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1. Celkový přehled – statistika
Počet zaměstnanců obce zařazených do OP/MP celkem

30

z toho strážníků

25

z toho čekatelů

0

z toho ostatních zaměstnanců

5

Věková struktura čekatelů a strážníků

25

21-30

3

31-40

1

41-50

17

51-60

4

61 a více

0

Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků

25

střední bez maturity

0

střední s maturitou

24

vyšší odborné

0

vysokoškolské

1

Celkový počet přestupků projednaných příkazem na místě

1469

z toho napomenutím
z toho uložením pokuty

146
1324

z toho přestupků proti územní samosprávě

110

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

11

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

36

z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu (vyjma
překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti)
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené
rychlosti

1
1024
74

z toho přestupků proti majetku

57

z toho ostatních

11

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl.
orgánům
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené
rychlosti)

126

79

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

4

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

3

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

12

z toho přestupků proti občanskému soužití

7

z toho přestupků proti majetku

12

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva

0

z toho ostatních

9

1

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu
oznámených Policii ČR

27

Počet fyzických útoků na strážníky*

0

Počet případů použití služební zbraně strážníkem

0

z toho oprávněné

0

z toho neoprávněné

0

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky
Finanční náklady na činnost obecní policie za kalendářní rok**

384 310 Kč
16 910 000 Kč

Nepovinné údaje:
Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku:
Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní policii:
Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva
podle § 3a z. o obecní policii:
Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b a § 3c z. o obecní policii:
Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva
podle § 3b a § 3c z. o obecní policii:
Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR

18213
3
Olšovec, Střítež n/L,
Teplice n/B
0
0
220

Provozování pultu centralizované ochrany Ano = 1/Ne = 0***

1

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla

3

Počet osob převezených do záchytné stanice

19

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu

4

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob

2

Počet nalezených odcizených vozidel

0

Počet odchycených zvířat

55

Počet použití TPZOV podle § 17a z. o obecní policii

38

Počet použití TPZOV podle § 18a odst. 3 z. o obecní policii

0

Nepřetržitý provoz úřadovny obecní/městské policie Ano = 1/Ne = 0***

1

2. Zabezpečení ochrany osob a majetku pomocí městského kamerového dohlížecího
systému (MKDS).
V roce 2017 došlo k zefektivnění MKDS výměnou nové kamery v Sadech Čs. legií a zakoupením
mobilní kamery, která je již otočná a sledovaný obraz lze přiblížit.
Zvýšila se také kvalita sledovaného obrazu, a tím i možnosti spatření podezřelých osob, jejich
chování a možnosti předcházení páchání trestné činnosti, přestupků a narušování veřejného
pořádku.
Stanoviště operátora
Pohled z mobilní kamery

2

Městský kamerový dohlížecí systém v Hranicích je tvořen devíti pevnými kamerovými body a
dvěma mobilními kamerami. Dvě kamery jsou umístěny na Masarykově náměstí, jedna kamera
je v ulici Farní, na Pernštejnském náměstí a náměstí 8. května, na Tř. 1. máje, v ulici Nová,
v Sadech Čs. legií u sokolovny a v Drahotuších na Náměstí Osvobození. Na mapách je
vyznačeno černým bodem umístění jednotlivých kamer a červeným vyšrafováním pokrytí
monitorovaných oblastí.

d

Kamera č. 1 je umístěna na domu na
Masarykově náměstí.

Kamera č. 3 je umístěna na náměstí 8. května.

Kamera č. 2 je umístěna na Masarykově náměstí
na radnici.

Kamera č. 4 je umístěna na sídlišti Nová.

3

Kamera č. 5 je umístěna na Tř. 1. máje.

Kamera č. 7 je umístěna na Pernštejnském
náměstí.

Kamera č. 6 je umístěna ve Farní ulici.

Kamera č. 8 je umístěna u sokolovny a parku Sady Čs. legií.

