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1) Kontakty MP Šternberk
Sídlo MP:
Velitel městské policie:
e-mail:
Zástupce velitele městské policie:
e-mail:
Telefonní čísla:
Velitel MP
Zástupce velitele MP
Stálá dozorčí sluţba MP
Tísňové volání MP
Stálá dozorčí sluţba MP – mobilní tel. I.
mobilní tel. II.

Třída ČSA 30, 785 01 Šternberk
Pavel Pospíšil
pospisil@sternberk.cz
Josef Faltys
faltys@sternberk.cz
585 013 151
585 012 712
585 012 712
156
607 241 590
732 686 236

2) Počet zaměstnanců, služby a výcvik
* V roce 2008 bylo zařazeno u Městské policie Šternberk celkem 20 stráţníků (1 na mateřské
dovolené) a 5 ostatních zaměstnanců. V přímém výkonu sluţby bylo 18 stráţníků, stálou dozorčí
sluţbu vykonávali 4 velitelé směn. Úkoly při řízení MP plnili zástupce velitele a velitel MP.
* Ostatními zaměstnanci MP jsou: Spisová pracovnice pro výkon spisové sluţby MP, dvě
pracovnice se sníţenou pracovní schopností zajišťující obsluhu kamerového systému a pultu
centralizované ochrany a dva zaměstnanci údrţby.
* Pracovnice obsluhy kamerového systému (zaměstnanci města se sníţenou pracovní schopností
bez osvědčení stráţníka), jsou rekvalifikovány na operátorky MKMS a jejich hlavní pracovní
náplní je monitorování veřejných prostranství v časech určených dle nápadu trestné činnosti.
* Výcvik sebeobrany stráţníků byl v roce 2008 zaměřen na zdokonalení techniky a taktiky zákroku,
odváděcích technik, donucovacích prostředků a pouţívání sluţebních zbraní. Fyzická příprava byla
prováděna v tělocvičně sokolovny a výcvik k pouţití zbraně byl prováděn na střelnici ve
Šternberku.

3) Činnost MP
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Zabezpečování místních záleţitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města
Plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Ochrana bezpečnosti osob a majetku
Uzavírky při mimořádných kulturních a společenských akcích
Mimořádné sluţby při pořádání kulturních akcí, rizikových hokejových utkání
Řízení dopravy při dopravních nehodách
Zajištění bezpečnosti dětí na přechodech při docházce do škol
Výjezdy do obcí, se kterými má město uzavřenou veřejnoprávní smlouvu (VS)
Výjezdy k objektům připojených na PCO (77 objektů)
Prevence na základních školách
Odchyty volně pobíhajících psů na území města a obcí s VS (58 psů + 39 ze Štarnova)
Převozy volně pobíhajících psů do útulku v Olomouci (18 psů – mimo psy ze Štarnova)
Doručování písemností (soudy, správní řízení, šetření, Rada a Zastupitelstva Města)
Asistence u příjmu agresivních pacientů v PL a v nemocnici
Asistence při místních šetření (odbor ŢP, Ţivnostenský úřad, Sociální odbor apod.)
Výjezdy k přijatým oznámením, u nichţ přestupek nebyl prokázán
Zpracovávání statistik a přehledů (čísla orientační, obsazenost parkovacích míst)
Monitorování kamerami
Evidence jízdních kol
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4) Přehled řešených přestupků
* V roce 2008 bylo řešeno celkem 1395 přestupků. Z toho bylo uloţeno celkem 946 blokových
pokut (včetně uloţených bloků na pokutu na místě nezaplacených vymáhaných FO) v celkové výši
690.500,- Kč (v roce 2007 bylo uděleno 1292 blokových pokut a vybráno 533.700,- Kč). Správním
orgánům bylo postoupeno celkem 191 přestupků. Domluvou bylo vyřešeno 258 přestupků.
Z uvedených údajů vyplývá, ţe hodnota udělených pokut je oproti roku 2007 vyšší, ale došlo k
poklesu počtu vyřešených přestupků v blokovém řízení. Příčinou sníţení počtu přestupků je patrně
větší ukázněnost řidičů a taxativně stanovené sankce za překročení rychlosti.
Počet oznámení přijatých městskou policií za období 2000 – 2008
Rok

