Zpráva o činnosti Městské policie Svitavy za období roku 2015
„24 let pomáháme“. V čem? V pomoci, prevenci i represi. Významně přispíváme
k bezpečnosti osob a majetku, veřejnému pořádku, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
a pomáháme i občanům v běžných životních situacích.
Jinými slovy k bezpečí občanů i návštěvníků města, k rychlé reakci na různá
oznámení a stížnosti, k pomoci IZS, k čistotě a pořádku ve městě.
Komu? Těm, kteří ji nejen v mezích zákona o obecní policii a dalších zákonů
potřebují, případně požadují.
Je nutné konstatovat, že převážně na ulici ve dvou strážnících a jedním ve stálé službě se zatím
s povinnostmi, oprávněními, úkoly ve městě, vyrovnáváme, ovšem některá očekávání občanů
někdy i zaměstnanců města i jiných institucí je nutné adresovat tam, kam patří (např. PČR,
správním orgánům, zdravotníkům, KHS, soudům v občanskoprávních záležitostech, správcům
různého majetku).
Navíc během relativně krátkého času čelíme řadě odchodů zapracovaných a zkušených
strážníků a následně příchodů strážníků z tzv. civilu. Na konci roku 2017 lze očekávat další dva
odchody pro ztrátu osvědčení. Povolání strážník není o tom, že lze člověka nahradit příchodem
druhého člověka. Nároky na toto zaměstnání, které jsou obecně dané a nároky ke kterým jsou
vedeni strážníci ve Svitavách (viz níže), neodpovídají obecně postavení a zabezpečení ve
společnosti.
Jinými slovy, v této době, kdy s náborem začíná být o zaměstnance nouze i u bezpečnostních sborů
s jiným zabezpečením státu a strážníci jsou placeni městem (ukrajují významnou část rozpočtu), jejich
výcvik je dlouhodobější (něco stojí) a úkoly MP, včetně „zapracovávání“ nových strážníků visí na
zkušených zaměstnancích (stále menší počet), je možná vhodné, nejlépe napříč politickou reprezentací
ve městě hovořit o budoucnosti, definování MP v souvislostech. Kam směřovat pomoc strážníků (úkoly
MP), za kolik i komu..

Úvod
Cílem této zprávy je informovat v souvislostech,
1. o řadě zabezpečovaných úkolů městskou policii ve Svitavách, z pohledu místních
záležitostí veřejného pořádku,
2. o důležitosti stability strážníků ve Svitavách a legislativních souvislostech, případně
možných důsledcích na rozpočet města,
3. o nepochybné roli měst, kdy z vlastního rozpočtu zabezpečují úkoly státu jako jsou
bezpečnost, veřejný pořádek obecně a BESIP.

Nositelem oprávnění strážníka není město, ani městská policie, ani starosta města, ani velitel
MP, ale fyzická osoba – strážník, který splňuje zákonné podmínky – bezúhonnost, spolehlivost,
zdravotní způsobilost, věk, odbornou způsobilost a vzdělání. Každé 3 roky strážníka přezkušuje
MV ČR.
Jinými slovy, pokud ztratí jakoukoliv způsobilost, ztrácí zaměstnání.
Strážníci ve Svitavách provádějí hlídkovou (prevence nápadu deliktů), vyhledávací (přestupky,
závady, nedostatky, prověřování) službu a směnu ve stálé službě (administrativa, MKS, PCO,
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komunikace atd.). Některé úkony se prolínají a činnost strážníků je dokumentovaná. Jejich
produktivita je vysoká.
MP Svitavy je rozpočtem zajištěna na provoz jedné hlídky a jednoho strážníka ve stálé službě.
V systému státu nejsou zařazeni jako bezpečnostní sbor (ovšem vyjíždějí, projednávají a řeší situace
jako bezpečnostní sbor a z různé legislativy i plyne, že je s nimi takto počítáno). Ovšem ne k tíži státu,
ale samotných strážníků a města (viz požadavky).
Dvoučlenná hlídka a strážník ve stálé službě jsou v komunitě obvykle jako první vystaveni konfrontaci
se společností, s jejími frustracemi, nespokojeností, neznalostí i všeznalostí, tolerancí i netolerancí
v řadě oblastí, kdy občané si chtějí na něco stěžovat, mají potřebu něco oznamovat, potřebují pomoc.
Zároveň jsou strážníci konfrontováni s fungováním bezpečnostního sboru (viz sociální síť), s
fungováním správních orgánů, s partnery, zajišťujícími některé služby pro stát a město.
Jinými slovy často „schytají“ i to, co není jejich odpovědností.
Z internetových stránek města, aktualit MP: http://www.svitavy.cz/cs/m-72-aktuality/, sociální sítě je
patrný rozsah společenských vztahů, které strážníci ve Svitavách projednávají a využívají svých
oprávnění pro potřeby občanů, ale i fyzických a právnických osob.

