 5, Žďáru nad Sázavou 7 a 
v okolních obcích pod správou Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Trendy v této oblasti jsou po 
delší dobu neměnné. 
       Nedílnou součástí okresního města v souvislosti s prevencí a předcházením páchání 
protiprávního jednání je městský kamerový dohlížecí systém provozovaný na Městské policii ve 
Žďáře nad Sázavou, který je dále propojen s Policií ČR a to přímo s Obvodním oddělením ve Žďáře 
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nad Sázavou, Integrovaným operačním střediskem Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 
v Jihlavě a Službou kriminální policie a vyšetřování ve Žďáře nad Sázavou. Využívání uvedeného 
systému je velice důležitým a někdy nenahraditelným důkazem k dopadení pachatele a to od 
závažných trestných činů až po různá přestupková jednání. Uvedený kamerový systém je  
využíván a vytěžován pouze a výhradně k zajištění důkazů v protiprávních jednáních a 
k předcházení páchání trestné činnosti a správních deliktů. Na základě operativních poznatků 
můžeme dnes i za pomoci kamerového systému významně předcházet, či značně omezit nebo 
zabránit páchání závažné pokračující trestné činnosti. Moderní město 21. století dnes nemůže 
z důvodu stále se zvyšujících bezpečnostních a dopravních požadavků rezignovat na nezájem o 
městský kamerový dohlížecí systém, který je i z těchto jasně daných priorit nutné modernizovat a 
dle nastavených kritérií případně rozšiřovat.     
            V návaznosti na veřejný pořádek ve Žďáře nad Sázavou v souvislosti se sociálně 
patologickými jevy pracuje skupina místostarosty pro řešení těchto jevů, kde jsou zastoupeni 
zástupci všech subjektů působících na úseku prevence ve městě Žďár nad Sázavou mající vztah 
k tomuto tématu. Doporučení této komise jsou akceptována a promítají se také do činnosti policie 
na spravovaném území. Jedná se především o preventivní působení policistů v jednotlivých  
lokalitách a dále před školskými zařízeními v době příchodu do těchto zařízení. 
 
       Další problematikou, na kterou se činnost obvodního oddělení dlouhodobě a pravidelně 
zaměřuje, je podávání alkoholu mladistvým a nezletilým osobám, kdy jsou namátkově prováděny 
bezpečnostní akce ve spolupráci s Městskou policií ve Žďáře nad Sázavou. Zjištěné přestupky jsou 
dále řešeny jak v příkazním tak ve správním řízení.      
       V souvislosti s veřejným pořádkem se ukázalo jako velmi prospěšné zřízení pracovníků: 
Asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou, kteří od 1.9.2013 vykonávají pod mentorem: 
Městskou policií ve Žďáře nad Sázavou svou činnost a napomáhají tak řešit problémy veřejného 
pořádku v jednotlivých lokalitách, kdy od roku 2017 došlo i k navýšení jejich počtu.   
       Na základě vlastního rozboru nápadu trestné činnosti jsou nastaveny priority pro další rok. 
V souladu s tím je pro nadcházející období nastavena priorita zejména ve vztahu k objasňování 
kvalifikované majetkové trestné činnosti, drogové kriminality, násilné a mravností kriminality, kdy je 
kladen důraz na rychlost šetření a realizaci zkráceného přípravného řízení – tj. okamžitý dopad na 
pachatele trestného činu. V oblasti správních deliktů je kladen důraz na vyřízení skutků v blokovém 
řízení. Na úseku dopravy jde o nekompromisní postihování zejména jednání spojených 
s požíváním alkoholu a jiných návykových látek u řidičů vozidel.   
       Standardními bezpečnostními opatřeními na kterých se zdejší obvodní oddělení podílí, jsou již 
sportovní události ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě, kde nás v roce 2018 opět čekají 
mezinárodní závody a to jak v zimním tak i v letním období.  
 
      Dohled nad veřejným pořádkem, kde odpovědnost je v kompetenci obce, je prováděn zejména 
samostatnou činností Městské policie Žďár nad Sázavou. Strážníky městské policie jsou 
realizovány v jejich kompetenci jak podaná oznámení, tak i věci zjištěné jejich vlastní činností při 
výkonu služby.   Vzájemná spolupráce mezi vedením Městské policie a vedením OOP ve Žďáře 
nad Sázavou je na velmi dobré úrovni, kdy se snažíme o sladění vlastních cílů a priorit. Z tohoto 
partnerství by měl především profitovat vnější zákazník - občan. Nejlepší zpětná vazba z této 
činnosti je důvěra občana v policii bez rozlišování na policii městskou či státní.   
 
 
  
                                                                                         komisař npor. Mgr. Lubomír Štefáček 
                                                                                                       vedoucí oddělení 