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007 2008

Celkový počet
přijatých oznámení
Volně pobíhající psi

1419 1485 1612 1888 1768 1730

1624 1636

133

176

153

133

93

100

102

136

7

3

4

5

7

6

6

1

106

107

128

148

167

148

161

136

130

134

100

120

154

147

125

80

72

86

105

88

61

96

87

16

103

74

34

63

57

72

97

18

138

203

390

363

254

146

156

165

68

88

66

78

76

48

76

61

780

781

1022

921

855

930

776

772

44

37

38

37

Předvedení hledaných
osob na OO PČR
Výjezdy
na žádost OO PČR
Počet předaných
případů k dořešení OO PČR
Asistence
na záchytné stanici
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)
Oznámení o dopravních nehodách

neev. neev. neev. neev.

Oznámení o krádežích v prodejnách

neev. neev. neev. neev. neev. neev. neev.

54

Ztráty a nálezy (doklady, klíče, ostatní) neev. neev. neev. neev. neev. neev. neev.

127

Zvířata (uhynulá zvířata, kočky, jiná)

33

neev. neev. neev. neev. neev. neev. neev.

5) Přestupky v dopravě
* V oblasti dopravy bylo v loňském roce řešeno celkem 1042 přestupků, z toho 795
v blokovém řízení, 182 domluvou a 65 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu. Celkový
počet projednávaných dopravních přestupků se oproti předchozím rokům sníţil zejména v oblasti
překračování nejniţší povolené rychlosti. Projevovala se zde větší kázeň řidičů. Ke sníţení
rychlosti ve městě pomáhají mimo jiné i zpomalovací prvky na komunikacích (zúţení vozovek,
příčné prahy v centru města, změny dopravního značení apod.).
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* Radar k měření rychlosti vozidel byl pořízen v měsíci listopadu 2006 z dotace MVČR. Městská
policie ve Šternberku od této doby měří rychlost vozidel a projednává zjištěné přestupky
v blokovém řízení. V roce 2008 bylo zjištěno překročení rychlosti vozidel o méně neţ 20 km/h ve
366 případech, o více neţ 20 km/h překročilo rychlost 76 řidičů. Radar byl na základě smlouvy o
pronájmu pouţíván i v některých okolních obcích (Štěpánov, Hlubočky, Uničov, Bohuňovice,
Litovel). Celkový příjem z pronájmu radaru v roce 2008 činil 196.700,- Kč.
Na snímku jsou tyto údaje:
- Místo, kde se měří (Věţní ulice),
- Z jaké vzdálenosti je měřeno (48m),
- Číslo snímku (3818),
- Jaká je povolená rychlost (limit 50km/h)
- Datum a čas přestupku
- Směr (šipka dolů - auto přijíţdí)
- Naměřená rychlost (91km/h).
* Přestupky v dopravě, zjištěné kamerovým systémem, řeší městská policie obdobně jako
přestupky oznámené jiným způsobem. Stráţníci je projednávají na místě s konkrétním řidičem
(pokud je na místě přistiţen). Přestupky, zaznamenané kamerami, u nichţ není řidič na místě
přistiţen, jsou zadokumentovány a postoupeny příslušnému správnímu orgánu. V roce 2008 bylo
řešeno 127 přestupků zjištěných kamerovým systémem. Mnozí řidiči často nerespektují časově
omezená stání pro zásobování. Vyuţívají omezenou dobu pro zásobování ke stání a tvrdí přitom, ţe
zásobují.

* Chodci a cyklisté jsou rovněţ účastníky silničního provozu a často svým chováním ohroţují sebe i
ostatní. Chodci nejčastěji páchají přestupky na úseku dopravy nedovoleným přecházením vozovky
mimo přechod pro chodce, cyklisté zase nejsou po setmění osvětlení. Obě skupinytak ohroţují
nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Působením městské policie v oblasti prevence
v dopravě je velká část věnována právě chodcům a cyklistům. Pokud nestačí prevence, přichází na
řadu represe. V loňském roce zaplatilo pokutu při jednorázových akcích 28 chodců a 46 cyklistů.
Někteří cyklisté bez světel sice stráţníkům z obavy před potrestáním ujíţděli po chodnících, ale ti
uţ alespoň ví, ţe je při jízdě v noci světlo povinnou výbavou jízdního kola.
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Počet spáchaných přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu

2005 2006 2007 2008

Porušení zákazu stání

53

42

60

76

Porušení zákazu zastavení

69

68

45

38

Nedovolené stání na parkovišti pro invalidy

31

97

30

23

Nedovolené stání na přechodech pro chodce

14

10

5

10

Nedovolené stání na chodníku

119

109

98

39

Přestupky cyklistů

97

48

39

46

Přestupky na placeném parkovišti

259

131

243

164

Nedovolené stání v křižovatce

16

24

15

19

Nedovolené stání na vyhrazeném parkovišti

34

35

38

18

Zákaz vjezdu

94

56

29

21

Stání v protisměru

91

78

53

25

Překročení rychlosti o méně než 20 km/h

-

-

420

366

Překročení rychlosti o více než 20 km/h

-

-

33

76

184

148

133

121

Ostatní přestupky (nedovolené stání před vjezdem, na
autobusové zastávce, v nepřehledné zatáčce, na šikmých
rovnoběžných čarách, přestupky chodců apod.)

6) Ostatní přestupky
* V oblasti ostatních přestupků bylo řešeno celkem 353 přestupků, z toho 151 v blokovém
řízení, 76 domluvou a 126 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.
* Nejčastější přestupky v oblasti ostatních přestupků jsou nadále krádeţe. Úmyslné způsobení
škody na cizím majetku je pácháno nejčastěji ve velkoplošných prodejnách, obchodech a
restauracích.
* Velké problémy v oblasti veřejného pořádku mají na svědomí bezdomovci. Problematika
bezdomovců se donedávna týkala zpravidla větších měst. Ve Šternberku zaznamenává městská
policie nárůst lidí bez přístřeší za poslední tři roky. Důvodem nárůstu jsou pravděpodobně prodeje
domů a bytů do soukromého vlastnictví, přičemţ se "neplatiči" nájemného stávají bezdomovci.
Město Šternberk v současné době neprovozuje ţádný azylový dům ani jiné náhradní ubytování pro
tyto občany. Prostřednictvím Odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Šternberku jsou jim
nabízeny sluţby v azylových domech v Olomouci, kde však platí reţim, který tito lidé odmítají a
do azylových domů se ubytují zpravidla jen v zimním období. V současné době zaznamenává
obtěţování občanů bezdomovci městská policie stále častěji. Jedná se většinou o vynucování peněz
a cigaret, o vstupování do společných prostor domů, buzení veřejného pohoršení, nebo o zakládání
různých skládek odpadu. Pokud je hlídka městské policie přivolaná ke konkrétnímu případu,
vykáţe tyto osoby z místa a prokáţe-li se přestupek, postupuje podle zákona o přestupcích
(napomenutí, pokuta, správní řízení). Toto opatření je však vţdy jen dočasné. Pokud totiţ
bezdomovec nespáchá trestný čin je v podstatě podle stávajících zákonných úprav nepostiţitelný.
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Přehled počtu ostatních přestupků
na úseku veřejného pořádku

2005 2006

2007

2008

Rušení nočního klidu

11

22

16

18

Znečištění veřejného prostranství

28

21

14

23

Buzení veřejného pohoršení

27

32

22

12

Neoprávněné podávání alkoholických nápojů

3

5

9

7

Neuposlechnutí výzvy veřejného činitele

2

0

2

4

Neoprávněný zábor veřejného prostranství

8

5

2

8

Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa

9

14

4

24

Ublížení na cti

8

5

3

5

Úmyslné narušení občanského soužití

40

27

14

13

Úmyslné způsobení škody na cizím majetku - krádeže

133

171

140

135

Neoprávněné užívání cizího majetku

2

1

0

1

Porušování OZV (volný pohyb psů)

103

84

73

79

Porušování zákazů kouření

-

33

18

17

Ostatní

-

20

3

7

* Buzení veřejného pohoršení se dopouštěly zejména podnapilé osoby na veřejnosti přístupných
místech. Podmínkou k prokázání těchto přestupků je veřejné nevhodné jednání pachatele před více
neţ dvěma přítomnými osobami, které se cítí jeho jednáním pohoršeny.

