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2012

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé.
Dnem 1.6.2012 zahájila činnost na základě Obecně závazné vyhlášky č.
2/2012 města Planá nad Lužnicí Městská policie o celkovém počtu dvou
strážníků.
Mezi hlavní úkoly, které Městská policie v uplynulém roce 2012 řešila a
plnila, patřily zejména činnosti jí dané a jednoznačně vymezené zákonem č.
553/1991 Sb. o obecní policii a dále prováděcí Vyhláškou MV ČR č. 418/2008
Sb., mezi něž patří zejména
 Přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
 Dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití.
 Dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.
 Podílet se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
 Podílet se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
a v rozsahu svých povinností a oprávnění činit opatření k jeho obnovení.
 Podílet se na prevenci kriminality v obci.
 Provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v
obci.
 Odhalovat přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v
působnosti obce a v rozsahu stanoveném zákonem o přestupcích
projednávat přestupky v blokovém řízení, další přestupky předávat k
projednávání přestupkovému oddělení města.
 Upozorňovat fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle
konkrétní situace činit opatření k jejich odstranění.
 Zabezpečovat odchyt psů.
Pro upřesnění příliš všeobecného popisu činností uvádím, že strážník musí
a je povinen disponovat znalostmi z oblasti ústavního pořádku České republiky,
základů kriminalistiky a dále znalostmi právní úpravy obecní policie, obecního a
krajského zřízení, shromažďování, Policie České republiky, trestního práva,
živnostenského podnikání, střelných zbraní a střeliva, přestupků a jiných
správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce, správního řízení,
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ochrany před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami a v neposlední řadě z oblasti krizového řízení a integrovaného
záchranného systému.

K výčtu těchto skutečností mne vede snaha alespoň částečně objasnit
zastupitelům a potažmo zejména občanům města, co vlastně tedy strážníci „na
ulici“ řeší a jaké mají pravomoci, neboť praxe ukazuje, že občané z důvodu
neznalosti velmi často požadují řešení situace, které buď není městská policie
kompetentní řešit, nebo musí postupovat podle jím daných zákonných postupů
a pravidel, což ne vždy občané chápou. (např. záměna s pravomocemi PČR,
stavebního odboru, odboru dopravy, životního prostředí, technických služeb
apod.) Do této oblasti bych zařadil i skutečnost a obecný fakt, že se občané ve
změti stále nových nebo pozměňovaných zákonů a vyhlášek přestávají
orientovat a působí jim značné obtíže.
Z výše uvedených důvodů a dále z důvodů další prevence (zvyšování
právního vědomí občanů) bych se tedy rád zmínil o počátku činnosti fungování
jakéhosi poradenského centra pro občany (cíleno zejména na seniory, mládež,
handicapované občany apod.). Do budoucna vzhledem k počtu dvou strážníků
MP však nelze tuto činnost provádět v tzv. „úředních hodinách“, ale spíše přes
telefonní linku (383 133 292), popř. mail MP mp@plana.cz . Rovněž není pro
strážníky problém s občany jednat osobně, pomoci jim jejich problém vyřešit
nebo osvětlit možné řešení. Zdůrazňuji, že tomuto individuálnímu způsobu
řešení bych dával přednost před alibistickými přednáškami ve školách nebo
seniorských domech, které některé personálně silnější městské policie realizují
z důvodu své prezentace. Za prevenci např. nepovažuji obcházení nakupujících
v obchodě s upozorňováním na krádeže, jak nám předkládají média. Je to
degradace policejní práce a degradace vlastní zodpovědnosti občanů.
V číselných ukazatelích však nejde vyjádřit preventivní přítomnost
hlídkujícího strážníka na konkrétním místě a v konkrétním čase, kdy tak
preventivně působí na okolí a to v souvislosti s předcházením protiprávního
jednání. Tato prevence je nezaměnitelná a nenahraditelná a efektivita této
činnosti se pak projevuje zejména ve snižování počtu protiprávních činů a
jednání a především pak ve spokojenosti občanů.
Podíl přestupkovosti je dán především územní rozlohou, skladbou sociální
struktury obyvatel a její hustotou, typem zástavby, turistickým nebo kulturně
společenským ruchem.
Při hodnocení hlavních problémů nelze opomenout dohled strážníků nad
dodržováním zák. 361/2000 Sb.- Zákona o provozu na pozemních komunikací,
který se podílí na celkové činnosti MP významnou měrou ať už z hlediska
samotných řešení vzniklých situací, přijatých oznámení občanů nebo
součinnosti s PČR a potažmo i uložených sankcí, neboť město Planá nad Lužnicí
je specifické především zatížeností průjezdem vozidel centrem města. Dále

