MĚSTO ŠTERNBERK

RADA MĚSTA
ŠTERNBERKA

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:
NÁZEV MATERIÁLU:

Zpráva o činnosti Městské policie Šternberk za rok 2014

Zpráva
o činnosti Městské policie Šternberk za rok 2014
1) Kontakty MP Šternberk
Sídlo MP:

Třída ČSA 30, 785 01 Šternberk
mestskapolicie@sternberk.cz

Velitel městské policie:
e-mail:

Pavel Pospíšil
pospisil@sternberk.cz

Zástupce velitele městské policie: Josef Faltys
e-mail:
faltys@sternberk.cz
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Telefonní kontakty
Tísňové volání MP
Stálá dozorčí služba MP (pevná linka)
Stálá dozorčí služba MP (mobil 1)
Stálá dozorčí služba MP (mobil 2)
Velitel MP (pevná linka)
Velitel MP (mobil)
Zástupce velitele MP
Zástupce velitele MP (mobil)
Referentka MP
Operátor kamerového systému, asistenti prevence, mentor APK

RADA MĚSTA
ŠTERNBERKA

156
585 012 712
721 819 207
732 686 236
585 013 151
724 042 620
585 086 203
724 042 619
585 086 204
585 086 200

2) Počet zaměstnanců
* V roce 2014 bylo zařazeno u Městské policie Šternberk celkem 18 strážníků a 6 ostatních
zaměstnanců. V přímém výkonu služby bylo 16 strážníků.
* Ostatními zaměstnanci MP: referentka (spisová pracovnice) pro výkon spisové služby MP,
jedna pracovnice zajišťující obsluhu MKMS, dva zaměstnanci údržby a dva asistenti prevence
kriminality.

* Pracovní doba
Činnost městské policie je realizována v nepřetržitém provozu.
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* Organizační struktura MP

starosta města
velitel MP
spisová pracovnice

velitel směny č 1

zástupce velitele MP

velitel směny č 2

zástupci velitelů směn

asistenti prevence kriminality

velitel směny č 3

strážníci pro výkon služby

velitel směny č 4

operátor MKMS

3) Činnost MP
* V rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů
podle zákona o obecní policii a dalších zákonů:
* přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
* dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
* dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí
* v rozsahu stanoveném zákonem se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích
* dohlíží na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení
* provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranství v obci
* odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
* podílí se na prevenci kriminality
městská policie dále:
* provádí odchyt bezprizorní zvířat a v případě potřeby ve spolupráci s odborem
životního prostředí zajišťuje jejich umístění do náhradní péče
* spolupracuje s pořadateli a organizátory sportovních, kulturních a společenských akcí
* doručuje písemnosti správních orgánů, orgánů obcí a soudů podle správního řádu
* spolupracuje s ostatními orgány obce
* asistuje při příjmu agresivních pacientů ve zdravotnických zařízení na území města
asistuje při převozu osob do protialkoholické záchytné stanice a v odůvodněných případech a
v odůvodněných případech převozy sama realizuje
* provádí monitorování lokalit v dosahu MKMS
* spolupracuje s ostatními složkami IZS
* zajišťuje výcvik a výuku ve střelbě z pistole
* zajišťuje práci osobám odsouzeným k výkonu trestu obecně prospěšných prací a
provádí dohled nad jejím vykonáváním
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4) Přehled přijatých oznámení
* V roce 2014 přijala městská policie celkem 1397 oznámení. Strážník ve službě je povinen
přijmout každé oznámení od občanů a po vyhodnocení události rozhodnout o konkrétním opatření.

