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1 . Úvod
V měsíci červen 2018 tomu bylo přesně rok co Městská policie Klecany jako orgán obce,
zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci katastrálního území města Klecany
a plní další úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění nebo
zvláštním zákonem. Zastupitelstvu města Klecany předkládá zprávu o své činnosti za
uplynulý rok činnosti .

2. Organizační a pracovněprávní
předpoklady
2.1. Organizační zajištění a personální stav
Městská policie Klecany v roce 2017 a 2018 zaměstnávala celkem 4 osoby. Jednalo se o 1
velitele strážníků a 3 strážníky z nichž byly všichni zařazeni do přímého výkonu služby.
Pracovní výkon zaměstnanců městské policie je pravidelně hodnocen. Platové odměňování je
závislé na konkrétních činnostech a konkrétně doložitelných výsledcích činnosti jednotlivých
zaměstnanců v kvantitativní i kvalitativní oblasti.
2.2. Profesní příprava, výcvik, materiální a technické zabezpečení
Všichni strážníci vlastní platná osvědčení a v souladu s právními předpisy je organizován
jejich výcvik a proškolování včetně absolvování prolongačního kurzu v akreditovaných
střediscích a zkoušek z odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra ČR.
V průběhu celého roku byl pravidelně organizován výcvik, který spočívá ve fyzickém a
taktickém zdokonalování strážníků včetně střelecké přípravy a použití zákonných
donucovacích prostředků na jejichž organizaci se podílí jako instruktor velitel Městské policie
Klecany a externí subjekt. Vybraní strážníci v rámci prevence kriminality realizují dle
poptávky přednášky nejen ve školských zařízeních.

Strážníci jsou připraveni na vstupování do bytů při ohrožení života či zdraví osob i za použití
přiměřené síly. Dále jsou připraveni k plnění záchranných úkolů při živelných pohromách či
jiných krizových situacích.a jsou vycvičeni a vybavení prostředky pro účely udržování
veřejného pořádku a pro spolupráci s Policií České republiky.
Městská policie Klecany je vybavena odchytovými prostředky pro odchyt zvířat, foto a video
dokumentační technikou pro dokumentaci protiprávních jednání. Disponuje digitálními
testerem pro analýzu alkoholu v dechu. Celkové materiální a technické zabezpečení městské
policie je dostačující k zabezpečení úkolů městské policie.
Městská policie Klecany disponuje jedním služebním motorovým vozidlem, SUV Dacia
Duster s pohonem všech kol

3. Oblast odhalování přestupků
3.1. Celkový počet a struktura odhalených přestupků
Za rok činnosti Městská policie Klecany zadokumentovala celkem 458 přestupků
s přihlédnutím k tomu, že první tři měsíce činnosti jsme prováděli pouze preventivní a ne
represivní činnost. Na preventivní činnost je práce Městské policie Klecany zaměřena, o čemž
svědčí i fakt, že blokovou pokutou bylo řešeno 112 přestupků a ostatní byly řešeny domluvou,
nebo postoupeny do správního řízení.
Rok 2017 byl z pohledu přestupkového práva přelomový. 1. července nabyl účinnosti nový
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb. o
některých přestupcích, které nahradily zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s kterým v oblasti
přestupků městské policie postupovali od začátku své činnosti.
Z celkového počtu přestupků, bylo řešeno porušení podle
§125c – silniční provoz v počtu 425 přestupků,
§46- pořádek ve státní správě a samosprávě v počtu 6 přestupků,
§47 a 48 – narušování veřejného pořádku 18 přestupků,
§49- narušování občanského soužití 2 přestupky
§50- přestupky proti majetku 2 přestupky
V roce 2018 byla zastupitelstvem města přijata vyhláška o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích. Na území města se nevyskytují skupiny „asociálně se
chovajících osob“. Je to dáno tím, že pokud Městská policie zjistí, že taková osoba nemá
v Klecanech trvalé, nebo přechodné bydliště, je tato vykázaná z města. Městská policie
provedla celkem 28 vykázání takových osob, či osob nekontrolujících své jednání v důsledku
nadměrného požití alkoholu či jiných návykových látek.

