MĚ STSKÁ POLICIĚ
Zákostelní 720
PLANÁ NAD LUŽNICÍ

14. ledna 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Planá
nad Lužnicí
za rok

2013

Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu
Planá nad Lužnicí v ulici Zákostelní. Početní stav městské policie se v roce 2013
nezměnil, pracují zde dva strážníci, kteří slouží převážně ve dvanáctihodinovém
směnném provozu, přičemž na služebně městské policie není stálá služba.
Z výše uvedeného logicky vyplývá, že v tomto počtu strážníků nelze obsáhnout
24 hodinovou nepřetržitou službu. Pokud občané strážníky potřebují, dovolají
se na telefonní lince 383 133 292, nebo mohou využít naši emailovou adresu
mp@plananl.cz Za situace, kdy není k dispozici službu konající strážník, či
závažnost situace a okolností vyžaduje rychlé řešení, mají občané možnost volat
přímo na nouzové bezplatné linky 158 (PČR), 155 (RZS) či 150 (Hasiči).
Systémově je činnost těchto složek s městskou policií provázána, takže nezřídka
dochází k vzájemné spolupráci a kooperaci. Tato spolupráce se týká rovněž
Technických služeb v našem městě, Správy komunikací střediska Tábor nebo
odboru dopravy a evidence vozidel v Táboře.
Činnost Městské policie Planá nad Lužnicí v roce 2013 navázala na práci
z předcházejícího roku. Tato činnost je však velice různorodá a není
v možnostech této zprávy vše dopodrobna vyspecifikovat a obsáhnout.
Základním prvkem je však dohled nad dodržováním zákonů, městských
vyhlášek, zajištěním veřejného pořádku a bezpečnosti osob a jejich majetku.
V převážné většině se jednalo o přijímání opatření k předcházení páchání
přestupků a pokud již byly spáchány, jejich postih. Důraz je ale kladen
především na preventivní činnost. V rámci prevence byla učiněna rovněž
dvouhodinová přednáška zabývající se problematikou trestní odpovědnosti
mladistvých na ZŠ v Plané nad Lužnicí.
Z důvodů zvyšování právního vědomí občanů jsem se v minulé výroční
zprávě zmiňoval o počátku činnosti fungování poradny pro občany (cíleno
zejména na seniory, mládež, handicapované občany apod.). Je až
s překvapením, jak se tato činnost osvědčila, zejména u seniorů. Kromě
poskytování informací ohledně různých právních norem a platných městských
vyhlášek nejsou vyjímkou např. ani žádosti o radu v případě domácího násilí,
ztráty dokladů nebo žádosti o radu týkající se komunikace s úřady.
Efektivita této činnosti se pak projevuje zejména ve snižování počtu
přestupků a spokojenosti občanů. To se však samozřejmě týká pouze té
rozumnější skupiny občanů. Notoričtí vyhledávači konfliktů, nevybouřená
mládež bez vlastních koníčků, lidé bez vlastní adresy, zlodějíčci aj. jsou jiná
kategorie. Při posuzování přestupkové činnosti proto záleží na mnoha
okolnostech.

V dalším bodě uvádím přehledovou tabulku uložených blokových pokut.

Celkem
Zákaz stání
Zákaz zastavení
Zákaz vjezdu
Jízda na červenou
Nedání přednosti chodcům
Stání na reservé O1
Stání na chodníku
Překážka v sil. provozu
Nesprávné přecházení
vozovky
Neuposlechnutí výzvy
Krádež
Porušení vyhlášky-alkohol
Porušení vyhlášky-psi
Porušení vyhlášky-pálení
Porušení vyhlášky- poplatky
Občanské soužití vyhrožování
Veřejné pohoršení
Znečištění veřejného
prostranství
Zábor VP
Podání alkoholu mladistvému
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Bloková
pokuta
20 400,-

1

Bloková pokuta na místě nezaplacená
6 700,-

Nález věci (ks)

23

Odchycení psi (ks)