Přehled přijatých oznámení 2010 - 2014
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Celkový počet
přijatých oznámení
Volně pobíhající psi

1436

1630

1644

2119

1397

163

159

151

176

153

7

1

3

6

8

78

124

153

143

168

78

89

92

85

102

3

4

8

5

8

102

78

73

65

41

37

39

58

65

27

704

883

862

1308

680

Oznámení o dopravních nehodách

57

43

46

52

41

Oznámení o krádežích v prodejnách

52

47

68

75

43

Ztráty a nálezy (doklady, klíče, ostatní)

111

127

107

112

92

Zvířata (uhynulá zvířata, kočky, jiná)

44

36

23

27

34

Předvedení hledaných
osob na OO PČR
Výjezdy
na žádost OO PČR
Počet předaných
případů k dořešení OO PČR
Převozy k ošetření
a umístění na záchytné stanici
Počet doručených písemností
(soudy, KPPP, nedoručitelná MěÚ)
Výjezdy na žádost a spolupráce
s psychiatrickou léčebnou a nemocnicí
Oznámení různá, nezařazená (občané)
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5) Přehled řešených přestupků
* Celkem bylo v roce 2014 bylo řešeno 803 přestupků. Bylo uloženo 361 blokových pokut
v celkové výši 139.000 Kč, 293 přestupků bylo vyřešeno domluvou a 149 přestupků bylo
oznámeno správnímu orgánu.
Celkový přehled řešených přestupků - 2014
Počet řešených přestupků

803

Uloženo blokových pokut (vč. bloků na místě nezaplacených)

361

Uložené blokové pokuty v Kč
Počet přestupků postoupených správním orgánům

139000
149

Zadržení osob v pátrání

1

Řešeno autovraků

3

Odtažení vozidla

1

Nasazení TPZOV (botičky)

26

Počet psů umístěných v dočasných kotcích pro psy na MP

38

Počet osob převezených do záchytné stanice

5
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6) Přestupky v dopravě
* V oblasti dopravy bylo v loňském roce řešeno celkem 453 přestupků, z toho bylo 256
přestupků vyřízeno v blokovém řízení, 180 domluvou a 17 přestupků bylo oznámeno správnímu
orgánu.

Počet přestupků spáchaných proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu (vč. domluv)

2010 2011 2012

2013 2014

Porušení zákazu stání

97

112

86

72

52

Porušení zákazu zastavení

40

17

23

21

16

Nedovolené stání na parkovišti pro invalidy

1

2

0

0

0

Nedovolené stání na přechodech pro chodce

6

3

1

0

2

Nedovolené stání na chodníku

42

35

35

23

50

Přestupky cyklistů

12

22

8

12

1

Přestupky na placeném parkovišti

476

331

291

153

144

Nedovolené stání v křižovatce

20

19

15

11

4

Nedovolené stání na vyhrazeném parkovišti

109

63

65

46

57

Zákaz vjezdu

21

24

3

2

15

Stání v protisměru

59

50

15

10

19

Překročení rychlosti o méně než 20 km/h

34

258

391

171

37

Překročení rychlosti o více než 20 km/h

4

29

45

20

2

53

104

84

71

53

Ostatní přestupky (nedovolené stání před
vjezdem, na autobusové zastávce, v nepřehledné
zatáčce, na šikmých rovnoběžných čarách apod.)
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7) Ostatní přestupky
* U ostatních z 350 přestupků se jednalo především o přestupky na úseku ochrany před
alkoholismem, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti veřejnému pořádku přestupky
proti majetku a ostatní přestupky. Z celkového počtu bylo 105 přestupků řešeno v blokovém řízení,
113 přestupků bylo řešeno domluvou a 132 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu.