3.3. Dohled při ochraně majetku
V oblasti odhalování přestupků proti majetku došlo k dvěma přestupkům. Všechny případy
tvořili drobné krádeže, na kterých se podíleli osoby s trestní minulostí nebo pocházející
z asociálních skupin. V oblasti majetkových přestupků a prověřování, zda se nejedná o
jednání kvalifikovatelné jako trestný čin (recidivující pachatelé) městská policie úzce
spolupracuje s Policií České republiky.
Drobný vandalismus a poškozování městského mobiliáře představuje další problémovou
oblast s nízkým procentem odhalených pachatelů. Tato drobná trestná činnost obvykle úzce
souvisí s jiným narušováním veřejného pořádku a požíváním alkoholu. Pachatelé vandalismu
patří zejména do skupin mládeže, přičemž se vzhledem ke způsobu spáchání těchto deliktů a
objektivní personální a organizační situaci městské policie daří odhalovat jen jejich malou
část.
3.4. Dohled nad dodržováním pokojného občanského soužití
V uplynulém roce byly zjištěny 2 přestupky proti občanskému soužití.

Jde zejména o

případy vzájemného verbálního či fyzického napadání mezi příbuznými či sousedy.
V souvislosti s odhalováním tzv. domácího násilí a násilí na dětech spolupracuje Městská
policie Klecany s Policií ČR. V případě podezření na výše uvedenou trestnou činnost je věc
na místě předána policistům, kteří okamžitě provádějí opatření na ochranu oběti trestné
činnosti. Při zjištění, že se incidentů účastní osoby mladší 18 let je informován orgán sociálně
právní ochrany dětí.

3.5. Dohled nad místními záležitostmi veřejného pořádku
Strážníci v uplynulém roce v této oblasti řešili 36 přestupků majitelů psů. Odchyceno bylo
58 zvířat ve většině případů psů a koček. Odchycená zvířata jsou následně umístěna do
městského kotce nebo předána svým majitelům. Při dohledu nad nakládáním s odpady bylo v
32 případech zjištěno neoprávněné založení skládky nebo odložení odpadu mimo určená
místa. Odhalování původců černých skládek je problematické, protože veřejnost odmítá se
strážníky na odhalení původce odpadu spolupracovat. Přestože ve městě existují sběrné dvory,
část obyvatel odkládá zejména velkoobjemový odpad vedle kontejnerů nebo sběrných hnízd.

V průběhu roku strážníci zjistili celkem 32 závad, na které upozornili příslušné správce
majetku (závady na komunikacích, poškozený mobiliář atd.).
Na území města se vyskytuje v současné době minimum motorových vozidel, které vykazují
znaky vraku ve smyslu zákona o pozemních komunikacích a zákona o odpadech. Určený
strážník městské policie se mimo svou běžnou pracovní činnost věnuje komunikaci s majiteli
problémových vozidel a snaží se je motivovat k jejich odstranění. Městské policii se tímto
způsobem, s ohledem na současnou legislativu upravující vraky, daří počet dlouhodobě
odstavených vozidel na komunikacích ve městě minimalizovat.
Na území města je zakázán Tržním řádem podomní a pochůzkový prodej. V uplynulém roce
řešili strážníci městské policie 11 případů porušení tohoto nařízení. Případy byly většinou
řešeny vykázáním z města nebo oznámením příslušnému správnímu orgánu. S nabytím
účinnosti nového přestupkového zákona č. 251/2016 Sb., nemůže městská policie nařízení
města projednávat příkazem na místě. V dalších evidovaných případech nebyli prodejci na
místě již zastiženi. Ve dvou případech strážníci včasným zásahem uchránili občany před
škodou řádově ve stovkách tisíc korun. Jednalo se o podvodné jednání firmy, která nabízela
rekonstrukci střešních krytin.
Pozitivem, který lze přisuzovat zavedení zákazu prodeje je pokles trestné činnosti páchané na
osobách starších 65 let, které podle statistických údajů Policie České republiky klesly od roku
2012 o 79 %.
3.6. Dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu
Městská policie má v oblasti dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu pouze
subsidiární roli, která je přesně vymezena zákonným rámcem.
V uplynulém roce byl celkový počet odhalených přestupků v oblasti dopravy 425. Městská
policie se zaměřuje především na oblast klidového stání a porušování místní úpravy pravidel
silničního provozu.
Zásadním problémem města Klecany stále zůstává porušování pravidel při parkování
motorových vozidel. Příčinou problému je nepoměr mezi počtem parkujících vozidel a
skutečnou kapacitou parkovacích míst. Výrazné zlepšení nastalo např. na sídlišti Astrapark.
Další zlepšení přinesla revitalizace na starém sídlišti kde částečně odlehčilo nové parkoviště