Kamera č. 9 je umístěna v Drahotuších na Náměstí Osvobození.
4

3. Přijatá oznámení
V roce 2018 bylo přijato 1542 oznámení. Občané upozorňují a oznamují (jak osobně, tak
telefonicky) strážníkům narušování veřejného pořádku, občanského soužití, páchání trestné
činnosti, ale také se obrací na strážníky se žádostí o radu či pomoc při řešení osobních i rodinných
problémů. Strážníci jsou podle zákona o obecní policii povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou
pomoc poskytnout.
4. Přestupky
Mezi oblasti, kde je činnost strážníků nejvíce patrná, a to jak z vlastního zjištění, tak i z poznatků
oznámených občany, patří odhalování, zjišťování a oznamování přestupků. Tyto přestupky řeší
strážníci pokutou příkazem na místě, napomenutím nebo je oznamují příslušným správním
orgánům k dalšímu projednání.
V roce 2018 došlo k výraznému poklesu zjištěných přestupků, a to z důvodu zrušení možnosti
projednání těchto přestupků formou domluvy.
Celkový počet zjištěných přestupků od roku 2011
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4.1. Dodržování pravidel občanského soužití
V oblasti dohlížení nad dodržováním pravidel občanského soužití strážníci zejména reagují na
oznámení občanů. Jedná se většinou o jednání, která naplňují znaky přestupků podle § 7 zákona
č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích. Projednávány byly nejčastěji urážky na cti, ublížení na
zdraví nebo jiné hrubé jednání. Strážníky bylo v roce 2018 zjištěno a projednáno (vyřešeno na
místě pokutou, nebo oznámeno správnímu orgánu) na tomto úseku 8 přestupků (rok 2017 - 11
přestupků).
4.2. Dodržování obecně závazných právních předpisů
Strážníci městské policie dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města (OZV) a
nařízení města (NM). Jedná se zejména o NM č. 1/2001 Tržní řád, o OZV č. 1/2006, o vymezení
prostor pro volné pobíhání psů a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, OZV
č. 1/2009, o trvalém označování psů, OZV č. 2/2004 o omezujících opatřeních k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, OZV č. 1/2008 o zákazu používání alkoholu na veřejném
prostranství, OZV č. 2/2003 o veřejné zeleni. Strážníky bylo v roce 2018 zjištěno a projednáno na
tomto úseku 135 přestupků (rok 2017 – 128).
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4.3. Dohled nad dodržováním zákazu podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků
osobám mladším osmnácti let
Strážníci provádí preventivní kontroly v restauračních zařízeních, barech a diskotékách. Tyto
kontroly jsou zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším
osmnácti let. V roce 2018 bylo provedeno strážníky městské policie 82 preventivních kontrolních
akcí. Při této činnosti bylo zjištěno 14 (rok 2017 – 17) přestupků, kdy osoby prodaly, podaly nebo
jinak umožnily požití alkoholického nápoje nebo tabákového výrobku osobě mladší osmnácti let.
4.4. Dopravní přestupky
Ze statistik vyplývá, že nejvíce je pácháno přestupků neukázněnými řidiči na úseku dopravy.
Činnost strážníků při zjišťování a projednávání dopravních přestupků byla postupně snižována
z důvodu většího zaměření na oblast veřejného pořádku a kontrol nad dodržováním obecně
závazných právních předpisů.
Strážníky bylo v roce 2018 zjištěno 1275 (rok 2017 - 2056) dopravních přestupků. Nejvíce
přestupků bylo strážníky zjištěno při kontrole dodržování dopravního parkovacího systému v centru
města.
Za rok 2018 bylo zjištěno 78 přestupků, které spáchali řidiči překročením nejvyšší povolené
rychlosti (rok 2017 – 54).
Z níže uvedené mapy kriminality vyplývá, že nejčastěji strážníci řešili dopravu v centru
města, na Tř. 1. máje v okolí supermarketů a nově v Nádražní ulici, kde před budovou
hlavního vlakového nádraží je od 01.07.2017 v platnosti nový parkovací systém.

4.5. Veřejný pořádek
Jedná se většinou o jednání, která naplňují znaky přestupku podle § 5 zákona č. 251/2016 Sb. o
některých přestupcích. Strážníci se na tomto úseku nejčastěji setkávají s rušením nočního klidu,
vzbuzováním veřejného pohoršení, .znečišťováním a záborem veřejného prostranství. V oblasti
preventivní činnosti na úseku veřejného pořádku je důležitým a nenahraditelným pomocníkem
MKDS. Strážníky bylo v roce 2018 zjištěno a projednáno na tomto úseku 75 přestupků (rok 2017 125).
Z níže uvedené mapy kriminality vyplývá, že nejčastěji strážníci řešili přestupky proti
veřejnému pořádku na sídlišti Hromůvka u baru U pavouka, v centru města a na Tř. 1. máje
v okolí supermarketů.
6

4.6. Přestupky proti majetku
V roce 2018 bylo strážníky projednáno (vyřešeno pokutou uloženou příkazem na místě, předáno
k prošetření na OO PČR nebo oznámeno správnímu orgánu) 69 (rok 2017 - 127) přestupků proti
majetku podle § 8 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích. Ve většině případů se jednalo
o krádeže zboží v místních supermarketech.