Přehled ostatních přestupků
na úseku veřejného pořádku a proti majetku

2010

2011

2012
2013

2014

Rušení nočního klidu

32

31

15

12

19

Znečištění veřejného prostranství

24

15

21

18

6

Buzení veřejného pohoršení

14

4

15

9

6

Neoprávněné podávání alkoholických nápojů

15

10

14

5

0

Neuposlechnutí výzvy veřejného činitele

4

1

2

1

1

Neoprávněný zábor veřejného prostranství

8

9

11

12

4

Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa

14

41

28

24

18

Ublížení na cti

5

0

1

1

3

Úmyslné narušení občanského soužití

24

6

18

14

12

Úmyslné škody na majetku - krádeže

176

158

199

145

137

Neoprávněné užívání cizího majetku

2

0

1

0

2

Porušování OZV (volný pohyb psů)

84

115

82

75

78

Porušování zákazů kouření

15

8

14

12

2

18

36

59

48

63

Ostatní
(porušení
živnostenského
stavebního zákona apod.)

zákona,
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8) Měření rychlosti
* Měření rychlosti vozidel provádí městská policie v souladu s ustanovením § 79 odst.8 zákona
č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a činí tak v zájmu bezpečnosti a plynulosti
v silničním provozu. Obecní, resp. městská policie může tuto činnost provádět pouze na území
obce v úsecích určených Policií České republiky. Městská policie Šternberk za tímto účelem
využívá laserový měřič rychlosti ProLASER III. Vzhledem k tomu, že na území města není velký
počet míst, kde by se tato činnost dala s vyloučením všech rizik bezpečně realizovat s ohledem na
omezené možnosti s odstavováním naměřených vozidel, pronajímala si městská policie
v předešlých letech vozidlo se zabudovaným radarem. S tímto zařízením nebyli strážníci nijak
limitováni, protože si sami určovali bezpečné místo, kde naměřené vozidlo dojedou a zastaví.
Vzhledem k tomu, že se v loňském roce začala realizovat instalace dvou stacionárních radarů na
příjezdových komunikacích do našeho města, nebylo toto vozidlo v loňském roce již zapůjčováno.

* Řešení autovraků. Vrakem se podle zákona č.13/ 1997 Sb., o silničním provozu rozumí silniční
vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou
nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Odstavení nebo ponechání vraku na
pozemní komunikaci je přestupkem podle zákona č.13/1997 Sb., o silničním provozu. V případě,
že strážní objeví vozidlo vykazující znaky vraku, vyrozumí správce komunikace. Ten vyzve majitele
vozidla uvedeného v registru vozidel a zároveň ve spolupráci s městskou policií na vozidlo umístí
výzvu k odstranění vraku. V případě, že na ni majitel nereaguje, je po uplynutí zákonné lhůty dvou
měsíců správce komunikace oprávněn rozhodnout o odstranění, resp. o likvidaci vraku. V případě,
že strážníci objeví vrak, který je odstaven (odložen) mimo pozemní komunikaci, oznamují tuto
skutečnost OŽP, který je příslušný k řešení podle zák.185/2001 Sb., o odpadech. Pokud se
nepodaří zjistit osoba, která vrak, resp. autovrak na místě zanechala, nese náklady související
s odstraněním vraku a s jeho případnou likvidací osoba uvedená v registru vozidel.

8) Spolupráce se složkami IZS
* S Policií ČR spolupracovala Městská policie Šternberk zejména v rámci bezpečnostních opatření
na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, společenských a kulturních akcích a při
vzájemném poskytování informací souvisejí s bezpečnostní situací ve městě

* S HZS spolupracovala městská policie zejména při likvidaci následků dopravních nehod, kdy
strážníci odkláněly dopravu, případně usměrňovaly provoz na pozemních komunikacích a při
odůvodněném otevírání bytů.
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9) Zóna placeného parkování