před základní školou. Vozidla zaparkovaná v rozporu s pravidly silničního provozu v mnoha
případech brání plynulému průjezdu dalších vozidel (např. svoz odpadu, IZS). Problém se dá
řešit jen promyšleným systémovým komplexem technických a organizačních opatření, kde
bude represivní role městské policie pouze subsidiární prostředek k usměrnění způsobu
parkování. V mnoha místech zejména v zimních měsících vznikají rizikové kolizní situace.
V centru města je občany nejhůře vnímána dopravní situace v ulici Do kaštan a Náměstí
Třebízského, kde kromě vozidel zásobování přijíždějí lidé do obchodů, často stojí na
chodnících, kde to není povoleno, na přechodech pro chodce či v jejich těsné blízkosti. Také
některé vozidla zásobování mnohonásobně překračují povolenou dobu 15 minut.

4. Trestná činnost, omezení osob na osobní
svobodě a použití donucovacích prostředků
V uplynulém roce bylo strážníky městské policie vysloveno ve 12 případech důvodné
podezření ze spáchání trestného činu, přičemž byla věc předána Policii České republiky.
Jednalo se především o majetkovou trestnou činnost, výtržnictví či maření výkonu úředního
rozhodnutí. Při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté byly na osobní svobodě
omezeny 3 osoby. Městská policie Klecany zjistila a předala Policii České republiky 6 řidičů
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Na Policii České republiky bylo
předvedeno ke zjištění totožnosti celkem 7 osob.
Proti 4 osobám byli strážníci nuceni při zákrocích použít zákonné donucovací prostředky.
V jednom případě došlo při použití donucovacích prostředků k drobnému zranění osoby, proti
které zákrok směřoval a nepatrné škodě na majetku. Osoby, proti kterým strážníci zakročují
zejména z důvodu jejich agresivního chování odmítnutí respektovat zákonné výzvy strážníků
a je nutno při jejich pacifikaci využít přiměřené síly.

5. Součinnost a spolupráce
Na strážníky se telefonicky v uplynulém roce se žádostí nebo oznámením obrátili občané
a organizace 702 případech. Do elektronického protokolu událostí Městské policie
Klecany bylo zaznamenáno celkem 950 událostí.

V průběhu celého roku městská policie úzce spolupracovala s MěÚ Klecany a jinými
organizacemi zřizovanými městem. Jedná se zejména o spolupráci při doručování písemností
správních orgánů doručování písemností určených zastupitelům či asistenci strážníků při
úředních úkonech.

Se složkami IZS (HZS, ZZS, PČR) Městská policie Klecany spolupracovala nebo poskytovala
asistenci v 56 případech. V 19 případech spolupracovala s jinými organizacemi. Jedná se
zejména o spolupráci s Technickými službami Klecany při řešení akutních dopravních
problémů při svozu odpadu či blokovém čištění. Městská policie poskytovala také pomoc
občanům města, která přímo nesouvisela s řešením protiprávního jednání.

Městská policie v průběhu sledovaného období zajišťovala veřejný pořádek na řadě
společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných Městem Klecany nebo ve
spolupráci s ním. Dále poskytuje součinnost při zajištění bezpečnosti silničního provozu
v rámci konání různých nekomerčních průvodů či akcí konaných na území města.

S Policií České republiky zejména obvodním oddělením Odolena Voda má městská policie
výbornou součinnost.

V uplynulém roce

městská policie převzala od PČR celkem 67

oznámení, které nemohla PČR vzhledem ke svým kapacitám řešit. Policii ČR je běžně
strážníky poskytována pomoc ve formě sil a prostředků městské policie. V dalších případech
se Police České republiky obrací se žádostmi o součinnost při pátrání po pohřešovaných
osobách, hledaných osobách, odcizených vozidlech a věcech. Vedení Městské policie
Klecany a Obvodního oddělení PČR Odolena Voda si pravidelně předává informace o
aktuální bezpečnostní situaci. Dochází ke koordinaci výkonu služby v terénu a probíhají i
společné bezpečnostní akce. Spolupráce mezi oběma organizacemi je tak na vysoké úrovni a
činnost obou bezpečnostních složek se navzájem doplňuje.