stejně jako jakákoliv městská aglomerace trpí nedostatkem parkovací plochy
pro vozidla, což přináší řadu konfliktů a v budoucnosti nutnost potřeby řešení
této situace. Z hlediska průjezdnosti se jak všichni doufáme situace zlepší
dostavbou dálnice, z hlediska parkování vozidel je situace nejhorší v centru
města – sídliště ul. ČSLA, dále Strkov – parkování na komunikaci u bytových
domů a nově po rozšíření chodníkové části ul. Soukenická. MP doporučuje
vyvolat jednání o rozšíření parkovacích ploch v těchto lokalitách. Mezi další
problém patří výjezd hasičského vozu z garáže k případnému zásahu. Na
komunikaci mezi hasičskou zbrojnicí a zahradou školky je umístěno DZ B28
Zákaz zastavení 30 m. Vodorovné zákazové žluté značení na vozovce je nutné
prodloužit až do úrovně zatáčky, tedy asi cca o 40 m.
Z hlediska vymahatelnosti plnění jednotlivých Nařízení obce a Obecně
závazných vyhlášek vydaných městem Planá nad Lužnicí občany v podstatě
nedochází k závažnějším problémům. Zde se nejvíce projevuje neznalost
občanů s těmito úředními dokumenty, z čehož pak plyne jejich porušování
(pravidla pro pohyb psů, zábor veřejného prostranství, rušení klidu, povinnost
udržovat soukromé pozemky v odpovídajícím stavu, pití alkoholu na místě
zakázaném aj.) V této oblasti proto postupují strážníci městské policie zprvu
nejprve spíše osvětově, informují občany o výše uvedených nařízeních a o
případných důsledcích jejich přestupkového jednání. V drtivé většině je pak
tato informace popřípadě domluva dostačující k nápravě stavu a věci.
Další častou činností byl v uplynulém roce odchyt zatoulaných psů
v katastru obce. Vzhledem k četnosti a počtu zvířat se jeví jeden kotec ve
sběrném dvoru jako nedostatečný. Tuto situaci lze řešit buďto neprodleným
odvozem zvířete do psího útulku Tábor nebo instalací dalšího rezervního kotce
(klece), neboť umístění dvou zvířat do sběrného dvora je nereálné. Z důvodu
samostatnosti a bezpečnosti řešení odchytu by bylo vhodné vybavit služebnu
MP odchytovou tyčí.
Strážníci MP Planá nad Lužnicí řešili v uplynulém období také řadu
telefonických oznámení (tzv.Linka156), v nichž občané žádají o pomoc nebo o
vyřešení situace v oblasti dodržování širokého spektra zákonů a místních
vyhlášek (zakuřování ovzduší, zábor veřejného prostranství, rušení klidu,
znečištění veřejného prostranství, občanských nebo rodinných neshod,
parkování vozidel, dopravního značení, požadavek aktuálního kamerového
záznamu apod.). Počet těchto telefonických oznámení neustále narůstá, což je
důkazem, že občané přítomnost městské policie vnímají pozitivně a s nadějí
rychlé pomoci a řešení dané situace. Z tohoto úhlu pohledu jsou hlavním