* Rušení nočního klidu (od 22.00 do 06.00 hod.) bylo prokázáno v roce 2008 v 18 případech a
stíţnosti zaznamenány zpravidla v letním období. Přestupky zpravidla souvisely s provozem
zařízení, která hlučnost produkují (předzahrádky restaurací, kiosky, hluk z otevřených oken
restaurací, apod.) nebo s hlasitými projevy osob. Dokazování přestupků a úroveň hladiny hluku je
velmi problematické. Ve sporných případech je nutné hladinu hluku změřit na náklady obce, které
můţe provést pracovník hygienické sluţby nebo akreditované laboratoře. O překročení mezních
hodnot hluku rozhodne příslušný hygienik.
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* Znečišťování veřejného prostranství, neoprávněné výlepy plakátů, neoprávněné zábory veřejného
prostranství a zakládání nepovolených skládek jsou nadále častými jevy. Při odstraňování plakátů a
černých skládek z míst, kam nepatří, byly zapojeny i osoby vykonávající obecně prospěšné práce.
Skládky většinou obsahovaly domovní odpad, neupotřebitelné obaly, rumisko z drobných staveb a
plastové výrobky větších rozměrů (které nelze umístit do separačních nádob). Některé případy
neoprávněného ukládání odpadu na veřejných prostranství jsou řešeny podle zákona o odpadech,
ostatní přestupky jsou řešeny podle zákona o přestupcích. Přistihnout pachatele těchto přestupků je
většinou náhodné, proto je kaţdá pomoc občanů vítaná.

* Dokazování přestupků na úseku ochrany před alkoholismem (neoprávněné podávání
alkoholických nápojů mládeţi do 18 let) není spolehlivé. Zákon stanoví, ţe lze postihnout jen
osobu, která podá, prodá, nebo jinak umoţní poţití alkoholu osobě mladší osmnácti let, nikoliv
osobu, která alkohol poţije. Při zjištění konzumace alkoholu mladistvými, mnohdy i nezletilými,
řešila městská policie konkrétní případy s rodiči, třídními učiteli a řediteli škol. K porušování
Tabákového zákona, který je platný od 1.1.2006 docházelo nejčastěji na nádraţí ČD
* Úmyslné poškozování majetku je neustále častým jevem. Škody na majetku jsou zpravidla
způsobeny ničením mobiliáře a zařízení (veřejné osvětlení, lavičky, odpadkové koše, sloupky
apod.). I přes snahu posílit výkon nočních sluţeb stráţníků a policistů se těmto negativním jevům
nedaří zcela předcházet a pozdější dokazování např. majetkových přestupků je téměř bezvýsledné.
Do majetkových přestupků jsou zahrnuty také přestupky týkající se krádeţí, pokusů o krádeţ, apod.
Nejčastěji se jedná o drobné krádeţe v supermarketech a obchodech. U pachatelů, kteří spáchali
přestupek proti majetku a byli v posledních třech letech odsouzeni pro úmyslný trestný čin krádeţe,
se jedná jiţ o trestný čin.
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7) Spolupráce s jinými organizacemi
* Nejčastější spolupráce probíhala i v roce 2008 s Obvodním oddělením Policie ČR ve Šternberku.
Na úseku dopravy spočívala spolupráce s OOPČR zejména v pomoci při zajišťování míst
dopravních nehod a při řízení dopravy, při krátkodobých uzavírkách při zjišťování neznámých
majitelů vozidel z databáze řidičů, při měření rychlosti vozidel a ve vzájemném předávání
informací o dopravní situaci ve městě. Na úseku ochrany veřejného pořádku spolupracovaly
policie vzájemným posílením hlídek při hokejových utkáních, automobilových závodech a jiných
sportovních, společenských a kulturních akcích, při akcích zaměřených na kontrolu dodrţování
zákona na ochranu před alkoholismem apod.