6. Preventivní činnost v oblasti kriminality
Městská policie Klecany dále vykonávala aktivity v oblasti prevence kriminality, kde
realizovala 6 přednášek, prezentací a ukázek činnosti Městské policie Klecany pro žáky
základních škol i širší veřejnost.

7. Městský kamerový a dohlížecí systém
Kamerový systém je instalován pouze v objektu kasáren kde plnil svoji funkci. Pomocí
kamer bylo zachyceno 6 událostí. Jednalo se o dopravní přestupky, narušování veřejného
pořádku a občanského soužití či rvačky a výtržnosti.
Potřebné vytvoření nových kamerových bodů by mělo proběhnout v nejbližších letech
v souvislosti s potřebou monitorovat místa s velkým pohybem osob a větší mírou rizika.
V rámci činnosti městské policie jsou zaznamenávány od občanů i organizací požadavky na
nové umístění kamer. Celou situaci lze řešit pouze opakovanými investicemi do celého
systému.

8. Public relations
Městská policie Klecany prezentuje svou činnost na webových stránkách města a poskytuje pravidelné
tiskové zprávy. Informace o činnosti MP Klecany a záležitostech lokální bezpečnosti se pravidelně
objevují v relacích místního rozhlasu a místního tisku. Městská policie provozuje v rámci webu Města
Klecany vlastní stránky, kde aktuálně informuje o své činnosti a poskytuje informace o prevenci
kriminality ve městě. Aktivní je také na sociálních sítích, kde prezentuje svoji činnosti a informuje
veřejnost.

9. Stížnosti na strážníky a podněty k činnosti MP
Klecany
Městská policie obdržela v uplynulém roce řadu obecných i konkrétních podnětů, které se týkaly problému
s veřejným pořádkem či nekázní řidičů motorových vozidel v různých lokalitách města. Podnětům občanů
byla věnována přiměřená pozornost a výkon hlídkové služby v terénu reflektoval na jejich oprávněné
požadavky.
Na konkrétní strážníky či samotnou činnost městské policie bylo podány dvě stížnosti, které souvisely
přímo s výkonem činnosti konkrétních strážníků městské policie. Obě byly vyhodnoceny jako
neoprávněné.
Naopak jsme obdrželi několik děkovných dopisů za rychlý a profesionální zásah.

10. Mimořádné události
Během roku byl zaznamenán jeden drobný pracovní úraz, který si nevyžádal pracovní neschopnost. Jednalo
se o respirační problémy po nadýchání se výparů rtuti při zásahu v prostorách restaurace Farm Table

11. Stanovení prioritních úkolů
1)

Udržení trendu počtu odhalených protiprávních jednání na úseku veřejného pořádku a narušování
pokojného občanského soužití s důrazem na potírání drobných výtržností, rušení nočního klidu,
vandalismu a boje proti alkoholismu a tabákové toxikomanii.

2)

Vytipování míst pro nové kamerové body. Zahájení úpravy dohledového centra na služebně městské
policie.

3)

Nalezení vhodného softwarového nástroje k podpoře výkonu strážníků na služebně i přímo v terénu.
Ten by měl zjednodušit a zefektivnit administrativní činnost tak, aby většinu úkonů byli strážníci
schopni provést přímo na ulici.

12. Doporučení a upozornění Městské policie
Klecany vycházející z její činnosti
Městská policie opakovaně upozorňuje na přetrvávající problém při parkování motorových vozidel
zejména na sídlištích, který pramení z nekontrolovatelného nárůstu počtu motorových vozidel,
který nekoresponduje s parkovacími kapacitami. Problém vyžaduje komplex systémových
opatření, kdy represivní činnost městské policie bude tvořit pouze subsidiární roli.

Městská policie upozorňuje na potřebu investic do městského kamerového systému tak, aby bylo
možno zajistit jeho efektivní využívání při ochraně veřejného pořádku a majetku. Možnost využití
optických sítí ať už stávajících poskytovatelů internetového připojení či postupné budování
vlastních by znatelně ulehčilo rozšiřování kamerového systému, včetně kvalitnějších kamer
s vyšším rozlišením, jejichž provoz je náročnější na přenos dat.

V Klecanech 22.9. 2018

Ing. Milan Fischer
Velitel Městské policie Klecany