problémem dva negativní faktory a sice nepřetržitá dostupnost strážníků a
včasnost zásahu strážníků. První faktor lze z hlediska personálního a finančního
těžko ovlivnit, navíc služba stálého kamerového operátora je nereálná. Druhým
faktorem je rychlost zásahu strážníka, která je limitována jeho fyzickými
možnostmi při pochůzkové činnosti a poměrně rozsáhlým katastrem území
obce. V budoucnu by situaci řešilo služební vozidlo např. s omezeným denním
nájezdem km. Neoznačené vozidlo lze využít pouze částečně, k zásahu dle
zákona vůbec. V současné době ale situaci vidím jako vedlejší problém, zejména
z hlediska finančního. Ze stejného hlediska lze hodnotit zdokonalení
kamerového systému, který by sice byl potřebný, ale finanční náklady nejsou
přímo úměrné výsledku a použití.
Z hlediska nárůstu obecné kriminality a v neposlední řadě i autority strážníka
zůstává ale otázkou zabezpečení městské policie služebními zbraněmi. Pořízení
zbraní s sebou dle zákona nese zcela jistě řadu dalších povinností – obec jako
právnická osoba musí být držitelem zbrojní licence, musí ustanovit zbrojíře,
zabezpečit povinné střelby v součinnosti s PČR, vyřešit otázky úschovy,
evidence a zabezpečení zbraní a střeliva apod. Dle dosud zjištěných informací
však neznám městskou policii bez tohoto vybavení, je tedy na zvážení, jak
v budoucnu situaci zhodnotit.
Další významnou oblastí byl v roce 2012 dohled na dodržování zák.
379/2005 – Opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami. Mimo jiné sem patřily pravidelné
kontroly a vykazování závadových osob z veřejných prostor, dopravních
prostředků, kontroly užívání alkoholu a tabákových výrobků mladistvými,
v neposlední řadě i kontroly provozoven – nalévání a prodej mladistvým,
automaty, označení provozoven, dodržování zákazu kouření apod. Problémem
v této oblasti zůstává fakt absence záchytné stanice, která je pro naše potřeby
spádově umístěna až v Českých Budějovicích a dále faktická nemožnost
přepravy podroušeného nebo agresivního jedince do příslušného detoxikačního
zařízení. Vzhledem k zákonné povinnosti strážníka řešit takového sobě i jiným
nebezpečného občana dochází často k improvizaci.
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 zejména sběr použitých jehel a aplikačních pomůcek
(tato vymoženost se dostala už i k nám do Plané), dále doručování písemností,
předcházení vandalismu a výtržnictví a zvýšený dohled na zajištění veřejného
pořádku při konání sportovních a kulturních akcí.

V předposledním bodu uvádím přehled uložených blokových pokut.
Seznam neobsahuje jiná řešení přestupkové činnosti jako domluva, oznámení
přestupkové komisi, předání přestupce na PČR, nápravu v požadovaný stav
apod.
Bloková pokuta

Počet

Kč

Zákaz vjezdu B1
Zákaz zastavení B28
Zákaz stání B29
Zákaz stání obousměrná vozovka
Zábor veř. prostr. §46 200/91 a Vyhl. 4,5/2009
Znečištění veřejného prostranství §46 200/91
Stání na vyhraženém parkovišti
Stání na vyhraženém parkovišti O1
§50 krádež
Porušení vyhlášky-psi
Stání na chodníku
Stání v křižovatce
Stání v protisměru

6
17
29
3
1
1
5
1
1
2
5
2
2

1000
3000
5200
600
100
200
1000
200
1000
400
1000
200
200

Alkohol na veřejnosti

2

200

CELKEM

77

14 300

Počet

Kč

§50 Krádež v obchodě
Zákaz vjezdu
Zákaz zastavení
Zákaz stání
Alkohol na veřejnosti

1
1
1
1
1

1000
100
200
200
500

CELKEM

6

2000

Bloková pokuta na místě nezaplacená

Závěrem Zprávy o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2012
bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že i přes velmi krátký časový úsek od jejího
zřízení do konce roku odvedli strážníci poctivý kus práce. V součinnosti s obcí
byla zbudována a vybavena služebna městské policie a to na důstojné úrovni,
stejně tak proběhlo i vystrojení a vybavení strážníků. Postupně si „sedla“ i
spolupráce, komunikace a řešení administrativních záležitostí s pracovníky
městského úřadu, technických služeb, přestupkové komise, PČR i úřadů
s rozšířenou působností v Táboře. Z hlediska funkční náplně práce strážníků lze
kladně hodnotit i výrazný posun k lepšímu v páchání přestupkové činnosti
jednotlivými občany na území města, k nápravě a vylepšením došlo v řadě

dalších oblastí. Stále je však co vylepšovat a zdokonalovat. K tomu nám bude
v dalším roce jako výzva svítit z kalendáře číslovka 2013 a je jen na nás
strážnících, zda tuto výzvu přijmeme.

Za Městskou policii Planá nad Lužnicí
zpracoval
Ing. Libor FILIP