* Placené parkování je realizováno prostřednictvím 13 parkovacích automatů a formou
vydávání dlouhodobých parkovacích karet. Parkovací karty si mohly zakoupit všechny fyzické a
právnické osoby (abonenti). Mapa zóny placeného parkování je umístěna na každém parkovacím
přístroji.
* Placené parkování platí i pro jednostopá vozidla a čtyřkolky. Podle platného nařízení o
placeném parkování je řidič, který parkuje vozidlo (tedy včetně motocyklu nebo čtyřkolky) v zóně
placeného parkování v době zpoplatnění, povinen označit vozidlo dokladem o zaplacení, kterým je
stvrzenka o zaplacení stanovené ceny v parkovacím automatu nebo parkovací karta.
* Doba zpoplatnění v zóně placeného parkování
V pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin.
V sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
Neděle bez poplatku.
* Přehled
Počet ulic v zóně placeného parkování celkem……………..…….…... 12
Celkem parkovacích míst ………………………………………..……....335
Z toho vyhrazených parkovišť……………………………………..…….. 11
Z toho parkovišť pro osoby se zdravotním postižením………….……..15
Počet parkovacích přístrojů ………………………………………..……..13

* Seznam parkovacích automatů
P0 – Jaroslavova
P1 – Bezručova (u prodejny Optika)
P2 – Tř. ČSA (na rohu s ulicí U Horní brány)
P3 – Tř. ČSA (na rohu s ulicí Partyzánská)
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P4 – Čechova (u veřejných WC)
P5 – Radniční (na rohu s ulicí Jarní)
P6 – Radniční (u KB))
P7 – Tř. ČSA (nákupní středisko)
P8 – Horní náměstí (u restaurace Knor)
P9 – Hlavní náměstí
P10 – Bezručova (u Vincentina)
P11 – Na Valech (Horní náměstí za gymnáziem)
P12 – Opavská (naproti kláštera)
P13 – Ulice Potoční (bývalá tržnice)

Po uhrazení poplatku v kterémkoliv ze 13 parkovacích přístrojů, může řidič vozidla parkovat na
libovolném vyznačeném místě v celé zóně placeného parkování a přejíždět z jednoho místa na
jiné.

10) Volně pobíhající zvířata
* Povinnosti chovatelů zvířat ukládá především zákon na ochranu zvířat proti týrání a
veterinární zákon. Další povinnosti jsou chovatelům stanoveny obecně závaznými
právními předpisy obcí. V praxi se nejčastěji setkáváme s porušováním povinností týkajících se
zabezpečení chovaných zvířat ( převážně psů ) proti úniku a pohybu psů na veřejnosti v rozporu s
OZV. V roce 2014 strážníci odchytli a následně umístili do sanitárních kotců na městské policii
celkem 38 volně pobíhajících psů, Vzhledem k tomu, že se u 26 psů nepodařilo dohledat
původního majitele, byla pro ně ve spolupráci s OŽP zajištěna náhradní péče v útulcích pro
opuštěná zvířata. Případné náklady za umístění jsou hrazeny z rozpočtu OŽP. Ostatní zvířata byla
po projednání přestupků,, resp., po jejich oznámení správnímu orgánu a uhrazení poplatku za
umístění vydána původním chovatelům. K odchytu psů jsou vyškoleni všichni strážníci městské
policie a za tímto účelem jsou vybaveni odchytovými pomůckami, které snižují rizika při odchytu a
následné manipulaci se zvířaty.
* Nakládání s uhynulými zvířaty. Městská policie přijímá i oznámení o nálezu uhynulých zvířat.
Kadavér je ve všech případech odvážen a likvidován specializovanou firmou REC - Asanačního
ústavu Mankovice a to nejpozději do 24 hod. po nahlášení nálezu.
* Trvalé označování psů. Už více než 4 roky platí v našem městě OZV k trvalému označování
psů a evidenci jejich chovatelů. V praxi by to mělo tedy znamenat, že by se v našem městě neměl
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nacházet pes starší 6 resp., 7 měsíců, který by nebyl označen elektronickým čipem nebo
tetováním. Skutečnost je ale jiná. Jak z předcházejícího článku vyplývá, přesně 2/3 z odchycených
psů, kteří byli v loňském roce umístěni v kotcích na městské polici, nebyly řádně označeny v
souladu s platnou vyhláškou a to i přes to, že takovému zapomětlivému chovateli hrozí u správního
orgánu pokuta až do výše 50.000 Kč. Možná i to je jeden z důvodů, proč se takové množství
chovatelů ke svým zatoulaným mazlíčkům nehlásí.