4.7. Trestné činy
Strážníci v roce 2018 zadrželi a předali na Policii ČR v Hranicích 27 (rok 2017 - 25) osob
podezřelých ze spáchání trestného činu. Dále předali na Policii ČR 2 osoby, které byly hledané
policií. Nejčastěji byly zadrženy osoby podezřelé ze spáchání trestných činů výtržnictví, ublížení na
zdraví, krádeže, ohrožení pod vlivem návykové látky, poškozování cizí věci a maření výkonu
úředního rozhodnutí.

7

Počet zadržených osob podezřelých ze spáchání trestného činu od roku 2011
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4.8. Přehled vyřešených přestupků v roce 2018 (grafy)

Přehled vyřešených přestupků v roce 2018 z celkového počtu 1595
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75

v dopravě- 1275 přestupků

alkohol a jiné toxikomanie - 14 přestupků

veřejný pořádek - 75 přestupků

občanské soužití - 8 přestupků

krádeže - 69 přestupků

OZV města - 135 přestupků

Ostatní 19

Celková výše uložených pokut v blokovém řízení
v Kč od roku 2011
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Počet přestupků řešených pokutou příkazem na místě od roku
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5. Odchyty zvířat
Za rok 2018 bylo strážníky odchyceno celkem 55 psů. Z toho bylo předáno 23 psů do psího útulku
v Olomouci a 32 psů si převzali jejich majitelé po předcházejícím projednání přestupku za porušení
OZV.
Díky platnosti OZV o čipování psů je patrné, že u větší části odchycených psů je jejich
majitel díky identifikačnímu čipu psa dohledán.
Přehled odchytů volně pobíhajících psů od roku 2014
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1 – Počet psů odchycených strážníky MP
2 – Počet odchycených psů, kteří byli převezeni do „útulku“
3 – Počet odchycených psů, kteří byli předáni majitelům
6. Převoz na protialkoholní záchytnou stanici
V roce 2018 bylo převezeno do Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Olomouci
celkem 19 osob.
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7. Přednášky na základních školách
Přednášky na základních školách provádí dva vyškolení strážníci, kteří se pravidelně každý rok
zúčastňují vzdělávacích seminářů. Semináře jsou zaměřeny na konkrétní metody práce v rámci
prevence kriminality se žáky základních škol.
Přednášky byly zaměřeny na tato témata:
-

přiblížení práce městské policie a Policie ČR + praktická ukázka použití některých
donucovacích prostředků včetně technického vybavení
rozdíly mezi jednotlivými policiemi
spolupráce s Policií České republiky
spolupráce s jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému
povinnosti chodců a cyklistů
dodržování předpisů na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
chování v krizových a nebezpečných situacích
obsah a význam jednotlivých OZV města
kriminalita mladistvých (šikana, krádeže, zneužívání mladistvých, požívání alkoholu a drog)
monitorovací kamerový systém městské policie