Zaměstnanci, zařazení do MP Svitavy
V součastné době pracuje u MP ve Svitavách 14 strážníků, dva ještě během měsíce odejdou. Čtyři
strážníci mají vysokoškolské vzdělání, všichni ostatní mají středoškolské vzdělání.
MP má svou vnitřní strukturu a služební hierarchii kompetencí a odpovědností.
Strážníci pracují v nepřetržitém režimu s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou, nejčastěji v 12
hodinových směnách s půlročním vyrovnávacím obdobím.
V poměrně krátké době došlo k odchodu 2 strážníků na MěÚ, 3 strážníků k jiné MP (požadavky ve
Svitavách na strážníka jsou jiné v souvislosti se směnami, snad i nároky), 1 strážník ztratil zdravotní
způsobilost, 1 strážník odchází učit. Postupně jsou strážníci nahrazováni. Nicméně čas ukáže jak
zapadnou do systému práce ve Svitavách nebo zda není čas změnit systém.

Organizace činnosti strážníků
Je zřejmé, že každá směna strážníků má své priority dle aktuální situace a vývoje v daný den a také dle
zaměření službukonajících strážníků.
Na služebně jsou také dílčí podatelna, pokladna a pro město povinná ohlašovna požárů.
Činnost strážníků je dokumentovaná, maximálně otevřená.
Zastupitelé města se mohou kdykoliv přímo seznámit s prací a organizací strážníků, někteří to
pravidelně využívají.

MP Svitavy přispívá k ochraně bezpečnosti a majetku
Termín „přispívá“, vyplývající ze zákona o obecní policii, pro MP Svitavy znamená to, že MP se stala
součástí komplexní ochrany bezpečnosti a majetku obyvatelstva v komunitě a má významný vliv na
pocit bezpečí ve městě. Nicméně primární odpovědnost za bezpečnost obecně má PČR, bez výjimky.
Město Svitavy ovšem vytváří nemalými prostředky, prostřednictvím vedení města a zastupitelů, pro
tuto odpovědnost státu příznivé podmínky. Má tedy důležitý podíl na příznivém vývoji bezpečnosti ve
městech.
Jsou to např. provoz MP, provoz sociálních služeb, komplexní dlouhodobé zabezpečování systému
prevence kriminality a sociálních deviací, revitalizace sídlišť, osvětlení, přechodů aj.
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Co znamená provoz MP v této oblasti?
PCO (pult centralizované ochrany) a MKS (městský kamerový systém) jsou výrazným preventivním i
aktivním prvkem k bezpečnosti osob a majetku. Další službou je v roce 2015 zavedeno tzv. SOS
tlačítko. Je to projekt nejen pro pomoc seniorům.
Hlídková služba strážníků se pohybuje především na „ulicích“ města a je připravena rychle se
přesunou na žádosti občanů, ale i PČR (za rok 2015 - 450 žádostí), zdravotníků tam, kde je jich
aktuálně potřeba (podezření s trestných činů, krádeže, řešení občanského soužití aj.). Samozřejmě
pokud strážníci nejsou na výjezdech provádějí v rámci místních záležitostí preventivní, vyhledávací a
kontrolní činnost. Strážníci využívají také fotopasti, měli v loňském roce několik záchytů a tímto
opatřením na minimum snížili poškozování cizího majetku extrémistickými nápisy nebo xenofobními
nápisy.
Městská policie Svitavy je stále zapojena do dvou systémů, které představují jejich správci na svých
internetových adresách. 1.www.krimistop.com - identifikačním prvkem jízdního kola je pasivní
čip zavedený do sedlové trubky, čitelný čtečkou se sondou pro spuštění do rámu kola. Cena služby se
odvíjí od ceny čipu. Správa údajů podléhá samotnému majiteli jízdního kola prostřednictvím sítě internet. 2. www.cerek.cz - identifikačním prvkem jízdního kola je jedinečnost výrobního čísla. Cena
za službu je hrazena formou SMS na určitou dobu. Správa údajů je stejná jako v bodě 1.
Z MKS jsme během roku 2015 stahovali 35 příběhů, poznatků.
K MKS je nutné říci, že PČR pro věci vyšetřování mají plnohodnotné pracoviště. Toto je důležité
konstatování pro občany, kteří se domnívají, že MP se podílí na vyšetřování deliktů. Podílí se pouze
informacemi, když je ve věci orgány činnými v trestním řízení požádána.
Vyšetřování deliktů je výhradně odpovědností policistů. Nejen ovšem vyšetřování, ale i správné
zařazení deliktu, stanovení škody, propuštění delikventů po úkonech atd. atd.