11) MKMS (kamerový systém)

* Stav MKMS k 31.12.2014
K poslednímu dni roku 2014 MKMS ve Šternberku disponoval 10 plně funkčními kamerovými body.
Systém v současné době umožňuje nepřetržitý monitoring s možností ovládání všech 10 kamer ze
tří pracovišť. Z dispečinku městské policie, ze stanoviště stálé dozorčí služby MP a ze stálé služby
Policie ČR ve Šternberku.

* Rozmístění kamerových bodů k 31.12. 2014
* kamera č. 01 - Masarykova 50, budova sila ZZN a.s.
* kamera č. 02 - U Střelnice 1, výškový obytný dům
* kamera č. 03 - Olomoucká 74, budova SOUaU na ulici
* kamera č. 04 - Tř. ČSA 56, budova České spořitelny a.s.
* kamera č. 05 - Hlavní náměstí 11, obytný dům
* kamera č. 06 - Jiráskova 51, obytný dům
* kamera č. 07 - Horní náměstí 16, budova MěÚ
* kamera č. 08 - Sadová 7, budova ÚSP Vincentinum – nefunkční
* kamera č. 09 - Olomoucká 1227, obytný dům
* kamera č. 10 - Dvorská u sportovní haly Ecce Homo
* kamera č. 11 - Věžní, budova nádraží ČD
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12) Veřejnoprávní smlouvy

* Na základě veřejnoprávních smluv odpracovali strážníci Městská policie Šternberk v roce
2014 cca 190 hod. při plnění úkolů městské policie v obcích Babice, Dolany, Komárov, Lužice a
Štarnov. Při výjezdech do těchto obcí plnili strážníci městské policie především úkoly související se
zabezpečením místních záležitostí veřejného pořádku, přispívali k ochraně a bezpečnosti osob a
majetku, dohlíželi na dodržování pravidel občanského soužití, podíleli se v rozsahu stanoveném
zákonem na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, dohlíželi
na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí a vykonávali další činnosti v souladu
s platnými právními předpisy.

13) Správci MP

* Správci, zařazeni na městské policii, vykonávají údržbu veřejných prostranství v centru města,
mobiliáře (fontána, studna, pitné zařízení, lavičky, stojany na kola, odpadkové koše apod.),
Těšíkovské kyselky a jejího okolí, drobné opravy chodníků a komunikací. Předávají a přebírají
centrum města v souvislosti s konáním kulturních akcí. Provádí kontrolu, servis, výběr a plnění
parkovacích automatů. Plní funkci správců střelnice a provádí drobnou údržbu budov, které jsou
v majetku Města Šternberk. Přidělují úkoly osobám odsouzeným k obecně prospěšným pracem a
provádí dozor nad jejich plněním. Obecně prospěšné práce vykonávalo v roce 2014 u Městské
policie ve Šternberku 8 odsouzených.