* Při zadrţení pachatelů majetkových přestupků probíhala spolupráce v poskytování informací o
těchto osobách, zejména zda nebyly v posledních třech letech pravomocně odsouzeny za
majetkový trestný čin, nebo při zjišťování totoţnosti osob po předvedení na policii.
* Se Záchytnou stanicí ve Šternberku probíhala spolupráce nejčastěji při asistenci u příjmu nebo
propouštění klientů a při asistenci u jejich převozů k lékařskému ošetření do nemocnice. Provoz
Záchytné stanice ve Šternberku byl v měsíci březnu 2008 ukončen a byla otevřena nová ZS ve
Vojenské nemocnici v Olomouci. Podrobit se ošetření a pobytu na protialkoholní záchytné stanici je
povinna osoba, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím
bezprostředně ohroţuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu
vzbuzujícím veřejné pohoršení. Od 1.1.2009 zabezpečuje MP dopravu těchto osob do ZS
v Olomouci z Města Šternberk, jeho místních částí a obcí, s nimiţ má Město Šternberk uzavřenou
platnou veřejnoprávní smlouvu.
* S hasiči spolupracovala městská policie zejména při dopravních nehodách, při uzavírkách míst
poţárů, při řízení dopravy, odklízení sněhových převisů na střechách domů apod.
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8) Zóna placeného parkování
* Placené parkování je realizováno prostřednictvím 11 parkovacích automatů a formou vydávání
dlouhodobých parkovacích karet. Parkovací karty si mohou zakoupit všechny fyzické a právnické
osoby (abonenti). Mapa zóny placeného parkování je umístěna na kaţdém parkovacím přístroji ve
městě. Objekty rezidentů jsou v zóně barevné rozlišeny. V roce 2008 bylo za parkovné
z parkovacích automatů vybráno celkem 985.000,- Kč, z toho za vydání parkovacích karet
200.000,- Kč. Prostřednictvím parkovacích automatů bylo vybráno 785.000,- Kč..

9

9) Volně pobíhající zvířata
*Problematika volně pobíhajících zvířat se týká většinou zaběhnutých psů, jejichţ volný pohyb
bývá hlavní příčinou ohroţení zdraví, ale často mají podíl i na dopravních nehodách. V roce 2008
stráţníci umístili do sanitárních kotců na městské policii celkem 87 volně pobíhajících psů (mimo
psů umístěných z kauzy „Štarnov“) Do útulku v Olomouci bylo převezeno celkem 30 psů.
K odchytu psů pouţívala městská policie odchytovou tyč, vrhací síť nebo narkotizační pistoli.
Popis odchycených zvířat byl pravidelně zveřejňován na vývěsce MP. Bloková pokuta se uděluje
majitelům psů, kterým pes uteče opakovaně. Při prvním porušení OZV je přestupek zpravidla řešen
domluvou. Pokud je pes odchycen a dočasně umístěn v kotci MP je přestupek zpravidla řešen
pokutou a majitel hradí i náklady za stravu a umístění psa (60,- Kč/den). U kaţdého psa, který se
majiteli vydává, je provedena kontrola zdaje pes přihlášen a očkován.

* Nálezy uhynulých zvířat jsou zpravidla oznamovány na městskou policii. Stráţníci na místě
rozhodnou jak s uhynulým zvířetem naloţit. Pokud se jedná o lesní zvěř, je zpravidla informována
lesní stráţ příslušné honitby. Jiná zvířata jsou správcem MP, nebo stráţníky převezena na městskou
policii a uloţena do nádoby k těmto účelům určené. Na ţádost MP uhynulá zvířata zpravidla do 24
hodin odváţí pracovníci firmy REC - Asanačního ústavu Mankovice.