10

Přednášky za rok 2018 – Ludvík Kocián
3.4.2018

Zš Šromotovo

08.00-11.45

3,A,B

4.4.2018

Zš Šromotovo

08.00-13.00

5.A,B

5.4.2018

Zš Šromotovo

08.00-12.00

4,A,B

6.4.2018

Zš Struhlovsko

08.00-12.00

5 A,B

9.4.2018

Zš Struhlovsko

08.00-11.45

3 A,B

9.4.2018

Zš Tř.1.máje

13.30-15.00

Družina-služebna

10.4.2018

Zš Tř.1.máje

08.00-12.00

3 A,B

10.4.2018

Zš Tř.1.máje

13.15-15.00

Družina-služebna

11.4.2018

Zš Tř.1.máje

08.00-12.00

5 A,B

11.4.2018

Zš Tř.1.máje

13.15-14.30

Družina-služebna

12.4.2018

Zš Drahotuše

07.45-12.00

3,4

12.4.2018

Zš Tř.1.máje

13.45-14.30

Družina-služebna

13.4.2018

Zš Tř.1.máje

08.00-12.00

3 A,B

16.4.2018

Zš Struhlovsko

08.00-12.00

3,4 A

17.4.2018

Zš Tř.1.máje

08.00-12.00

4 A,B

18.4.2018

Zš Tř.1.máje

08.00-12.00

4 C,D

19.4.2018

Zš Drahotuše

VII.45

20.4.2018

Zš Tř.1.máje

08.00-12.00

5 C,D

23.4.2018

Zš Hustopeče

VII.15

3,4

24.4.2018

Zš Všechovice

VII.15

3,4

25.4.2018

Zš Bělotín

07.45-09.30

Dopravní hřiště

25.4.2018

Zš Všechovice

09.30-11.30

Dopravní hřiště

26.4.2018

Dětské centrum

09.15-11.30

Služebna

30.4.2018

Zš Hustopeče

08.00-10.00

5

2.5.2018

Dopravní hřiště

07.30-12.00

Besip - 4

3.5.2018

Dopravní hřiště

07.30-13.00

Besip - 4

4.5.2018

Dopravní hřiště

07.30-13.00

Besip - 4

7.5.2018

Zš Studentská

08.30-12.00

2,3,4

9.5.2018

Dopravní hřiště

07.30-12.00

Besip - 4

10.5.2018

Dopravní hřiště

08.30-12.30

Besip - 4

11.5.2018

Dopravní hřiště

07.30-12.30

Besip - 4

17.5.2018

Dopravní hřiště

07.30-12.30

Oblast. Souěž

24.5.2018

Dopravní hřiště

08.00-10.00

Zš Studentská

29.5.2018

Dopravní hřiště

07.30-12.30

Kraj. Soutěž

27.6.2018

Bepečné město

08.00-12.00

5.9.2018

Zš Drahotuše

08.00-10.00

Besip - 2

6.9.2018

Zš Šromotovo

08.00-13.15

Besip - 2 A,B

10.9.2018

Zš Tř.1.máje

08.00-12.30

Besip - 2 A,B

11.9.2018

Zš Tř.1.máje

08.00-12.30

Besip - 2 C,D

12.9.2018

Dopravní hřiště

08.00-12.30

Besip - 4

13.9.2018

Dopravní hřiště

08.00-12.30

Besip - 4

14.9.2018

Dopravní hřiště

08.00-12.30

Besip - 4
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Rok 2018 - I.
Datum

Škola

Ročník

Čas

Obsah přednášky

06.03.
06.03.
06.03.

9.
8.
8.
7.
6.
6.
5.
5.
5.
5.
5.
7.A
6.
6.

09.45-10.30
10.40-11.25
11.35-12.20
09.45-10.30
10.40-11.25
11.35-12.20
10.30-11.15
11.25-12.10
12.25-12.50
10.00-10.45
10.55-11.40
12.45-13.30
10.00-10.45
10.55-11.40

Občanské průkazy, Prokázání totožnosti, krizové situace
Alkohol, cigarety, občanské průkazy, prokázání totožnosti
TČ x Přestupky, alkohol, cigarety
Občanské průkazy, Prokázání totožnosti, krizové situace
Alkohol, cigarety, občanské průkazy, prokázání totožnosti
Alkohol, cigarety, krizové situace
MP x PČR (vybavení, pravomoce)
Přestupek x Trestný čin, krizové situa, důležitost svědka
Donucovací prostředky MP
MP x PČR, Doprava
Šikana, Kyberšilana, Krizové situace (střelec ve škole)
Doprava, Trestní odpovědnost
Krizové situace (střelec ve škole), Alkohol, cigarety
Alkohol, cigarety, drogy

1.-9.
5.
6.
7.B
6.
7.

09.30-10.15
10.00-10.45
10.55-.11.40
12.45-13.30
07.30-08.15
08.25-09.10

Ukázka služebny a vybavení MP
Šikana, Kybešikana, Doprava, Krizové situace (sstřelec)
Šikana, Kyberšikana , Alkohol, Krizové situace (střelec)
Šikana, Kyberšikana, Krizová situace (střelec ve třídě)
Kyberšikana, Šikana, Alkohol, Krizová situace (střelec ve třídě)
Kyberšikana, Šikana, Cigarety, Alkohol, Kriz. situace (střelec)

7.
8.B

09.20-10.05
11.50-12.15

Přestupek x Trestný čin, Občanské průkazy
MJP x PČR, Přestupky

5.
6.C
7.D
6.A

08.00-09.15
10.00-10.45
11.50-12.35
12.45-13.30

21.03.
21.03.
21.03.

ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Všechovice
ZŠ Všechovice
ZŠ Všechovice
Speciální škola
Speciální škola
ZŠ Tř. 1. máje
Speciální škola
Speciální škola
Lázně Teplice
"Radost"
ZŠ Všechovice
ZŠ Všechovice
ZŠ Struhlovsko
ZŠ Střítež n/L
ZŠ Střítež n/L
ZŠ Střítež nad
Ludinou
ZŠ Tř. 1. máje
Služebna MP pro
ZŠ Všechovice
ZŠ Tř. 1. máje
ZŠ Tř. 1. máje
ZŠ Tř. 1. máje
Lázeňský dům
"Radost"
ZŠ Tř. 1. máje
ZŠ Tř. 1. máje

MŠ-9.ročník
7.C
8.B

10.00-11.40
11.50-12.35
12.45-13.30

21.03.
22.03.
22.03.
22.03.