* Činností správců bylo mimo jiné i krátkodobé umisťování plakátů na sloupy veřejného
osvětlení. Jedním z hlavních důvodů proč vylepovat plakáty na určené sloupy veřejného osvětlení
bylo zlepšení estetické podoby poutačů a lepší kontroly nad jejich umisťováním. Často totiž
docházelo k vylepování plakátů na různých papírových kartonech, které se rozmočily a
znečišťovaly pak veřejné prostranství. Plakáty byly také nevhodně umisťovány v prostorách
křižovatek a pod dopravní značení. K umístění plakátů tak sloužilo 47 ks konkrétních sloupů VO,
které vyhovují z hlediska bezpečnosti provozu (schválení dopravním inspektorátem), na jiné sloupy
ve městě není možné krátkodobé reklamy umisťovat. Správci MP mají celkovou odpovědnost za
tyto reklamy a zajišťují nalepení reklam na podkladové desky, osazení desek na sloupy, výměnu
roztrhaných reklam a následné odstranění v termínu dle uzavřených smluv.
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14) Prevence
* Prevence:
V oblasti prevence kriminality a zvýšení pocitu bezpečnosti u obyvatel byly v roce 2014
realizovány tyto hlavní projekty a aktivity:
1.
Přednášky na školách a účast na preventivních akcích škol.
2.
Realizace projektu „Asistent prevence kriminality I +II.“
3.
Opatření k pobytu a pohybu osob bez stálého přístřeší
4.
Prezentace práce Městské policie Šternberk na akci „Den soužití“
5.
Nutná obrana a krajní nouze pro učitele
6.
Stacionární radary ul. Olomoucká a Jívavská

* Přednášky na školách a účast na preventivních akcích škol
Podle požadavků šternberských základních škol byla realizována přednášková činnost se
zaměřením především na starší žáky druhého stupně, zejména v posledním ročníku, kdy již
nabývají trestní zodpovědnost a čerpají informace z policejní praxe. Častým námětem byla
problematika násilí, vandalismus, postavení mladých cyklistů, kde bylo navázáno na dopravní
výchovu realizovanou školami na dopravním hřišti.
Každoroční je spolupráce strážníků na Soutěži mladých cyklistů jako rozhodčích.
Děti ze školky Jiloro se zúčastnily prohlídky služebny MP.
* Realizace projektu „Asistent prevence kriminality I+II.“
Již roce 2013 Město Šternberk uspělo v projektu Ministerstva vnitra ČR „Asistent prevence
kriminality I“ (APK). Projekt za významné podpory 90% finančních prostředků ze strany MV
umožnil zřízení nové pracovní pozice.
Tento projekt pokračoval i v roce 2014 do září, od září navázal projekt „Asistent prevence
kriminality II“.
V rámci nového projektu, podobně výhodně pro město financovaného, došlo ke změně na pozici
jednoho asistenta. Nyní tedy působí jako asistenti pan Martin Kadlec a nově paní Petra
Marečková.
Asistenti doplňují práci městské policie. Ve své činnosti jsou koordinování a úkolování mentorem,
dále jsou řízeni velitelem městské policie a operativně strážníkem, který vykonává stálou službu na
služebně MP.
Pokud zjistí vážné nedostatky, závady, protiprávní jednání osob, kdy již nestačí jejich působení či
autority, oznamují takové jednání strážníkovi stálé služby MP, který provede další opatření.
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* Cíle projektu:

1. snížení počtu páchaných trestných činů, přečinů, přestupků
2. zvýšení pocitu bezpečí u obyvatel Šternberka, zejména přítomností v centru města, v okolí
vyloučených lokalit, v těchto lokalitách samotných a před školami.
3. prevence sporů mezi obyvateli vyloučených lokalit, snížit jejich dopad na veřejný život ve
městě, nárůst pocitu bezpečí u obyvatel vyloučených lokalit i u široké veřejnosti.
4. Upozorňování na nedostatky, závady,

* Vedlejší cíle projektu:
1. zaměstnání dvou osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných
2. prevence rasově motivovaných a extremistických projevů
3. prohloubení komunikace mezi městem a obyvateli lokalit
4. dalším navazujícím cílem je projekt hřiště na Olomoucké ulici a činnost asistentů
Asistenti se účastní průběžného vzdělávání v rámci projektu, případně v rámci
strážníků.

