Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

1. Úvod
Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie
Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá a není v možnostech této
zprávy vše vystihnout.

2. Personální oblast
Počet pracovníků zaměstnaných u Městské policie Třeboň k 31.12.2010 je celkem 16
osob - 11 strážníků a 5 civilních zaměstnanců. Průměrný věk zaměstnanců Městské
policie je 37,6 let. Průměrná délka praxe současných zaměstnanců u Městské policie je
8,4 let.

3. Vzdělávání
V roce 2010 absolvoval prolongační zkoušky ( obhajoba licence) 1 strážník, uspěl a
může dále vykonávat činnost strážníka.
V roce 2010 v rámci praktického výcviku ve střelbě ze střelných zbraní strážníci
absolvovali 2 x cvičné střelby.
V polovině roku 2010 byl zahájen kurs anglického jazyka, kterého se účastní celkem 7
pracovníků Městské policie, z toho všech 5 operátorek obsluhujících mimo jiné tísňovou
linku 156.
V roce 2010 zahájili 3 zaměstnanci Městské policie středoškolské studium ( k roku 2015 musí
mít dle novely zákona 553/1990 Sb. O obecní policii každý zaměstnanec Městské policie maturitu).
V roce 2010 zahájili dva zaměstnanci Městské policie vysokoškolské studium.

4. Fyzická připravenost
V roce 2010 podstoupili všichni strážníci prověrky z fyzické připravenosti dle
platných tabulek, všichni limit splnili.

5. Činnost Městské policie obecně
Základním prvkem je dohled na dodržování zákonů, zajištění veřejného pořádku a
bezpečnosti osob a jejich majetku. Činnost se dělí na represivní a preventivní. Z
dlouhodobého pohledu se zvyšuje preventivní činnost. Její součástí je pravidelná
dohledová a kontrolní činnost, přednášková činnost, výuková činnost.
Ze statistik je zřejmé, že nejvíce času strážníkům stále zabírá řešení dopravní
problematiky.
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Statistiky 2010:

Celkem událostí

11 187

Z toho:
Přestupky celkem
Jednání nesoucí znaky trestného činu
Kamerový systém celkem
asistence
Kontrolní činnost
nálezy
Závady ( TS, SÚS, ŘSaD)
Vlastní šetření
Přijatých oznámení
Výjezdy PCO

počet
4 889
45
572
131
1 915
289
187
1 103
1 634
422

Rozbor přestupků:
Přestupky celkem

počet
4 889

Z toho:
Přestupky v dopravě
Přestupky proti majetku
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti občanskému soužití
Obecně závazné vyhlášky
Podání alkoholu a cigaret osobám mladším
18 let
Psi

3 531
113
1 025
38
86
33
63

Počet
zjištění
572

Kamerový systém:
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti majetku
Přestupky další
Dopravní přestupky
Jednání nesoucí znaky trestného činu
Opilství
Zdravotní problémy, úrazy
Další události
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135
53
128
137
17
19
14
69

Počet akcí
131

Asistence :
Kulturní akce
Akce škol
Sportovní akce
Jiné

33
38
17
43

Kontrolní činnost:

Počet akcí
1915

Kontroly restaurací
Kontroly u škol
Kontroly cyklistů
Kontroly obcí
Kontroly na psy
jiné kontroly

861
116
140
92
223
483

6. Ekonomická oblast
Rozpočet Městské policie na rok 2010 byl po rozpočtových změnách ve výdajové
části v částce 7 312 000,- Kč, skutečné čerpání Městské policie bylo v částce
7 151 681,-Kč, čili vyčerpáno 97,8 % ze schváleného rozpočtu. Úspora činí 160 319,Kč; žádná ze schválených položek včetně mezd nebyla překročena.
V příjmové části byla schválena částka v celkové výši 500 000,- Kč, skutečný
příjem činil 749 485,- Kč; z toho 728 700,- Kč za uložené pokuty a 20 785,- Kč za
poplatky ze záboru místa na tržišti a na poutích.
K příjmům je třeba započítat i příjmy z přestupků vyřešených správními orgány města
v případech, kdy je ze zákona povinnost přestupek oznámit správnímu orgánu a nelze
jej vyřešit na místě. Jedná se například o přestupky v dopravě u překročení rychlosti
nebo při zjištění alkoholu u řidičů, v případech, kdy pachatel nesouhlasí s
projednáním na místě a požaduje projednání ve správním řízení. Výši příjmů z takto
projednaných přestupků oznámených Městskou policií může vykázat Odbor vnitřních
věcí Městského úřadu Třeboň, v jehož kompetenci je projednávání oznámených
přestupků a následné uložení sankcí.