* V kauze „Štarnov“ spolupracovala Městská policie Šternberk s odborem Ţivotního prostředí
MéÚ Šternberk zejména při převozu psů a při jejich krátkodobém umístění v sanitárních kotcích.
* Narůstjící problém je i s toulavými kočkami, které navíc představují rizika rozšiřování různých
nemocí a nákaz. Městská policie ve spolupráci s odborem ţivotního prostředí připravuje odchyt
koček a ve spolupráci s veterinárním lékařem jejich kastraci. Tímto opatřením se však zamezí
pouze jejich rozmnoţování, protoţe odchycené kočky se po zákroku vrací zpět na místa odchytu.
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10) Rozšíření Městského kamerového monitorovacího systému
Rozšíření městského kamerového monitorovacího systému ve městě Šternberk v roce 2008
obsahovalo pořízení 2 nových kamerových bodů. Tyto kamery byly Umístěny na budově gymnázia
v historické části centra města na Horním náměstí a na budově Vincentina u horního vstupu do
Tyršových sadů na ulici Sadová. Návrh na umístění kamer v těchto lokalitách byl podán
s participujícím subjektem (OO PČR ve Šternberku) na základě analýzy bezpečnostní situace ve
městě a byl projednán v komisi prevence kriminality.
Kamera na budově Městského úřadu ve Šternberku byla umístěna pod střešní římsou na rohu
budovy tak, aby zabírala co největší část veřejného prostranství na Horním náměstí. Přenos obrazu
byl proveden pomocí stávající datové sítě (optickými vlákny) přímo na dispečink MP a na PČR.
Kabeláţ byla vedena převáţně v půdních prostorách budovy tak, aby co nejméně narušila její
vzhled. Druhá kamera byla umístěna na čelní stěně budovy Vincentina na ulici Sadová, kde bude
monitorovat především přístupovou cestu ţáků do základní školy včetně přechodů pro chodce a
místa vstupu do horní části Tyršových sadů. S majitelem objektu (Úřadem Olomouckého kraje)
byly dohodnuty podmínky pro umístění kamery a způsob úhrady spotřeby el. energie kamerou.
Ředitelství Vincentina přislíbilo prořezávku vzrostlých stromů, které částečně brání monitorování
v bezprostřední blízkosti budovy. Přenos obrazu na dispečink MP a na PČR byl proveden pomocí
retranslační stanice radiovým přenosem přes obytný dům U Střelnice 1. Dílo bylo předáno firmou
Gepard s r.o. do zkušebního provozu dne 17.11.2008.
V průběhu zkušebního provozu byla dále prověřena funkčnost a spolehlivost díla. Nové kamerové
body byly instalovány bez závad a nedodělků, dílo bylo zhotoveno a zprovozněno v souladu se
schválenou projektovou dokumentací. Dílo bylo předáno do trvalého provozu dne 1.12.2008.
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11) Noční vidění kamer
* Zvyšující se nároky na kvalitu pořízených snímků z kamer jsou příčinou hledání nových a
nových moţností jak získat co nejkvalitnější záznamy z kamerových systémů. Ze statistik nápadů
trestné činnosti vyplývá, ţe převáţná většina trestné činnosti je spáchána v noci. U většiny
kamerových systémů lze vyuţít pro monitorování v noci přepnutí reţimu do černobílého provozu,
coţ je nedostačující, protoţe umoţňuje sledování míst jen v dosahu veřejného osvětlení. Uvedené
důvody nás navedly k myšlence vyuţit infračervená světla, která by pomocí soumrakových čidel,
nebo napojením přímo na světla veřejného osvětlení v noci svítila do míst, kde veřejné osvětlení
chybí. Nedostatečně osvětlená místa byla určena a postupně označena v dosahu šesti kamerových
bodů na základě dlouhodobého vyhodnocování operátorkami MKMS. V těchto šesti lokalitách byla
vybrána místa, důleţitá pro monitoring a nasvětlení. Pro zajištění důkladného prostorového
osvětlení byla provedena zkouška, která pomohla odhalit, kde bude nutné pouţít i více
infračervených světel na jednom místě. V šesti lokalitách se nakonec jednalo o rozmístění celkem
56 infračervených světel. Kvalita a technické parametry infračervených reflektorů byly
nejdůleţitějšími aspekty. Nejvhodnější místa k instalaci světel se ukázaly pouliční lampy veřejného
osvětlení, které zajišťují stálý zdroj elektrické energie (transformovaný na 12V). Při setmění tak
není nutné pouţít soumrakové spínače. Pouţita byla venkovní vodotěsná světla, která mají
minimální odběr elektrické energie (cca 12W/1 reflektor). Infračervené reflektory vytvářejí pásmo
(kuţel) neviditelné pouhým okem, přičemţ směr a úhel dosvitu lze podle potřeb libovolně nastavit.
Délka osvitu se určila druhem reflektoru (20 – 80m).
* Noční vidění kamer ve Šternberku lze hodnotit velice kladně a svědčí o tom i skutečnost, ţe svojí
kvalitou překvapil i samotné realizátory. Místa, kde ve tmě nebylo kamerami vidět vůbec nic, jsou
pomocí infračervených reflektorů přehledná téměř jako ve dne. Světelný kuţel není vidět pouhým
okem, takţe světla nijak neobtěţují okolí. Odběr elektrické energie je v podstatě minimální, výkon
ze všech 56 světel se dá přirovnat ke dvěma 500W ţárovkám. Důleţitou roli v prevenci můţe mít i
tvar reflektorů, které připomínají kamery. Kladně lze také hodnotit relativně nízké pořizovací
náklady a moţnost nezávislého doplňování světel v dalších lokalitách.
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12) Pult centralizované ochrany
* Obsluhu PCO zajišťují zaměstnanci se sníţenou pracovní schopností, rekvalifikovaní na funkci
operátora, kteří nemají osvědčení stráţníka. K 31.12.2008 bylo na PCO připojeno celkem 93
objektů. Z uvedeného počtu bylo 70 objektů připojeno za úhradu a celkový příjem z této činnosti
byl 441.400,- Kč. Dalších 23 objektů je připojeno bezplatně ( školy, školky, školní jídelny, objekty
v majetku města a pod.). Jedná se o objekty, jejichţ zakladatelem nebo zřizovatelem je město
Šternberk.