vzdělávání

* Akce Den soužití 25.9.2014
Občanské sdružení ECCE HOMO Šternberk spolu s MP Šternberk uspořádalo ve spolupráci
s dalšími subjekty ve čtvrtek 25. září program pro děti i dospělé s názvem „Kulturně sportovní
den na podporu dobrého sousedství" (Den soužití). Cílem akce bylo přispět dobrým příkladem
ke zlepšení vzájemného soužití obyvatel minority a majority ve městě a třeba i nastartovat novou
tradici.
Program u sportovní haly Ecce Homo probíhal po celý den od 10 do 19 hodin. Vymezený prostor
dobře vyhověl potřebám pořádání akce.
Pozvaní hosté:
- MP Šternberk jako významný pomocník hlavního organizátora spolu s asistenty
- Obecní policie Štěpánov a OP Hlubočky, MP Litovel, Uničov.
- Policie ČR – ukázka zásahu, psi
- Excalibur – ukázka vojenské techniky
- hasiči s prezentací požární techniky a auta s vysokozdvižnou plošinou,
- DDM Šternberk
K vidění byla bojová vozidla, policisté a strážníci předvedli práci se zatoulanými psy, psovodi
ukázali detaily z výcviku služebních psů, pořádková jednotka demonstrovala zadržení pachatele.
Prohlédnout si bylo možné i služební motocykly a vozidla, policejní člun a zbraně.
Asistenti prevence obsluhovali improvizované dopravní hřiště, o které byl velký zájem dětí.
Na volném prostranství před sportovní halou po celý den probíhal také kulturní program,
vystupovaly děti ze základních škol, pěveckého sboru gymnázia, k vidění byly romské tance s
Stránka 14 z 17

MĚSTO ŠTERNBERK

RADA MĚSTA
ŠTERNBERKA

romskými hudebníky a zpěváky.
V prostorách sportovní haly gymnázia proběhl od 10 hodin turnaj v malé kopané za účasti
celkem šesti mužstev: 4 ze základních škol a gymnázia ve Šternberku a 2 mužstva mládeže ze
Šternberka a Moravského Berouna. V závěru turnaje se uskutečnil exhibiční zápas Městské
policie Šternberk vs. hráči romské komunity.
Svou činnost u sportovní haly představily neziskové organizace, např. Charita Šternberk, Dům
dětí a mládeže Šternberk, Společenství Romů na Moravě, Poradna pro občanství, občanská a
lidská práva.

* Opatření k pobytu a pohybu osob bez stálého přístřeší
Pro některé osoby je Šternberk zajímavou lokalitou jak z hlediska případné pomoci neziskových
organizací, také i proto, že zde nacházejí více příležitostí k „samoobživě“, která je ovšem často
spojena s trestnou činností, často drobnou, ale velmi obtěžující okolí, jako je znečišťování, buzení
veřejného pohoršení, drobné krádeže majetku, kdy se snaží zpeněžit zejména odcizené kovy.
Svědčí o tom zvýšený počet krádeží vybavení staveb, zejména okapových a svodových plechů,
krádeže materiálu ze zahrad, sklepů apod., krádeže jízdních kol a ručních vozíků. Příbytek hledaly
tyto osoby zejména v nevyužívaném skladu českých drah proti budově nádraží a v objektech
bývalých kasáren nad oblastí býv. podniku VOP 026.
Doprovodným jevem takto osídlených míst je snížený pocit bezpečí obyvatel z neznámých osob,
nárůst majetkové kriminality a také nepořádek na místě jejich usídlení.
V součinnosti s odborem správy majetku města došlo k omezení negativních jevů vysídlením osob
z některých lokalit, úklidem míst včetně likvidace nelegálních příbytků, častými opakovanými
kontrolami, netolerancí protiprávního jednání a nežádoucích projevů ze strany městské policie ve
městě, činností asistentů prevence kriminality i opatřeními, která mají přispět k řešení situace osob
bez přístřeší za pomoci např. Charity Šternberk (zejména pokračování nočního pobytu osob
v zařízení Charity v zimním období). Několik osob získalo po intervenci ze strany MP a města
legální ubytování. Je zřejmé, že v řešení této problematiky
bude nutné pokračovat i nadále v rámci nové koncepce.