ZŠ Tř. 1. máje
ZŠ Tř. 1. máje
ZŠ Tř. 1. máje
ZŠ Tř. 1. máje

8.B
6.D
8.C
6.B

13.40-14.25
10.00-10.45
11.50-12.35
12.45-13.30

23.03.
23.03.
23.03.
26.03.
26.03.
26.03.
26.03.
27.03.
27.03.
27.03.
27.03.
27.03.
16.04.
16.04.
11.05.
14.05.
17.05.

ZŠ Tř. 1. máje
ZŠ Tř. 1. máje
ZŠ Tř. 1. máje
ZŠ Tř. 1. máje
ZŠ Tř. 1. máje
Dětský domov
Dětský domov
ZŠ Struhlovsko
SPŠ Hranice
SPŠ Hranice
ZŠ Struhlovsko
ZŠ Struhlovsko
MŠ Špičky
MŠ Špičky
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
Dopravní hřiště

8.A
6.D
7.B
7.A
7.A
6.-9.
6.-9.
9.A
ZA 1
ME 1
7.A
9.B
MŠ
MŠ
5.-9.
1.-5.
5.-9.

08.55-09.40
09.50-10.35
11.50-12.35
12-45-13.30
13.45-14.15
17.00-17.45
17.50-18.35
08.00-08.45
10.00-10.45
10.55-11.40
11.80-12.35
12.45-13.30
10.00-10.45
11.00-11.45
08.00-13.00
08.00-13.30
08.00-13.00

Ukázka vybavení MP + vozový park MP
Šikana, Kyberšikana, Krizová situace (střelec ve třídě)
Drogy, Alkohol, Krizové situace (střelec)
Krizové situace (střelec), Návykové látky, Alkohol
Doprava, vybavení jízdního kola, MP x PČR, Všeobecná
bezpečnost
Krizové situace (střelec), Návykové látky, Alkohol, Cigarety
Šikana, Kyberšikana, Důležitost svědectví
Krizové situace (střelec), Návykové látky, Alkohol, Trestní
odpovědnost
Šikana, Kyberšikana, Krizová situace (střelec ve třídě)
Krizové situace (střelec), Alkohol, Cigarety, Trestní odpovědnost
Šikana, Kyberšikana, Krizová situace (střelec ve třídě)
Krizové situace (střelec), Návykové látky, Alkohol, Trestní
odpovědnost
Krizové situace (střelec ve třídě), Trestní odpovědnost, Alkohol
Krizové situace (střelec), Trestní odpovědnost
Krizové situace, Návykové látky
Přestupek x Trestný čin
Nebezpečí znásilnění
Trestní odpovědnost, Sebeobrana
Krizové situace (střelec), Trestní odpovědnost
Krizové situace (střelec), Trestní odpovědnost, MP
Krizové situace (střelec), Trestní odpovědnost, Přestupky
Krizové situace (střelec), Sebeobrana
Krizové situace (střelec), Trestní odpovědnost, Přestupky
Bezpečnost chování, vybavení MP
Doprava, chodci, kolo, značky
Dopravní soutěž
Dopravní soutěž
Dopravní soutěž

07.03.
07.03.
07.03.
08.03.
08.03.
08.03.
13.03.
13.03.
13.03.
14.03.
14.03.
15.03.
16.03.
16.03.
16.03.
19.03.
19.03.
19.03.
19.03.
20.03.
20.03.
20.03.
20.03.
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Rok 2018 - II.
Datum

Škola

25.09.
01.10.
01.10.
01.10.
02.10.
03.10.
03.10.
03.10.
03.10.

Dopravní soutěž při
ZŠ Struhlovsko
ZŠ Všechovice
ZŠ Všechovice
ZŠ Všechovice
ZŠ Tř..máje
ZŠ Střítež n/L
ZŠ Střítež n/L
SPŠ Hranice
SPŠ Hranice

04.10.

SPŠ Hranice

04.10.
04.10.
05.10.
05.10.

SPŠ Hranice
ZŠ Všechovice
ZŠ Srruhlovsko
ZŠ Srruhlovsko

05.10.

Lázeňský dům Radost

05.10.
08.10.
08.10.
08.10.

Lázeňský dům Radost
ZŠ Tř.1.máje
ZŠ Tř.1.máje
SPŠ Hranice
Dětský domov
Hranice
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše
ZŠ Tř. 1. máje
ZŠ Potštát
ZŠ Potštát
ZŠ Struhlovsko
ZŠ Struhlovsko
ZŠ Střítež n/L
Domov mádeže SPŠ
Dětský domov
Dětský domov

08.10.
09.10.
09.10.
09.10.
09.10.
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
11.10.
11.10.
11.10.
12.10.
12.10.
12.10.
01.11.
12.11.
12.11.