MP dohlíží nad dodržováním občanského soužití
Dohled nad občanským soužitím (souhrn pravidel chování, jejichž zachování podle obecného
názoru a přesvědčení je nezbytnou podmínkou klidného a spořádaného soužití občanů v daném
místě, čase a situaci), spočívá především ve výjezdech strážníků na různá oznámení a stížnosti občanů
a ve využití jejich oprávnění a povinností vyplývajících ze zákona o obecní policii.
Uklidnění situace, problému, je primárním úkolem strážníků. Nevhodné zásahy např. sankční, by
situace spíše hrotily. Z definice občanského soužití je patrná náročnost řešení těchto vztahů. Strážníci
používají oprávnění nahrávat verbální i obrazové záznamy.
Náročnost, prospěšnost zklidňování situací v oblasti vztahů konstatuji tím, že nejvíce závažných
trestných činů plyne zejména z narušených vztahů a strážníci jsou s „uklidněním“ vztahových
záležitostí v čase a místě konfrontováni téměř denně. Osobně považuji řešení vztahových problémů za
nejvýznamnější preventivní činnost strážníků.
Množství příběhů v oblasti občanského soužití souvisí s verbální agresivitou a vulgárním
vyjadřováním. Jde o tzv. přestupky na návrh, které strážníci na místě nemohou projednat, nicméně
situaci povětšině uklidní, zadokumentují a případný postižený občan může podat návrh na PČR nebo
na MěÚ. Ze zkušenosti víme, že takových postižených poté není mnoho.
Jinými slovy, příběhy se nerozebírají „ex post“, ale jsou vyřešeny a uklidněny na místě.

3

„Bezdomovci“
MP Svitavy nastartovala a výrazně přispěla k systémovému řešení problematiky bezdomovectví
v komunitě.