Rozpočet 2010
Výdaje celkem
Příjmy celkem

Plán

Skutečnost

7 312 000,- Kč
500 000,- Kč

7 151 681,- Kč
749 485,- Kč

Plnění
97,8 %
149,9 %

7. Prevence
V roce 2010 byla problematice prevence opět věnována patřičná pozornost. Na
školách a u cílených skupin občanů byly uskutečněny besedy, praktická výchova
probíhala na dopravním hřišti, v roce 2010 byla preventivní činnost zaměřena
hlavně na dopravní problematiku, problematiku užívání návykových látek a
posílení právního vědomí mládeže.

Besedy
Základní školy
Základní školy
Základní školy

téma
Právo, morálka, odpovědnost
Drogy a jiné toxikomanie
Dopravní výchova
3

Počet
hodin
10
12
16

Základní školy
Základní školy
Střední školy
Střední školy
Střední školy
Senioři, tělesně postižení
Senioři, tělesně postižení
Senioři, tělesně postižení

8.

Praktická dopravní výchova
šikana
Právo, morálka, odpovědnost
Drogy a jiné toxikomanie
Trestné činy, trestní odpovědnost
Prevence proti podvodům, krádežím
Místní situace z pohledu bezpečí
Pocit vlastního bezpečí

72
8
4
4
4
4
2
3

Činnost v obcích Ledenice, Majdalena

Obec Ledenice - odpracováno celkem 208 hodin ve dvoučlenných hlídkách, služby
rozděleny do dvouhodinových návštěv, rozsah plnění v plné pravomoci Městské policie,
pokuty byly uloženy v celkové výši 500,- Kč, náhrady za výkon služby 128 960,- Kč,
celkový příjem z Ledenic 129 460,- Kč.

Ledenice
Odpracovaných hodin
Přestupků celkem
Přestupků v dopravě
Vraků motorových vozidel
Trestné činy
pokuty
Úhrada za výkon služby

208
173
98
82
2
500,- Kč
128 960,- Kč

Obec Majdalena - v obci Majdalena byla ukončena činnost ke konci února 2010 z
důvodu ukončení veřejno-právní smlouvy, prováděno měření rychlosti, pokuty ve výši
6 000,- Kč, náhrady za výkon služby 11 160,- Kč, celkový příjem 17 160,- Kč.

Majdalena
Odpracovaných hodin
Přestupků v dopravě
pokuty
Úhrada za výkon služby

18
6
6 000,- Kč
11 160,- Kč

9. Doprava

Druh přestupku v dopravě
Pěší zóna
Obytná zóna
Zákaz vjezdu
Zákaz stání
Zákaz zastavení
Překročení rychlosti
Jízdní pruhy
Řízení pod vlivem alkoholu
Placená parkoviště
Parkoviště na povolení
Další přestupky

Počet
3 531
702
53
79
946
60
352
30
9
241
123
936
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11. Ztráty a nálezy
Městské úřady jsou ze zákona povinny vést agendu ztrát a nálezů. V Třeboni tuto
činnost vykonává Městská policie. V roce 2010 bylo nalezeno nebo přijato celkem 289
nálezů, z toho 155 nálezů se podařilo vrátit původním majitelům.

12. Další činnost
Strážníci dohlížejí na správný provoz parkovacích automatů a vybírají finanční hotovost
při jejich naplnění.
Dále provádějí doručování pro odbory Městského úřadu při problémech s přebíráním
doporučených písemností, čímž v řadě případů podstatně urychlují nebo vlastně umožňují
uskutečnění správního řízení.
Strážníci provádějí výjezdy na základě hlášení pultu centralizované ochrany, jehož
prostřednictvím jsou střeženy vybrané objekty v k.ú. Třeboň. Jedná se o činnost
vyžadující rychlost, operativnost a profesionalitu. V roce 2010 vyjeli celkem k 422
případům hlášeného narušení střežených objektů.
Výběr parkomatů
Rozvoz pošty pro Městský úřad
Doručení písemností
Výjezdy na pult centralizované ochrany

88
46
55
422

13. Závěr
V personálních záležitostech zůstává stejný počet zaměstnanců.
Městská policie eviduje velký počet žádostí o práci z řad občanů. Podmínky pro přijetí
jsou díky novelám a nárokům náročnější.
Rozpočet Městské policie Třeboň na rok 2010 byl dodržen ve výdajové i příjmová části.
Činnost strážníků byla zaměřena především na veřejný pořádek, bezpečnost osob a jejich
majetku, prevenci. Časově zatěžující je řešení dopravní problematiky.

Vladimír Školka

vrchní strážník
Městská Policie Třeboň

5