Ročník

Čas

Obsah přednášky

MŠ+ZŠ
6.-7.
6.-7.
8.
8.B
6..
6..
CHNDSM 1
ME 1
Učňovské
obory
Učňovské
obory
8.
7.B
7.A
MŠ+I., II.
Stupně
MŠ+I., II.
Stupně
7.B
7.A
PO 1

07.30-.13.30
13.00-13.45
13.50-14.25
14.30-15.00
08.55-09.40
08.25-09.10
09.20--10.05
11.45-12.30
13.00-13.45

Jízda po dopravním hřišti, prověřování znalostí silničníhoi provozu
Výbava jízdního kola, MP x PČR, Trestní odpovědnost mládeže
Přestupek x Trestný čin, Poskytnutí první pomoci, Občanské průkazy
Trestní odpovědnost mládeže, MP x PČR
Doprava, Vybavení MP, MP x PČR
Doprava, Vybavení MP, MP x PČR - spoluprávce, rozdíly pravomocí
Trestný čin Přestupek, Kyberšikana
MPxPČR, Trestní odpovědnost mládeže, Alkohol, cigarety
OZV, Alkohol, Cigarety, MP x PČR, Donucovací prostředky

11.40-12.30

Donucovací prostředky, Sexting, Kyberšikana, Alkohol, Kouření

13.00-13.30
13.50-14.35
07.55-08.45
08.55-09.40

MP x PČR, Doprava
MP x PČR, Trestní odpovědnost mládeže, Alkohol, cigarety
Šikana, Kyberšikana, Občanské průkazy, Alkohol, Drogy
OP, MP x PČR, Alkohol, Cigarety

10.15-11.00

MP x Přestupky x TČ

11.10-12.550
08.55-09.40
10.50-11.35
11.45-12.30

Doprava, Alkohol, Tísňové linky - volání
Šikana, Kyberšikana, OP, Alkohol, Drogy
MP x PČR, OP, Alkohol, Cigarety
MP x PČR, Donucovací prostředky, Občanské průkazy

2-9.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
8.
6.
6.
8.A
8.B
8.-9.
I.-III.
3.-9.
3.-9.

17.00-18.00
07.50-08.35
08.50-09.35
09.50-10.35
10.45-11.30
07.50-08.35
08.50-09.35
09.50-10.35
10.45-11.30
08.55-09.40
12.05.12.50
13.00-13.45
07.55-08.45
08.55-09.45
12.00-13.15
17.00-19.30
17.00-17.45
18.00-18.45

Zásady slušného chování, Alkohol, Cigarety
MP x PČR, Alkohol, Drogy
Dopravní výchova
Šikana, Kyberšikana, Úskalí internetu, Občanské průkazy
Doprava, MP x PČR, Přestupek x Trestný čin
MP x PČR, Doprava
Přestupek x Trestný čin, Kyberšikana, Sexting
MP x PČR, Drogy, Alkohol, Cigarety, Sexting
Doprava
Doprava, Sexting, Drogy
MP x PČR, Donucovací prostředky
Kyberšikana, Sexting
Trestní odpovědnost, Drogy, Doprava
Alkohol, Šikana, Kyberšikana
MP x PČR, Trestní odpovědnost mládeže, Alkohol, cigarety, Doprava
MP x PČR, Donucovací prostředky, Šikana, Sexting, Drogy
Přestupek x Trestný čin, Drogy, Doprava
Šikana, Kyberšikana
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8. Akce pro děti
Dne 22. června 2018 společně se 71. mechanizovaným praporem Hranice, Hasičským
záchranným sborem, Vojenskou policií, Policií ČR a Zdravotnickou záchrannou službou proběhla
akce pro děti a mládež s názvem „Hranické hry bez hranic – Bezpečné město“. Akce se konala
v areálu kasáren gen. Zahálky, kde byly zejména žákům základních škol představeny všechny
složky Integrovaného záchranného systému společně s dalšími doprovodnými akcemi. V roce
2018 se zúčastnilo této akce cca 3300 dětí ze základních škol z Hranic a okolních obcí a občanů
města Hranic.

V roce 2018 proběhly 3 akce pro děti, kde byly předvedeny ukázky služebních psů městské policie.




