Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2013

Úvod
Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň
za rok 2013. Činnost Městské policie je velice různorodá a není v možnostech této zprávy vše
vystihnout.
Personální oblast
Počet pracovníků zaměstnaných u Městské policie Třeboň k 31.12.2013 je celkem 16 osob 11 strážníků a 5 civilních zaměstnanců. Průměrný věk zaměstnanců Městské policie je 42,8
let. Průměrná délka praxe současných zaměstnanců u Městské policie je 12,5 let.
Vzdělávání
V roce 2013 absolvovali prolongační zkoušky (obhajoba licence) 2 strážníci, uspěli a můžou
dále vykonávat činnost strážníka.
V roce 2013 v rámci praktického výcviku ve střelbě ze střelných zbraní strážníci absolvovali
2 x cvičné střelby.
V roce 2013 1 strážník úspěšně absolvoval středoškolské studium zakončené maturitní
zkouškou. (Od roku 2015 musí mít dle novely zákona 553/1990 Sb. o obecní policii každý
zaměstnanec Městské policie maturitu).
V roce 2013 pokračovali dva strážníci Městské policie ve vysokoškolském studiu.
V roce 2013 byli dva strážníci proškoleni ve speciálním kurzu na odchyt zvířat.
Fyzická připravenost
V roce 2013 podstoupili všichni strážníci prověrky z fyzické připravenosti dle platných
tabulek, jeden strážník neuspěl a musel absolvovat opravné testy.
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 zákona je Městská policie
povinna se věnovat preventivní činnosti.
Ze statistik je zřejmé, že nejvíce času strážníkům stále zabírá řešení dopravní problematiky.

1

Statistiky 2013:
Celkem událostí

10 578

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
4 521
43
740
138
2 816
303
241
967
1 778
295

Rozbor přestupků:
Přestupky celkem

počet
4 521

Z toho:
Přestupky v dopravě
3 576
Přestupky proti majetku
80
Přestupky proti veřejnému pořádku
712
Přestupky proti občanskému soužití
29
Obecně závazné vyhlášky
63
Podání alkoholu a cigaret osobám mladším 18 24
let
Psi
37

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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Počet
zjištění
546
73
34
128
65
18
31
8
189

Počet akcí
138
42
28
10
58

Asistence :
Kulturní akce
Akce škol
Sportovní akce
Jiné

Kontrolní činnost:

Počet akcí
2951
1612
315
240
67
234
483

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

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 dopravy, kterému jsou předávány
přestupky v dopravě, resp. Odbor živnostenský a správních činností, kterému jsou
předávány ostatní přestupky. V kompetenci zmíněných odborů je ukládání sankcí za
přestupky předané strážníky Městské policie Třeboň.
Rozpočet 2013
Výdaje celkem
Příjmy celkem

Plán
7 677 000,- Kč
700 000,- Kč

Skutečnost
7 308 688,- Kč
722 250,- Kč

Plnění
95,1 %
103,1 %

Prevence
V roce 2013 byla preventivní činnost zaměřena hlavně na dopravní problematiku,
problematiku užívání návykových látek a posílení právního vědomí mládeže. V roce
2013 byla zvýšená pozornost zaměřena na seniory, a to jak v dopravní problematice,
tak v otázkách jejich bezpečnosti a ochrany jejich majetku.
Městská policie provozuje tzv. bezpečnostní náramky pro seniory, ke konci roku 2013
mělo náramek k užívání 15 seniorů. V průběhu roku 2013 strážníci vyjeli v 38
případech na tísňový signál z náramku, ve 4 případech se jednalo přímo o situaci
ohrožující život seniorů.
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Besedy

téma

Základní a střední školy
Základní školy
Základní školy
Základní školy
Základní školy
Základní a střední školy
Senioři, tělesně postižení
Senioři, tělesně postižení
Senioři, tělesně postižení

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

Počet
hodin
18
24
19
67
6
4
4
2
3

Ztráty a nálezy
V Třeboni tuto činnost vykonává Městská policie. V roce 2013 bylo nalezeno nebo přijato
celkem 303 nálezů, z toho 179 nálezů se podařilo vrátit původním majitelům.
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.
Výběr parkomatů
Rozvoz pošty pro Městský úřad
Doručení písemností
Výjezdy na pult centralizované ochrany

64
55
72
295

Závěr
Rozpočet Městské policie Třeboň na rok 2013 byl dodržen ve výdajové i příjmové 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
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