13) Prevence
* V roce 2008 pořádala Městská policie Šternberk ve spolupráci s BESIPem, Odborem dopravy a
silničního hospodářství MěÚ Šternberk a s partnery akci „Den otevřených dveří městské policie –
Připravte si jízdní kola“. Návštěvníci si moţnost zdarma zaevidovat své jízdní kolo, technikem
zkontrolovat mechanický stav kola a povinné výbavy a děti měly moţnost soutěţit o ceny.

* Podle poţadavků škol byla realizována přednášková činnost na základních školách a spolupráce
stráţníků při dopravních soutěţích v terénu i na dopravním hřišti.

* Městská policie pravidelně informovala občany o dění ve městě a o své činnosti prostřednictvím
Šternberských listů spolu s Policií ČR v rubrice „Šternberské stíny“ a také v regionálním tisku.
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14) Veřejnoprávní smlouvy
* Městská policie Šternberk nadále vykonávala úkoly při zabezpečování místních záleţitostí
veřejného pořádku na základě veřejnoprávních smluv uzavřených mezi Městem Šternberk a
obcemi Babice a Dolany. Na území těchto obcí působila MP v souladu se zákonem č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zvláštních zákonů v dohodnutém rozsahu
zpravidla 2 hodiny týdně.

15) Správci
* Dva správci, zařazeni na městské policii, vykonávají údrţbu 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 dozor a rozdělování úkolu
pracovníkům zařazeným na výkon obecně prospěšných prací (výkon alternativních trestů). Provádí
kontrolu, servis, výběr a plnění parkovacích automatů. Plní funkci správců střelnice a provádí
údrţbu budov, které jsou v majetku Města Šternberk.

16) Závěr
* Z uvedené zprávy p činnosti lze konstatovat, ţe je práce stráţníků obsáhlá, a ţe v systému
nepřetrţitých sluţeb, kdy je v terénu zpravidla jen jedna dvoučlenná hlídka, lze jen těţko určovat
priority „které přestupky řešit přednostně a které později“. Rozdělení úkolů je však zpravidla
součástí kaţdého výkonu sluţby, a to zejména s ohledem na potřeby vyplývající z konkrétního dění
ve městě. Samostatně jsou plánovány jednorázové kontrolní a bezpečnostní akce (zpravidla ve
spolupráci s Policií ČR), měření rychlosti, zajištění bezpečnosti při kulturních akcích apod., kdy je
zapotřebí větší počet stráţníků ve sluţbě. Obecně je kladen důraz především na přijímání
oznámení, kdy je kaţdý stráţník povinen přijmout jakoukoliv událost od kohokoliv bez výjimky a
řádně ji prošetřit. Snaha městské policie je vţdy reagovat na stíţnosti, připomínky a ţádosti
občanů, na základě získaných podnětů plánovat výkon sluţby stráţníků a reagovat na kaţdou
změnu ve městě, která by mohla ohrozit veřejný pořádek, bezpečnost občanů nebo jejich majetek.
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