Dětský den pro mateřské školky z Hranic - 01.06.2018
Hranické hry bez hranic - Bezpečné město - 27.06.2018
Dětský den Kunčice – 30.06.2018

Dále byly zajištěny akce:








Běh vítězství ze dne 07.04.2018,
„Motomše“ ze dne 19.05.2018
Dopravní soutěže ze dne 17.05.2018, 29.05.2018,
Rockové Hranice ze dne 26.05.2018,
Den pro mateřské školky ze dne 01.06.2018,
IPA Pochod ze dne 09.06.2018,
Pokoř své Hranice ze dne 16.06.2018,
14















Živý řetěz“ ze dne 07.09.2018,
„Cvičení IZS“ ze dne 17.05.2018, 19.09.2018,
„Nástup vojska“ ze dne 28.07.2018, 28.08.2018, 28.09.2018,
Dopravní soutěž ze dne 25.09.2018,
„Legendy v Hranicích“ ze dne 28.06.2018,
Anenská pouť ze dne 28.07.2018,
Den bez aut ze dne 21.09.2018,
Rock Drey Fest ze dne 25.08.2018,
„Lampiónový průvod“ ze dne 28.10.2018,
„dovoz a rozsvícení vánočního stromu“ ze dne 23.11.2018, 30.11.2018,
„Mikuláš“ ze dne 05.12.2018,
zajištění akcí na Masarykově náměstí probíhající v měsíci prosinci,
„Předvánoční nákupy“ ze dne 01.12.2018 – 23.12.2018

9. Stížnosti a pochvaly
Na Městské policii Hranice byla v roce 2018 přijata 1 písemná stížnost na práci strážníků. Tato
stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná.
V roce 2018 bylo přijato celkem 9 písemných pochval na práci strážníků. Sedm pochval bylo na
strážníky, kteří provádí přednáškovou činnost ve zdejších základních a středních školách a dvě
pochvaly na strážníky při jejich pracovní činnosti.
10. Personální stav
K 31. prosinci 2018 byl stav městské policie 30 pracovníků:
Velitel a jeho zástupce
4 směny – 23 strážníků
1 administrativní pracovnice
4 asistenti prevence kriminality
Hlavní činnost asistentů prevence kriminality:
Asistent prevence kriminality (APK) je zaměstnancem samosprávy zařazeným do obecní
policie ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent
není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny
výhradně strážníkům nebo čekatelům.
Při své činnosti je APK podřízen konkrétnímu strážníkovi (mentorovi), který komplexně garantuje
jeho činnost (od vedení, podpory až po vystrojení) a jedná v souladu se základními etickými a
profesními standardy.
APK se zejména:


podílí na prevenci kriminality v součinnosti s ostatními subjekty prevence,



přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku obcí a měst,



provádí dohled nad dodržováním čistoty zvláště na veřejných prostranstvích,



plní dlouhodobé a operativní úkoly v oblasti situační prevence ve stanovené lokalitě
a vymezeném čase.

Mezi prioritní činnosti APK patří:


provádění dohledu v součinnosti se strážníky při zabezpečování bezpečnosti a
veřejného pořádku s využitím místní a osobní znalosti;
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předcházení společensky nežádoucím činnostem a
souvisejících s narušováním zásad občanského soužití;



upozorňování občanů na dodržování obecně závazných zákonů, vyhlášek a nařízení,
vztahujících se k jejich bezpečnosti;



oslovování osob porušujících základní společenské normy, pravidla a veřejný pořádek
a přispívání k zjišťování přestupkové a jiné nežádoucí činnosti;



zvládání osob, je-li jejich jednání v rozporu s dobrými mravy (zvláště pak v případech
přestupků, nebo jiných správních deliktů);



uplatňování základních principů součinnosti s pověřeným strážníkem – mentorem,
složkami IZS, Oddělením sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce při Městském
úřadu v Hranicích a terénními sociálními pracovníky, nestátními neziskovými
organizacemi, manažery prevence kriminality, občanskou poradnou a především s
občany města;



upozorňování na základní standardy bezpečnosti a veřejného pořádku;



informování svého mentora a vybraných pracovníků o skutečnostech, majících vliv na
bezpečnostní situaci v obci a na veřejný pořádek;



ovládání základních postupů při poskytování předlékařské první pomoci a primárních
úkonů k rychlému přivolání odborné pomoci;



působení na děti a mladistvé v oblasti zjištěných negativních jevů; zejména
záškoláctví, kouření, konzumace alkoholických nápojů a drog v rámci realizace
specifických preventivních činností;



výchovně vzdělávací působení v rámci volnočasových aktivit.

