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Zpráva o činnosti Městské policie Planá
nad Lužnicí
za rok

2017

1. Úvod
Městská policie Planá nad Lužnicí zabezpečující místní záležitosti
veřejného pořádku v rámci katastrálního území města Planá nad Lužnicí a
plnící další úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
v platném znění nebo zvláštním zákonem, předkládá zprávu o své činnosti
za rok 2017.

2. Profesní příprava, výcvik a MTZ
Městská policie v Plané nad Lužnicí měla v roce 2017 stejně jako
v uplynulých létech dva strážníky. Oba strážníci vlastní příslušná
osvědčení a v souladu s právními předpisy je organizován jejich výcvik a
proškolování včetně absolvování prolongačních kurzů v akreditovaných
střediscích a zkoušek z odborné způsobilosti před komisí Ministerstva
vnitra ČR. Prolongační zkoušky v uplynulém roce absolvoval str.
Miloslav Volek. Jednou ročně je ze zákona u strážníků proveden
zdokonalovací výcvik ze střelecké přípravy, dále výcvik sebeobrany a
použití zákonných donucovacích prostředků a rovněž poskytnutí první
pomoci. Dále jsou strážníci připraveni k plnění záchranných úkolů při
živelných pohromách či jiných krizových situacích. Nutností a
předpokladem pro všestranný výkon činnosti se do budoucna jeví i
absolvování školení v souvislosti s odchytem zvířat, zejména pak psů a to
především z důvodů pracovně právních (při případném poranění strážníka
nebezpečným zvířetem není zaměstnavatel ani strážník kryt žádnou právní
normou a jedná na vlastní odpovědnost a riziko). S výše uvedeným
souvisí i dovybavení MP odchytovými prostředky a dále dle zvážení RM
dovybavení služebny čtečkou čipů. V roce 2017 pokračovala městská
policie ve spolupráci z předchozích let s hasiči z jednotky SDH Planá nad
Lužnicí, profesionálními hasiči Tábor a Policií ČR.
Z důvodu personálního složení městské policie je hlídková činnost
prováděna zpravidla jedním strážníkem denně a to v době nejvyšší
četnosti pohybu obyvatel a dopravy ve městě, popřípadě při konání
hromadných kulturních, sportovních a volnočasových akcí.
Celkové materiální a technické zabezpečení městské policie je k plnění
úkolů MP z hlediska pochůzkové činnosti dostačující. Problémy činí

pouze absence služebního vozidla a to zejména při řešení nenadálých
krizových situací. Stávající vozidlo slouží především pro ostatní
zaměstnance městského úřadu a z hlediska zákona o obecní policii nelze
takovéto vozidlo použít k řadě zásahů (zastavení vozidla).

Rozpočet na rok 2017 byl koncipován jako vyvážený, přičemž byly
výdaje podloženy reálnými potřebami chodu městské policie při dodržení
zásady ekonomičnosti.

Rozpočet

Celkem v tis.

Čerpání v tis.

%

2017

1.079,00

1.070,00

99,2

3. Činnost městského kamerového systému
Na základě potřeb a požadavků městské policie byl v roce 2017
zmodernizován a dobudován městský kamerový a dohlížecí systém, který
plní svou funkci od jara minulého roku a je nutno podotknout, že se stal
pro strážníky významným pomocníkem při zachycení rozličných
negativních událostí, dopravních přestupků, narušování veřejného
pořádku a občanského soužití. Díky MKS byl vypátrán např. pachatel
černé skládky u kontejnerů, objasněno rozbité okno u motorového vozidla
na parkovišti před restaurací Maxim, došlo k zachycení podoby pachatelů
+ identifikace vozidla při krádeži peněz v pekárně, zaznamenání pachatelů
rozbití sochy u ZŠ, zaznamenáno a zdokumentováno několik dopravních
nehod, apod.. Kamerové záznamy v řadě případů využívá i Policie ČR –
trestná činnost, dopravní nehody apod.

