
Výsledky činnosti Městské policie v roce 2012 
 
Jako již pravidelně každý rok touto dobou odesíláme v souladu se zákonem určená statistická 
data Ministerstvu vnitra ČR tak, aby se stala součástí zprávy o bezpečnostní situaci v České 
republice. S některými čísly seznámíme i občany našeho města. 
 
tabulka č. 1 
 Rok 2012 
Celkový objem udělených pokut 271 300,- Kč 
           ….. z toho dopravní přestupky 195 200,- Kč 
           ….. z toho ostatní přestupky 76 100,- Kč 
           ….. z toho blok na pokutu na místě nezaplacenou + složenka 92 200,- Kč 
 
tabulka č. 2 
 Rok 2012 
Celkový počet zjištěných přestupků 1 499 
            ….. z toho dopravních 1 119 
            ….. z toho ostatních 380  
                            … § 30,47 – přestupky proti veřejnému pořádku  102 
                            … § 48      – přestupky proti městským vyhláškám 90 
                            … § 49      – přestupky proti občanskému soužití 15 
                            … § 50      – proti majetku 117 
                            …              - ostatní           4 
                            … §30       - alkohol + toxi 52 
Počet přestupků ve formě oznámení správnímu orgánu 82 
 
tabulka č. 3 
Další úkony při dohledu nad záležitostmi veřejného pořádku 
Počet zásahů na objektech střežených systémem PCO 13 
Počet zprostředkovaných lékařských zásahů a případů poskytnutí 
první pomoci  

17 

Počet asistencí Hasičskému záchrannému sboru 37 
             ….. při haváriích (přírodní, technické, ekologické)  11 
             ….. při požárech 5 
             ….. při otvírání uzamčených prostor 21 
Počet odchycených psů 31 
             ….. z toho umístěných v záchytném zařízení 26 
Počet zjištěných a odevzdaných nálezů 50 
              ….. z toho osobních dokladů (OP, ŘP, cestovní pas atd.) 28 
              ….. z toho jízdních kol 6 
Počet zjištěných vraků vozidel 5 
 
 
 
 
 



 
 
tabulka č. 4 
Spolupráce s Policií ČR Rok 2012 
            ….. zjištěné události spadající do působnosti a předané PČR 58 
            ….. zjištěná podezření ze spáchání trestného činu  24 
            ….. osoby podezřelé ze spáchání TČ zadržené přímo na místě  10 
            ….. asistence strážníků při zajišťování místa dopravní nehody  21 
            ….. řidiči zadržení při řízení vozidla pod vlivem alkoholu  3 
            ….. počet zadržených osob hledaných Policií ČR 5 
            ….. asistence provedené na žádost Policie ČR 112 
 
Po skokovém navýšení počtu některých přestupků v roce 2011 způsobeném přijetím několika 
nových vyhlášek (především zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích) 
a uskutečněním několika jednorázových akcí (např. kontrola označení nemovitostí číslem 
popisným) byl uplynulý rok především obdobím stabilizace. Mohu konstatovat, že v současné 
době zakázanou konzumaci alkoholu řešíme spíše výjimečně, sociálně nepřizpůsobiví občané 
i mládež pochopili, že nemohou počítat s naší tolerancí. Dlouhodobou pozornost věnujeme 
kontrole zákazu kouření na určených místech, stejně jako dohledu na dodržování podmínek 
pro venčení psů. V majetkových přestupcích také nedošlo k žádné změně, kromě krádeží 
v obchodech vedou statistiku i nadále krádeže kovového materiálu s cílem zpeněžit jej ve 
výkupu sběrných surovin.  
 
tabulka č.5 
Typ dopravního přestupku rok 2012 
Nezaplacení parkovného 47 
Porušení zákazu vjezdu 43 
Stání v křižovatce 40 
Stání na vyhrazeném parkovišti 108 
Parkování v zákazu stání 68 
Parkování v zákazu zastavení 73 
Parkování v zóně zákazu stání 633 
Cyklisté – jízda na neosvětleném kole 8 
Stání na chodníku 12 
Stání na trávě 15 
  
Celkem bylo řešeno 1 119 dopravních přestupků,  uděleno bylo 573 blokových pokut, odboru 
dopravy MěÚ jsme pak předali k došetření 26 přestupků, zbylých 520 přestupků bylo 
vyřešeno domluvou. Nejčastěji bylo řešeno parkování v zóně zákazu stání. Je to pochopitelné, 
zóna je poměrně rozlehlá a stále se najde dost řidičů, kteří příslušné dopravní značení 
nerespektují. Na tomto místě bych chtěl vyvrátit tvrzení, která jsem zaznamenal, a to že máme 
vedením určenou kontrolu zóny s cílem donutit řidiče zajet do podzemní garáže. Není to 
pravda, kontrole zóny kolem terminálu a v centru města věnujeme vedle ostatní činnosti 
pouze cca 4 hodiny denně. V letošním roce opět přistoupíme po konzultaci s Dopravním 
inspektorátem PČR ke zvýšenému počtu měření rychlosti na území města. 
 
 



Byla téměř dokončena digitalizace městského kamerového systému a jeho propojení s pultem 
centralizované ochrany, zbývá ještě úprava dohledového pracoviště na služebně MěP. 
V současné době má systém celkem 27 kamer, které sledují veřejná prostranství, jejich 
podrobný soupis a umístění jsou na webových stránkách města. Do sytému jsou pak dále 
připojeny kamery z městského muzea, sběrného dvora a vnitřních prostor městského úřadu. 
Pomocí tohoto zařízení bylo v loňském roce zachyceno celkem 182 událostí, z nichž 139 si 
vyžádalo výjezd hlídky strážníků městské policie. MKDS využívá při objasňování trestné 
činnosti i Policie ČR, v roce 2012 jí bylo předáno 23 událostí s podezřením na spáchání 
trestně právního jednání spadajícího do její kompetence. 
 
Bez větší pozornosti veřejnosti i médií jsme si spolu s vedením města  v roce 2012 
připomenuli 20-té výročí vzniku městské policie u nás. V současné době je před přijetím 
novela zákona upravující činnost strážníků, která opět rozšíří kompetence a tím i okruh 
našeho působení. I tato skutečnost je jasným signálem, že si městská policie vydobyla své 
pevné místo v organizační struktuře měst a obcí jako účinný nástroj nejen represe, ale 
i prevence na poli veřejného pořádku. 
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