14

Použití donucovacích prostředků
Počet předvolaných k podání vysvětlení

5
39

V oblasti vzdělávání je nutno připomenout, že oprávnění k výkonu
činnosti strážníka je podmíněno úspěšným absolvováním kurzu a následným
vykonáním předepsané zkoušky. Tuto zkoušku je nutno každé tři roky
prolongovat (obhajoba licence), jinak dojde ke ztrátě oprávnění vykonávat výše
uvedenou činnost. V loňském roce tuto prolongaci vykonal jeden strážník.
V uplynulém roce se plánští strážníci zúčastnili školení se zaměřením na
poskytování první pomoci. Do budoucna bychom chtěli ve spolupráci s Vysokou
školou evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích tyto aktivity
rozšířit, například o školení týkající se novelizací a změn zákonů, jejichž znalost
je pro výkon strážníka MP nezbytný, školení týkající se řešení krizových stavů
(povodně, požáry) apod.. Ve spolupráci s MP SezimovoÚstí máme rovněž
v plánu zorganizovat několik seminářů zaměřených na problematiku používání
donucovacích prostředků a sebeobrany.
Z hlediska dohledu strážníků nad dodržováním zák. 361/2000 Sb.- Zákona o
provozu na pozemních komunikacích, se situace částečně zlepšila v centru u
obchodní zóny, kde došlo ke změně dopravního značení – parkování
s parkovacím kotoučem. Negativně se zde však projevila přítomnost těžké
stavební techniky, neboť v našem městě došlo k souběhu několika velkých
investičních akcí, jejichž realizace byla ovšem nezbytná. V měsíci listopadu 2013
byl proveden městskou policií ve spolupráci se specializovanou firmou
monitoring hustoty provozu na hlavní průjezdní komunikaci. Výsledky měření
jsou velmi zajímavé, podrobnosti o něm získáte na Městském úřadu Planá nad
Lužnicí nebo u nás na služebně městské policie. Problémy z této oblasti
samozřejmě přetrvávají, otázkou zůstává, zda a jestli vůbec jsme schopni řadu
z nich řešit. Patří sem nedostatek parkovacích míst pro vozidla, a to zejména
v centru, dále na Strkově v nové zástavbě nebo problém parkování vozidel
v letní sezoně za mostem u plovárny. Sankce jsou samozřejmě zpravidla možné,
celkovou situaci však moc neřeší. Do budoucna je plánováno radarové měření
rychlosti v součinnosti s PČR.
V oblasti vymahatelnosti plnění jednotlivých Nařízení obce a Obecně
závazných vyhlášek vydaných městem Planá nad Lužnicí, kam lze zařadit např.

pravidla pro volný pohyb psů, zábor veřejného prostranství, rušení klidu,
povinnost udržovat soukromé pozemky v odpovídajícím stavu, odhalování
černých skládek, kontrola nočních provozoven, herních automatů, pití alkoholu
na místě zakázaném aj. je situace standardní. Občané jsou na nedostatky
strážníky MP nebo městským úřadem upozorňováni, pokud ani přes výše
uvedené nedojde k nápravě, dochází zcela logicky k sankcím. Podotýkám, že ani
v těchto případech nedochází ze strany města nebo městské policie k nějakému
nesmyslnému šikanování dotyčného občana. Sankce jsou udělovány zpravidla
na spodní hranici zákonem daných možností s cílem působit především
výchovně, ne likvidačně.
Největší problémy a stížnosti padají na hlavu plánské mládeže. Zde mne ale
napadá Jánošíkova věta: „Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte“. Chci tím
pouze říci, že chyba nebude jen v dětech samotných, ale především v rodičích a
zavedeném společenském systému. A nelze pak po učiteli potažmo policii
požadovat suplování této rodičovské výchovy. Nehledě na skutečnost
omezených nebo vůbec žádných sankčních prostředků u nezletilých (pomíjím
sociální odbor).
Vcelku jako dílčí úspěch by se dala hodnotit situace a práce
s nepřizpůsobivými občany, kdy se nám tyto daří vytěsňovat mimo lokalitu
centra města.
Do oblasti plnění vyhlášek a nařízení města bych dále zařadil i málo
viditelný, ale o to více závažný fakt, že minimálně 1/5 nemovitostí v intravilánu
města a přilehlých lokalitách není označena číslem popisným, což nejenže
odporuje přestupkovému zákonu, ale způsobuje obtíže např. při doručování
písemností nebo správné lokalizaci objektu záchranným sborům.
Mimořádné akce a opatření. V souvislosti s úkoly, které strážníci MP
běžně zajišťovali v rámci standardního výkonu služby a které lze charakterizovat
jako mimořádné, patří doručování písemností, dohled na veřejný pořádek při
konání plánovaných sportovních a kulturních akcí města nebo například dohled
nad volebními místnostmi, nad přechody pro chodce před a po skončení
školního vyučování, činnost při povodních, zajišťování místa dopravní nehody,
součinnost s PČR při pátrání po podezřelých osobách a vozidlech, asistence u
domovních prohlídek nebo při zásahu PČR v bytě poškozeného v případě
domácího násilí, pomoc při haváriích.
V uplynulém roce byla rovněž prováděna šetření a činěna opatření při
různých oznámeních občanů, jako např. znečištění vozovek, nepovolené stavby,
poškození komunikací a dopravního značení, černé skládky, nepovolené kácení
stromů a neprovedení nové náhradní výsadby, znečištění vodního toku řeky,
pálení odpadu apod.

V dalším bych se chtěl zmínit o evidenci ztracených a nalezených předmětů
na služebně městské policie, která se nám i přes případné odevzdání věci
šťastným majitelům úspěšně rozrůstá.
Z hlediska kvality výkonu práce strážníků stále přetrvává několik negativních
faktorů, a sice nepřetržitá dostupnost strážníků (nelze zabezpečit 24 hodinový
cyklus směn), včasnost zásahu strážníků (absence služebního vozidla) v dalším
pak omezený kamerový systém (statický i mobilní) a dovybavení strážníků
služebními zbraněmi. Zda a jak se do budoucna tato situace změní, závisí na
mnoha okolnostech (stav městské pokladny, bezpečnostní situace apod.).
Závěrem snad jen nepřesný citát spisovatele Henryka Sienkiewicze:
„Zachovej řád a řádem zůstaneš zachován.“

Za Městskou policii Planá nad Lužnicí
zpracoval
Ing. Libor FILIP

