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1. Úvod
Zpráva o činnosti Městské policie Klecany je vypracována a předkládána pro potřebu
předání komplexních informací radě města o práci, celkovém vytýčení dalších úkolů městské
policie v krátkodobém horizontu.
Předmětem činnosti městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny zákonem č.
553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony (např.
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.361/2000Sb., o
provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zák. č.379/2005 Sb., o
opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů, aj).
2. Bezpečnostní situace města z pohledu MP Klecany
Bezpečnostní situace ve městě se oproti minulému hodnocenému období nijak zásadně
nezměnila. Městská policie řešila především přestupky v dopravě na cestních komunikacích,
spáchaných především nerespektováním vodorovného dopravního značení V12c Žlutá čára –
zákaz zastavení a stání a svislého dopravního značení IP26a Obytná zóna – zákaz parkování
mimo vyhrazená místa. V uplynulém období se množili stížnosti občanů na nezodpovědné
jednání některých řidičů v ulici V Boleslavce především v době příchodu a odchodu dětí ze
školy. Jednalo se především o překročení povolené rychlosti v obytné zóně a dopravního
chaosu na příjezdové křižovatce ke školce. Druhý z uvedených problémů, řešíme přítomností
strážníka, který má za povinnost dohlížet na dopravní situaci především s ohledem na
bezpečnost chodců a v případě potřeby dopravu usměrňovat. Co se týká překračování
povolené rychlosti, nemá v současnosti MP právní dosah na pachatele přestupků, neboť
doposud nemáme schváleno oprávnění v daném úseku měřit rychlost.
V měsíci říjen bylo zjištěno 49 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném
stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci. Převážně se těchto přestupků dopouští
přespolní řidiči, návštěvníci a zaměstnanci NÚDZ Klecany v ulicích Topolová a
V Boleslavce. Přestupky v dopravě jsou zapříčiněny ve většině případech naprostou ignorací
dodržování předpisů ze strany řidičů. Vzhledem k rostoucímu počtu automobilů je nutné
konstatovat, že parkovací možnosti jsou zejména v některých lokalitách nedostatečné.
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků. Jedná se většinou o jednání, která
naplňují znaky přestupku podle § 7 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích. Strážníci
se na tomto úseku nejčastěji setkávají s rušením nočního klidu, znečišťováním a záborem
veřejného prostranství, neoprávněným zakládáním skládek nebo odkládáním odpadů mimo
vyhrazená místa a vzbuzováním veřejného pohoršení.
V měsíci říjen MP mimo jiné řešila :
- kontroly ulice Povltavská se zaměřením na parkování na travnatých plochách a
veřejný pořádek,
- kontroly náměstí a dětských hřišť se zaměřením na požívání alkoholických nápojů
- kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat. v průběhu měsíce byly zjištěny
v katastru města čtyři závadové osoby, z nichž jedna s kriminální minulostí. Po zjištění
totožnosti a lustraci na hledané osoby byli tyto vykázány z města, protože neměli
trvalý, ani přechodný pobyt v Klecanech

Spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS
Oblast spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS se intenzivně rozvíjí. MP Klecany
úzce spolupracuje s prvosledovými hlídkami PČR a to jak v oblasti lustrace osob a
motorových vozidel, tak především v součinnosti v terénu. Současná spolupráce se dá
charakterizovat jako součinnost dvou profesionálních složek , které zajišťují a přispívají k
pořádku a klidu ve městě, při společné kontrolní činnosti ubytoven, heren, restaurací a v
běžném životě města.
Městská policie se zapojuje velmi intenzivně i do součinnosti v rámci IZS při požárech,
dopravních nehodách atd. Podobně, jak popisuji ve zprávě součinnost s Policií, je na podobné
úrovni i součinnost s HZS.
Ve dnech 13.10. – 15.10. se MP ve spolupráci s PČR podílela na pátrání po oběti závažné
trestné činnosti, kdy prohledávala všechny odlehlá místa, opuštěné. nebo neužívané objekty
v Klecanech a okolí.
3. Spolupráce s občany a ostatními složkami veřejného života
Přítomnost MP vnímají občané Klecan pozitivně a často se obracejí na strážníky
s požadavky a podněty, které napomáhají zkvalitnění náplně práce strážníků. Na základě
podnětů občanů je upravována a rozšiřována hlídková činnost v zájmových prostorech a
zájmových časech. Občané upozorňují a oznamují (jak osobně, tak telefonicky) strážníkům
narušování veřejného pořádku, občanského soužití, páchání trestné činnosti, ale také se obrací
na strážníky se žádostí o radu či pomoc při řešení osobních i rodinných problémů. Strážníci
jsou podle zákona o obecní policii povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc
poskytnout. Velmi pozitivně vnímáme, že častými oznamovateli, hlavně v případech odchytu
zvířat, ale i v jiných případech jsou děti. Právě pro bezpečnost dětí je důležité a vhodné, aby
měli ve svých mobilních telefonech uloženo číslo MP.
Ve dnech 1. až 3.10. prováděla MP preventivní přednášky na téma bezpečnost silničního
provozu a jednání s cizími a neznámými lidmi ve všech třídách prvního stupně základní školy.
Příslušníci MP si váží spolupráce s občany a snaží se okamžitě reagovat na všechny
podněty a oznámení občanů.
Materiální a technické vybavení
Technické vybavení strážníků je na úrovni stávajících potřeb, pro výkon a řešení
především preventivních opatření.
Závěr
Našim hlavním cílem v následujícím období je to, aby si městská policie nadále
zachovala status orgánu města, který kvalitně zabezpečuje místní záležitosti veřejného
pořádku v rámci působnosti města. Profesionální přístup včetně zajištění ochrany bezpečnosti
osob a jejich majetku přitom bude nadále naší prioritou.
Jsem přesvědčen, že MP je právoplatným útvarem samosprávy a partnerem IZS v oblasti
bezpečnosti obyvatel. Vynikající podpora starosty, vedení města a obyvatel, je nedílnou
součásti a pomocí ke zkvalitnění služeb MP veřejnosti.

Za MP Klecany: Ing. Milan Fischer.
Vedoucí strážník