Hřiště na „Svitavské“
Jedním z problematických míst z hlediska soužití ve městě je hřiště ulici na Svitavské ve vnitrobloku.
Na místě se instalovala v roce 2014 kamera. Je zde soužití velkého počtu občanů na relativně malé
ploše a to přirozeně vyvolává určité napětí z důvodu jinakosti soužití různých vrstev i minorit
obyvatel. Za rok 2015 jsme zajišťovali řadu výjezdů na místo, ale v zásadě šlo o regulaci
chování, než řešení deliktů, natož závažných deliktů.
Také zpočátku sezony vyjíždíme na řešení hry dětí a mládeže na hřišti, protože stěžovatel se dovolává
dodržování provozního řádu. Při teplém jaru a za světla je to docela nesmyslné.
Veřejné produkce vně zařízení
Ve městě se uspořádá velká řada produkcí různého žánru a kvality. Nesporně pozitivním krokem bylo
schválení Vyhlášky č. 1/ 2014 o zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Strážníci při
stížnostech v době mezi 22:00 hod. a 24:00 hod. resp. v Cihelně a na zahradě v Lánech mezi 22:00 a
2:00 hod. působí jako „vyjednavači“ místních záležitostí veřejného pořádku a povětšině se jejich úkol,
vykomunikovat jakési příměří mezi stěžovateli a producentem produkce daří. Snad pouze jeden
producent se vychyluje z normálnosti. S ním si ovšem musí poradit správní orgány, které jsou
pravidelně o stížnostech informovány a jak záleží na tom, jaký signál vyšlou k řešení problému
v oblasti dodržování nočního klidu z těchto produkcí obecně. Je nutné si uvědomit, že stálá služba je
hromosvodem stížností a hlídka hromosvodem bavících se lidí.
Jinými slovy, na subjektivním pocitu kohokoliv, lze jen obtížně sankcionovat.
Rušení (nočního) klidu
Jedná se o různé zvukové „projevy“ lidí a zvířat, případně lidí s hudebními nástroji, přístroji, stroji
apod. Posuzování je samozřejmě subjektivní. Stěžovatele, rušitele, nezávislého pozorovatele, případně
toho, kdo by měl věc kvalifikovat jako protiprávní jednání a udělit sankci. Strážníci mají povinnost
zajistit místní záležitosti veřejného pořádku, což v této kategorii právně souvisí především s rušením
nočního klidu, případně vyhlášky města. Zde ovšem nelze něco tvrdit (byl tam rámus, pes štěkal),
nadměrný hluk se musí prokázat. Do souvisejících společenských vztahů zasahuje také místo, jeho
vlastnictví, povolení, oznámení, čas apod.
Jinými slovy je to o nalézání správné míry (rovnováhy) v mnoha oblastech v životě komunity v daném
místě a v daném termínu a čase.
Museli jsme „vykomunikovat a řešit“ řadu přestupků soukromých osob (domácí akce), bohužel někdy
i pochopitelných (oslavy narozenin, svatby aj.). Zábava jednoho, zasahuje mnohdy do práv druhého.
Domácí násilí
V oblasti domácího násilí MP nepodceňuje žádné oznámení, ostatně strážníci vždy vyjíždějí na žádost
kohokoliv a spolupracují s PČR, která může agresora z bytu, domu, vykázat. V drtivé míře jsou
strážníci na místě jako první.
Sousedské vztahy
Různé výjezdy na stížnosti na řešení např. parkování v určité lokalitě, rušení z bytu, znečištění, má
podtext v narušených sousedských vztazích. Strážníci většinou poznají kde je příčina těchto oznámení
a musí jednat s citem, aby situaci vyřešili, na druhé straně nelze nad takovými oznámeními mávnout
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rukou. Nejvíce různých „napadení“ obecně je právě z neřešených sousedských vztahů. Nechám bez
komentáře, že je nutné jednat i dle různých povah, vycházet z místní znalosti i z české mentality.
Vztahy na ubytovnách a pro soc. slabé
Na ubytovnách pro soc. slabé by si obyvatelé měli této výsady bydlet vážit a ne dělat ještě problémy,
často spojené s pitím alkoholu. Zpoplatnění služeb by někdy nebylo od věci. Stejně většina příběhů
skončí, že po příjezdu policie se účastníci uklidní a rozejdou.

Šikana
V oblasti potencionální šikany je pravidlo, že věc „uchopí“ koordinátor prevence kriminality a vždy se
najde způsob řešení, šetření PČR. Tato oblast dnes hodně diskutovaná, není námi podceňovaná a
pokud se objeví byť jen náznak, je předán do soukolí příslušných úřadů. Významnou dlouhodobou
pomocí je zřízení Střediska výchovné péče ve Svitavách.
Opilství
Opilství není jen problémem bezdomovců. Občané nám oznamují téměř každého, kdo nějakým
způsobem spočine či odpočívá, leží. Ani to v podstatě není vzbuzení veřejného pohoršení, protože v
lidé oznamují tyto věci spíše jako starost o ležící osobu (a to je dobře). Strážníci si většinou poradí tím,
že opilého člověka předají pod kontrolu rodinných příslušníků, některé si odveze RLP a lidé bez
domova, ale i bez momentálního ubytování mají v zimě možnost využít soc. služeb. V této oblasti je
nutno podotknout, že pokud nějakým způsobem město nebude moci pomocí sociální služby nebo i
policie věci řešit doplatí na to správci budov, nemocnice, RLP.
V této oblasti je zásadním problémem absence záchytné stanice. Jistým problémem je i provoz
podobné stanice jen v Pardubicích.
V roce 2015 bylo převezeno řidiči města 11 osob na záchytnou stanici. Loňského roku bylo
uhrazeno od osob odvezených na záchytku cca 5 000,- Kč.
Opilství mládeže nechám bez komentáře. Než dělat celostátní akce, je lepší řešit toto opilství
v komunitě systémově. V čase a místě.