4. Vyhodnocení plnění stanovených prioritních úkolů

 Udržení trendu počtu odhalených protiprávních jednání na úseku
veřejného pořádku a narušování pokojného občanského soužití
s důrazem na potírání drobných výtržností, rušení nočního klidu,
vandalismu a boje proti alkoholismu a tabákové toxikomanii
– tento úkol se dá charakterizovat jako věčný boj s větrnými mlýny.
Městské policii se podařilo z centra města vytlačit bezdomovce, silně
potírá konzumaci alkoholu u večerky a z hlediska veřejného pořádku
sleduje a eliminuje negativní chování mládeže zejména ve večerních
hodinách a prázdninových měsících. Tato činnost má své limity dané
absencí nepřetržité hlídkové činnosti (při počtu dvou strážníků nelze
zabezpečit nepřetržitý směnný provoz, nelze zabezpečit přepravu
podnapilých osob na záchytnou stanici nebo provádět zajištění vozidel
TPZOV (botičky), popř. provádět odtah vozidel tvořících překážku apod..
V souvislosti s výstavbou nových továren v průmyslové zóně došlo
vlivem zaměstnávání cizích, zejména agenturních pracovníků ke
zvýšenému pohybu a počtu problémových osob z jiných zemí v centru
města a na ubytovnách. V těchto případech je při narušování veřejného
pořádku těmito osobami mnohdy vyžadována městskou policií součinnost
Cizinecké policie nebo PČR.

 Dohled nad dodržováním zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích

- Město Planá nad Lužnicí není z hlediska zvětšující se hustoty dopravy
v ČR žádnou výjimkou a navíc je limitována řekou a železnicí.
Kritická situace zejména s hustotou provozu a následným parkováním
je zejména při ranní a odpolední špičce. Z těchto důvodů byla městem
vybudována odstavná parkoviště a parkoviště s vyznačeným časovým
stáním. Městská policie se oblasti dopravy věnuje prakticky neustále,
ať již se jedná o dohled nad dětmi ze školy a školky, důchodce,
cyklisty a samozřejmě se zaměřuje i na chování motoristů. Jízda na
červenou, neohleduplnost, parkování na místech zakázaných,

chodnících, trávnících, křižovatkách, bez parkovacího kotouče, pásů a
s telefonem v ruce se stává běžnou záležitostí a často překračuje
únosnou mez, což často vyústí v postih daného řidiče. MP asistuje u
dopravních nehod, kde je zpravidla jako první a spolupracuje dále se
záchranáři, hasiči a Policií PČR.

 Zabezpečení a koordinace spolupráce při akcích pořádaných městem

- Jako každý rok je pravidelnou součástí činnosti městské policie také
spoluúčast na přípravě, organizaci a zabezpečení akcí jako např.
motoskijöring, masopust, pořádaných kulturních akcí, vystoupení a
hudebních produkcí na Ostrově, zámeckém parku, plovárně i sokolovně viz Svatováclavské slavnosti, čertovské rojení, vodnický den, kaňoning
apod..

5. Struktura a počet řešení přestupků na úseku veřejného
pořádku, alkoholismu, dodržování pravidel silničního
provozu

Přestupky řidičů motorových vozidel a účastníků provozu

388 x

Veřejný pořádek

157 x

Občanské soužití

15 x

Přestupek proti majetku

26 x

Alkohol, tabákový zákon

48 x

Porušení vyhlášky – psi

11 x

Odchyt volně pobíhajících psů

63 x

Asistence u dopravních nehod

5x

Nález odcizeného vozidla

1x

Odstranění vraků vozidel

6x

Opakované řešení založených černých skládek

12 x

Asistence u vytopeného bytu

1x

Asistence revizorům v MHD

1x

Zákrok proti bezdomovcům

8x

Napadení strážníka

2x

Distribuce anketních lístků, písemností

12 x

Řešení ztracených předmětů, dokladů

37 x

Porušení vyhlášky – hlučné činnosti

4x

– pálení odpadu, mokrých větví

6x

6. Přehled uložených blokových pokut

Bloková pokuta
Kotoučové stání
Zákaz stání B29
Zákaz zastavení B29
Zábor veř. prostr. §46 a Vyhl
4,5/2009
Stání na vyhraženém parkovišti O1
Porušení vyhlášky - psi
Zákaz vjezdu
Zákaz zastavení
Překážka provozu
Stání v křižovatce

Počet

Kč

21
2
7
7

2800
300
2100
1400

4
7
4
16
1
1

1700
2000
1100
3000
200
200

7. Závěr a úkoly do roku 2018
V roce 2018 budou strážníci městské policie nadále plnit všechny úkoly
stanovené příslušnými zákony, další úkoly jí dané starostou a radou města
a další vyplývající z aktuálních a konkrétních potřeb a požadavků s cílem
udržení trendu počtu odhalených protiprávních jednání na úseku
veřejného pořádku, narušování pokojného občanského soužití s důrazem
na potírání drobných výtržností, rušení nočního klidu, vandalismu a boje
proti alkoholismu a tabákové toxikomanii.

Městská policie Planá nad Lužnicí
zpracoval
Ing. Libor FILIP