* Nutná obrana a krajní nouze pro učitele
Jedná se o projekt předání právního minima a vědomostí pro efektivní obranu osob a ochranu
majetku. Vznikl na základě tragické události ze Žďáru nad Sázavou, kde došlo ke vniknutí
nepovolané osoby do školy, útoku a následně k usmrcení žáka pobodáním.
Jak se zachovat, jak si uchránit život, zdraví, majetek a jiné hodnoty, aniž bychom se sami dostali
do konfliktu se zákonem?
Přednáška má učitelům a zaměstnancům školy poskytnout informaci, jak se chovat s právním
vědomím rozhodně a bez obav z konfliktu se zákony v případě mimořádné události.
Ve školním roce 2015/16 byla jako první přednáška provedena na ZŠ Olomoucká (Velox).
* Dětský den Babice 2014 – prezentace v obci, kde MP vykonává činnost v rámci smlouvy
* Spolupráce s BESIP – bezpečnost chodců
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15) Další činnost MP

* Spolupráce s odbory MěÚ při plnění úkolů, které souvisí s činností MP
Oddělení personalistiky a oddělení vnějších vztahů - předávání informací ke zveřejnění týkající se
odchycených ( nalezených ) zvířat.

Odbor strategické rozvoje - spolupráce při vyhledávání, odtahu a likvidaci autovraků, spolupráce
při zjišťování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, zajišťování dopravního
značení apod.

Odbor školství a kultury - spolupráce při konání sportovních a kulturních akcí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - spolupráce při realizaci povolených uzávěr a
přechodných úprav DZ na k.ú města v souladu s vydaným rozhodnutím, spolupráce při řešení
dopravních přestupků apod. (spolupráce údržby MP).

Odbor sociálních věcí - předávání poznatků a poskytování informací v rámci sociálně právní
ochrany dětí, bezdomovci, osoby zbavené svéprávnosti apod.

Odbor živnostenský úřad - spolupráce při pořádání Venkovských trhů, rozmístění DZ, vyklizení
označených prostor v souladu s vydaným rozhodnutím, spolupráce při mimořádných událostech
kontroly živnostenských provozoven.

Odbor životního prostředí - spolupráce při údržbě zeleně (kácení stromů) vyklizení okolí a
usměrňování dopravy, asistence při šetření ve vyloučených lokalitách (psi, pálení odpadů,
kanalizace apod.). Zajišťování vyšetření odchycených nebo nalezených zvířat a jejich následné
umístění v útulcích pro opuštěná zvířata (spolupráce údržby MP).

* Pořádání střelecké soutěže O pohár starosty města. V loňském roce proběhl již 19. ročník
této oblíbené soutěže, které se každoročně účastní nejen střelci, ale i široká „laická“ veřejnost.
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* Účast strážníků při kladení věnců na vzpomínkovém aktu u příležitosti státního svátku Den
vzniku samostatného československého státu.

* Mimořádná bezpečnostní opatření. V závěru loňského roku strážníci městské policie
odpracovali přes 200 přesčasových hodin v rámci mimořádných bezpečnostních opatření, která
byla nařízena v souvislosti s událostí, ke které došlo v našem městě na ulici Uničovská dne
19.11.2014. Opatření spočívala v nepřetržitém monitorování vyloučených lokalit, v posílení hlídek
operujících ve frekventovaných částech města, u škol, úřadů a pod. Součástí opatření byly i
každodenní preventivní kontroly nočních podniků a restaurací, které prováděly společné hlídky
složené ze strážníků městské policie a příslušníku pohotovostního a eskortního oddílu krajského
ředitelství Policie ČR. Vzhledem k tomu, že tyto kontroly byly ze strany jak provozovatelů zařízení,
tak obsluhujícího personálu vnímány a hodnoceny velmi kladně, byly v rámci možností prováděny
i po ukončení bezpečnostního opatření.
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