MP dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města
Město má možnost odvozenou úpravou nižší společenské nebezpečnosti regulovat společenské vztahy,
jak v samostatné, tak v přenesené působnosti.
Do této oblasti také patří celý systém péče o psy včetně odchytu, který je spravován OŽP MěÚ. Je
zřejmé, že strážníci musí při řešení těchto společenských vztahů přihlédnout i k dalším vazbám,
vyplývajícím z obecné povědomosti (např. místo, čas venčení). Strážníci odchytli nebo jim bylo
předáno 110 psů. Strážníci byli voláni i k jiným „problémům„ se zvířaty.
Strážníci také pomáhají udržovat v provozu parkovací automaty, semafor apod.
Strážníci velmi významně zapracovali v odhalování přestupků v oblasti odkládání odpadů. Používají
záznamovou techniku a sociální síť. Diskusí na „síti“ také snad vychovávají, případně sdělují
stanoviska.

MP se podílí v rozsahu stanoveném zákonem 361/ 2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nebo jiným zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích
Důvody „nezdravého“ chování účastníků silničního provozu souvisí ruku v ruce se stavem
společnosti, vymahatelnosti a vynucování práva i dohledem nad zákonností v čase.
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Dohled nad bezpečností silničního provozu je role DI PČR. Z toho vyplývají oprávnění a povinnosti.
Při vyšetřování nehod mohou policisté využívat MKS.
Náš podíl v bezpečnosti a plynulosti v dopravě je v zákonné rovině místních záležitostí veřejného
pořádku a kontroly dodržování nařízení města na náměstí a u nemocnice.
Město tedy policii pomáhá v této oblasti tak, že je téměř samostatné ve výkonu v oblasti čištění města,
řešení náhlých událostí při pracích a haváriích na komunikacích, řešení v oblasti nepojízdných vozidel,
při kontrole a potřebách města, fyzických a právnických osob při pořádání kulturních a sportovních
akcích, při častých preventivních akcích na svěřených přechodech, při odhalování závažných deliktů
v dopravě (alkohol, jízda bez ŘO), při nehodách či z vyhledávací činnosti strážníků (průjezdnost, stání
pro invalidy aj.).
V neposlední řadě je to okamžitá reakce na společenskou objednávku, stížnosti na události na
komunikacích (nehody s potřebou pomoci při regulaci dopravy, potřeby občanů při výjezdech na
komunikaci, řešení problematiky parkování nákladních vozidel, apod.).
Dále je to reakce strážníků v oblasti průjezdnosti komunikací a také pomoci řidičům při nenastartování
či „zabouchnutých“ vozidel. Všechny tyto činnosti jsou motivovány, kromě represe, také soustavnou a
dlouhodobou prevencí v silničním provozu na území města.
Po následném vyslechnutí argumentů DI PČR v souvislosti s určením míst pro měření rychlosti a
nakonec i z personálních důvodů nebudeme více tuto oblast rozšiřovat.
Měření rychlosti
MP Svitavy projednala 381 přestupků a nebo předala 18 přestupků na úseku překročení rychlosti.
Po deseti letech bezproblémového „rozumného měření“ (bez stížností i bez výtek ze strany PČR)
městu DI PČR bez písemného uvedení důvodů výrazně omezil místa k měření, zejména na místních
komunikacích. Jsme rádi, že alespoň vedení územního odboru provedlo jednání s částečnou úpravou
původního omezení, reagovalo na věcné připomínky, technickou proveditelnost měření
v „povolených“ místech.
Neztotožňujeme se však s interpretací, že místa pro preventivní měření rychlosti ve městě jsou
policií vybírána tzv. ex post, tedy až se něco stane (často s vážnými následky).
Město zakoupilo na konci roku 2015 nový radar na měření rychlosti, o to více jsme byli překvapeni
postupem DI PČR.