řešení

vzniklých

sporů,

11. Školení, vzdělávání, kurzy
V roce 2018 se strážníci zúčastnili dvou seminářů sebeobrany.
Jeden seminář se konal v institutu „Jiří Hübner – Výuka bojových umění“ v Kojetíně a druhý se
konal ve sportovním centru Naparia.
Cílem semináře bylo zaměření na praktický výcvik sebeobrany, používání donucovacích
prostředků a taktiku zákroků v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii
ve znění pozdějších úprav. Obsahem semináře byl nácvik pádových technik a kotoulů, úderů,
kopů, hmatů a chvatů sebeobrany, obrana proti ozbrojenému a neozbrojenému útočníkovi a
poutání osoby včetně odváděcích technik. Absolvováním seminářů byli zúčastnění strážníci
odborně vyškoleni a vycvičeni v používání donucovacích prostředků k provedení zákroků při plnění
úkolů podle zákona o obecní policii.
V roce 2018 se 2 strážníci zúčastnili prolongačního kurzu k získání osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991
Sb. o obecní policii. Uvedené osvědčení je strážníkovi vydáno na dobu pěti let po úspěšném
absolvování písemné a ústní zkoušky před komisí Ministerstva vnitra.
Dále se strážníci zúčastnili školení „Asertivní, efektivní komunikace a jednání strážníků MP II“
Vypracoval a přednášel: PhDr. Miroslav Pospíšil, lektor, psycholog, konzultant a poradce v oblasti
komunikačních dovedností, osobního rozvoje a rozvoje týmů.
Jednalo se o navazující školení, jejíž první část proběhla v roce 2016 a 2017.
Cílem kurzu bylo pomocí efektivní a asertivní komunikace vyhnout se zbytečným konfliktům
s občany, nevyhrocovat problémy, uvědomit si hranice svých práv a povinností. Reagovat na
agresi a manipulaci ze strany občanů, nesnižovat zbytečně jejich důstojnost, umět změnit jejich
nevhodný názor a postoj, kritizovat druhé a přijmout kritiku. Důležitým tématem bylo ohleduplné
odmítání nerozumných nebo neoprávněných požadavků občanů, kteří žádají po strážnících to, co
není jejich úkolem a na co nemají pravomoc.
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Strážníci se učili diferencovanému jednání s různými lidmi, s lidmi emočně narušenými. Seznámili
se s některými neverbálními znaky komunikace.
Pomocí dotazníků se strážníci dozvěděli, jaký styl komunikace u nich převládá.
12. Obecně prospěšné práce - poskytování místa výkonu trestu OPP
Město Hranice má povinnost pro občany, kterým byl uložen trest obecně prospěšných prací, zajistit
výkon tohoto trestu. Od roku 2013 tuto činnost zajišťuje administrativní pracovnice na městské
policii.
V roce 2018 byl zajištěn výkon tohoto trestu pro 5 osob.
Mezi hlavní činnosti administrativní pracovnice patří:
Spolupráce s Okresním soudem Přerov (OS) a Probační a mediační službou Přerov (PMS).
Na základě rozhodnutí OS a projednání s PMS Přerov dohoda o konkrétním místě výkonu trestu
(Nemocnice Hranice a.s. nebo Ekoltes a.s.)
Sepsání dohody o realizaci výkonu trestu OPP, harmonogramu výkonu trestu s odsouzeným.
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Sdělení o započetí výkonu trestu odsouzeným - písemně PMS Přerov.
1x měsíčně kontrola výkonu trestu – písemně PMS Přerov.
Neodkladné sdělení případných změn PMS Přerov (neschopenky, bezdůvodné přerušení výkonu
trestu, nedodržování harmonogramu, nevhodné chování).
Po ukončení výkonu trestu oznámit toto ukončení písemně PMS Přerov.
13. Závěr




Cílem této zprávy je seznámit členy zastupitelstva a občany tohoto města s informacemi o
činnosti Městské policie Hranice v oblasti ochrany a bezpečnosti osob a majetku, prezentovat
tak její práci za uplynulý rok 2018. Naší snahou je, aby činnost, kterou vykonáváme, byla
brána jako služba občanům tohoto města, i když je často veřejností vnímána jako složka
represivní. Výsledky, kterých dosahujeme, ukazují, že městská policie je složkou
nezastupitelnou a důležitou pro zachování veřejného pořádku ve městě, bezpečí jejich občanů
a ochrany majetku. V roce 2018 nebyla v souvislosti s činností městské policie řešena žádná
mimořádná událost a rovněž nebyla projednávána žádná oprávněná stížnost na činnost
městské policie. Za uplynulý rok bylo přijato celkem 9 písemných pochval na činnost
strážníků.
Našim hlavním cílem zůstává snaha o to, aby si městská policie nadále zachovávala status
orgánu města, který kvalitně zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti města Hranic. Profesionální přístup včetně zajištění ochrany bezpečnosti osob a
jejich majetku přitom bude nadále naší prioritou.
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