MP se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a
v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo
zvláštním zákonem, činí opatření k jeho obnovení
Strážníci se každodenní prací nezabývají jen dodržováním předpisů o ochraně veřejného pořádku, ale
aktivně se podílejí na upozorňování na závady, které ve městě vzniknou, případně strážníci posunou
stížnosti, náměty občanů na oprávněnou instituci. Tyto výstupy jsou téměř denně.
V oblasti veřejného pořádku jsme se zabývali jak drobným znečišťováním (např. výlep plakátů,
neuklizení po psech či po složení materiálu na veřejném prostranství), tak znečišťováním větším, které
předáváme k šetření OŽP nebo OD. Zde se jedná o znečištění veřejného prostoru, přes znečištění
odpadem, po znečištění zeleně či vodního toku.
Strážníci se podílejí, případně sami zajišťují, veřejný pořádek při různých akcích ve městě a to jak
kulturních, tak sportovních.
Na pomoc k zajištění akce Hřebečský slunovrat město uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s obcí
Koclířov (strážníci mohou vykonávat svá oprávnění).
Strážníci také řeší přestupky v oblasti neoprávněného odkládání odpadu.
V rámci své působnosti MP ukončí z důvodu narušování veřejného pořádku mnoho případů, příběhů.
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Do aktivit strážníků v této oblasti lze zařadit i kontroly na podezřelé a hledané osoby policií, či
předvádění osob na PČR z důvodu rychlého zákroku k obnovení veřejného pořádku nebo předvádění
osob ke správnímu řízení.

MP se podílí na prevenci kriminality ve městě a spolupracuje s PČR
MP vznikla jako preventivní orgán města v oblasti bezpečnosti a stála u zrodu systémové prevence a
její podíl v prevenci je vidět, byl již několikrát popsán. Výhodou zatím je i kontinuita, navázání na
předcházející činnosti aj. MP také zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.
Spolupracovat lze s tím, kdo o spolupráci stojí, druhého bere jako partnera, případně jeho
pomoc vnímá, je čitelný a otevřený.

Jako vše je to o lidech a spolupráce je většinou postavena na vzájemné potřebnosti. Hlídky a
služby MP a PČR se vzájemně potřebují a jejich spolupráce v oblasti pořádkové je, troufám si
říci, na nejlepší úrovni v čase.
Nepochybně je to i tím, že se vyměnila na obvodu PČR řada policistů a věci přispěla i
pracovní skupina pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci, která, myslím, otevřeně reaguje
na konkrétní potřeby města, zejména v pořádkové službě a vytváří s vedením města prostor
pro vzájemnou činnost.
Sluší se poděkovat PČR, že přispívá k výcviku strážníků na střelnici i v tělocvičně.
Tato zpráva je vedena k orgánu města, k členům zastupitelstva, které mimo jiné nejen zřizuje,
případně zrušuje MP, je to orgán v komunitě s nejvyšší demokratickou legitimitou, který nadto
představuje vrcholný orgán obce v oblasti její samostatné působnosti, do které v širších
souvislostech ze zákona o obecní policii problematiky místních záležitostí veřejného pořádku
spadají a v souvislostech je to o celkovém pocitu bezpečí ve městě.
Ke spolupráci s PČR obecně, města mají uzavřenou koordinační dohodu, kterou v podstatě
předkládala PČR a uzavírali starostové měst. Ve Svitavách se nikdy nešlo cestou formálnosti, ale
skutečné potřeby města, komunity. Avšak „s cíli zvýšení vynutitelnosti koordinačních dohod a
posílení role komunikace místních samospráv a Policie České republiky je na nejvýš vhodné, aby
se na rozhodování o spolupráci, koordinační dohodě podílel vrcholný orgán města –
zastupitelstvo“ (citace z důvodové zprávy).
V legislativním procesu je kromě tohoto také povinnost zhodnocení spolupráce, jak ze strany města,
tak ze strany orgánů policie, její projednání v zastupitelstvu a její zveřejnění.

V této souvislosti opakuji, že zastupitelé města z kterékoliv strany se mohou seznámit přímo
na služebně s postoji, opatřeními, pohledem MP a prevence na určité věci, rozebrat i
spolupráci s PČR, fyzickými a právnickými osobami atd..
Jinými slovy, vzájemně se seznámit, před vytvářením rozvojového plánu na další léta, se
širšími postoji zastupitelů k projednání v rámci komunity, možnostmi zastupitelů i seznámení
se zkušenostmi ve věci, „projednat“ výdaje daňových poplatníků z různých zdrojů na
bezpečnost (stát, kraj, město), na plnění úkolů státu aj. Jeden příklad k diskusi:
„Předpokládám, že by žádný zastupitel města nebyl rád, že na jeho shromáždění by byl
fyzicky atakován nebo byl atakován jeho host a veřejná moc mu sdělila, že se vlastně nic
nestalo, natož aby na místě zasáhla.“
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Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě
Přístup občanů k čistotě ve městě je jednou z věcí, která patří do místních záležitostí veřejného
pořádku a ukazuje vyspělost komunity v tom kterém místě a čase. Strážníci provádí především dohled
v trestněprávní rovině, přes psy i v poplatkové rovině a postihují zjištěné delikty.
Zároveň využívají techniky, zveřejňují, co se zveřejnit dá a i tím pomáhají vychovávat. Na sociální
síti poté padají na znečišťovatele slova „prasata“ atd., vtipné poznámky, ale i nepochopení
zveřejňování, naštěstí zatím v drtivé menšině.

Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města
Strážníci v roce 2015 zjistili, projednali a ukončili 1856 přestupků. V blokovém řízení projednali 1358
přestupků. Udělili blokových pokut za 418 000 Kč, včetně pokut na místě nezaplacených. Oblast
vedení pokutových bloků, jejich evidence, je také administrativní zátěží pro administrativu MP.
Strážníci také předali 119 přestupků k řešení správním orgánům, některé další přestupky mohly
správní orgány zahájit i z informací strážníků z úřední povinnosti. Ty ovšem ve statistice MP
nefigurují.
Nejvíce přestupků strážníci v blokovém řízení projednali v oblasti bezpečnosti a plynulosti v dopravě
a to 1070. Z toho 381 překročením nejvyšší dovolené rychlosti. V blokovém řízení také projednali 6
přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 5 přestupků na úseku
občanského soužití, 39 proti veřejnému pořádku, 85 proti majetku, 158 přestupků projednali za
porušení vyhlášek a nařízení města.

Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů MV ČR na požádání údaje MP
MV ČR má vlastní oddělení obecní policie, přezkušuje každé 3 roky strážníky, vede jejich evidenci,
vydává, pozastavuje a odnímá strážníkům osvědčení (na toto osvědčení strážník vykonává svá
oprávnění a povinnosti), požaduje výslednost strážníků, příp. další údaje, kontroluje.
V roce 2015 se taktikou zákroků předešlo fyzickým útokům na strážníky. Nebyla použita služební
zbraň. Při použití donucovacích prostředků nedošlo ke zranění osob, ani ke škodě na majetku.
Strážníci také oznámili, zjistili, 26 důvodných podezření z trestných činů.
Strážníci též doručují doručenky. Jsou to doručenky, které nedoručila pošta. Také jsme pro různé
úřady provedli velkou řadu ověřování skutečností různého typu (např. exekutorským úřadům).

Závěr
Řešení společenských vztahů a jevů je z důvodu jiných vstupů v každé komunitě jiné. Město Svitavy
využívá prostředky k ovlivňování bezpečí, veřejného pořádku. Nikoliv nahodile, ale plánovitě (viz.
Strategie bezpečnosti a prevence kriminality - http://www.svitavy.cz/cs/m-78-rozvojovy-plan/).
Jinými slovy město má zásadní podíl na vytváření podmínek pro prevenci i v oblasti bezpečnosti,
v oblasti prevence kriminality, v oblasti BESIP aj.
Z diskusí na zastupitelstvu vidím, že velkým zájmem je v komunitě bezpečnost a plynulost v dopravě.
Začátkem roku přišel nový vedoucí DI PČR ve Svitavách a doporučuji ho pozvat k tématům např.
„Jak situace vidí „dopravka“?, „Jakou prevenci dělá „dopravka“?“ aj.
Jinými slovy doporučuji, aby zastupitelé města v rámci místních záležitostí veřejného pořádku
komunikovali i s DI PČR, který je zodpovědný za dohled nad BESIP a prevenci proti nehodovosti.
Produktivita 2 - 3 členné směny a to zejména přes den je velmi vysoká. Musíme si uvědomit, že každý
zákrok, úkon, pomoc, rozhodnutí má i své administrativní zákonitosti a tím časovou náročnost. MP
Svitavy čeká analýza, konsolidace, personální stabilizace.
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Současná bezpečnostní situace a oblast veřejného pořádku je na velmi dobré úrovni.
Všem, kteří budovali a budují tento funkční systém, včetně všech partnerů z řad zastupitelů a občanů,
patří poděkování.

Zpracoval: Bc. Karel Čupr
29. 3. 2016
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