Zpráva
o činnosti Městské policie Šternberk za rok 2012

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
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

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
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2) Počet zaměstnanců
* V roce 2012 bylo zařazeno u Městské policie Šternberk celkem 18 strážníků a 5
ostatních zaměstnanců. V přímém výkonu služby bylo 16 strážníků. Stálou dozorčí službu
vykonávali 4 velitelé směn.
* Ostatními zaměstnanci MP: Referentka (spisová pracovnice) pro výkon spisové
služby MP, dvě pracovnice zajišťující obsluhu MKMS a dva zaměstnanci údržby.
* Organizační struktura MP
starosta města
velitel MP
spisová pracovnice

velitel směny č 1

zástupce velitele MP

velitel směny č 2

zástupci velitelů směn

velitel směny č 3

strážníci pro výkon služby

velitel směny č 4
operátor MKMS

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

Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města
Plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Ochrana bezpečnosti osob a majetku
Výjezdy k přijatým oznámením
Měření rychlosti vozidel
Uzavírky při mimořádných kulturních a společenských akcích
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
Prevence kriminality a prevence na základních školách
Odchyty volně pobíhajících psů na území města a obcí s VS a převozy psů do útulku
Mimořádné služby při pořádání kulturních a sportovních akcí
Doručování písemností (soudy, správní řízení, šetření, Rada a Zastupitelstva Města)
Asistence u příjmu agresivních pacientů v PL a v nemocnici
Asistence při místních šetřeních (odbor ŽP, Živnostenský úřad, Sociální odbor apod.)
Monitorování pomocí MKMS, zpracovávání statistik a evidence jízdních kol
Správa a pronájmy střelnice a bývalého objektu CO
Výuka a výcvik ve střelbě z pistole
Zajištění práce osobám odsouzeným k výkonu trestu obecně prospěšných prací
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4) Přehled přijatých oznámení
* V roce 2012 bylo přijato městskou policií celkem 1644 oznámení. Velitel směny strážník vykonávající stálou dozorčí službu je povinen přijmout každé oznámení od
občanů a podle charakteru oznámení učinit konkrétní opatření.
Přehled přijatých oznámení 2008 - 2012
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

Celkový počet
přijatých oznámení
Volně pobíhající psi

1636

1578

1436

1630

1644

136

119

163

159

151

1

6

7

1

3

136

155

78

124

153

80

106

78

89

92

18

22

3

4

8

165

155

102

78

73

61

54

37

39

58

772

650

704

883

862

Oznámení o dopravních nehodách

37

49

57

43

46

Oznámení o krádežích v prodejnách

54

84

52

47

68

Ztráty a nálezy (doklady, klíče, ostatní)

127

126

111

127

107

Zvířata (uhynulá zvířata, kočky, jiná)

33

52

44

36

23

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)

5) Přehled řešených přestupků
* V roce 2012 bylo řešeno v blokovém řízení celkem 1542 přestupků. Z toho bylo
uloženo 1158 blokových pokut (včetně uložených bloků na pokutu na místě
nezaplacených vymáhaných FO) v celkové výši 464.000 Kč. Správním orgánům bylo
postoupeno celkem 177 přestupků, domluvou bylo řešeno 207 přestupků a vydáno bylo
277 výzev pro nepřítomného řidiče. Strážníci zadrželi 3 osoby, které byly v pátrání.
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* V oblasti dopravy bylo v loňském roce řešeno celkem 1062 přestupků, z toho 922
v blokovém řízení, 127 domluvou a 13 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.
* V oblasti ostatních přestupků (jedná se o další přestupky řešené dle přestupkového
zákona - § 30, 45, 46, 47, 48, 49, 50) bylo řešeno celkem 434 přestupků, z toho 157
v blokovém řízení, 99 domluvou a 178 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.
Celkový přehled řešených přestupků - 2012
Počet řešených přestupků

1542

Uloženo blokových pokut (vč. bloků na místě nezaplacených)

1158

Uložené blokové pokuty v Kč

464.400

Počet přestupků postoupených správním orgánům

177

Počet přestupků vyřešených domluvou

207

Umístění výzvy pro nepřítomného řidiče

277

Zadržení osob v pátrání

3

Řešeno autovraků

7

Odtažení vozidla

0

Nasazení TPZOV (botičky)

21

Počet psů umístěných v dočasných kotcích pro psy na MP

59

Počet psů převezených do útulků

18

6) Přestupky v dopravě
* Strážník je povinen řešit každý přestupek, který při výkonu služby odhalí. Hustota
silničního provozu, která rok od roku narůstá, vyžaduje vytváření přísnějších pravidel ve
formě vyhlášek a nařízení. Proto jsou také nejčastěji projednávány přestupky na úseku
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
* V oblasti dopravy bylo v loňském roce řešeno celkem 1062 přestupků, z toho 922
v blokovém řízení, 127 domluvou a 13 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.
* Autovraky. Pachateli přestupků jsou osoby, které jsou vedeny v evidenci řidičů jako
vlastníci motorového vozidla. Současně je pak podle zákona o přestupcích pachatelem
přestupku i ten, kdo například vrak rozebírá na pozemní komunikaci. Vždy se jedná o
jiného přestupce. Zákon o odpadech má vazbu na vraky ponechané mimo pozemní
komunikaci (tedy např.: na trávě, na okraji města, v lese), proto jsou některé přestupky
řešeny i podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
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Počet spáchaných přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu

2008 2009 2010 2011 2012

Porušení zákazu stání

76

108

97

112

86

Porušení zákazu zastavení

38

58

40

17

23

Nedovolené stání na parkovišti pro invalidy

23

4

1

2

0

Nedovolené stání na přechodech pro chodce

10

6

6

3

1

Nedovolené stání na chodníku

39

78

42

35

35

Přestupky cyklistů

46

22

12

22

8

Přestupky na placeném parkovišti

164

467

476

331

291

Nedovolené stání v křižovatce

19

24

20

19

15

Nedovolené stání na vyhrazeném parkovišti

18

116

109

63

65

Zákaz vjezdu

21

20

21

24

3

Stání v protisměru

25

88

59

50

15

Překročení rychlosti o méně než 20 km/h

366

38

34

258

391

Překročení rychlosti o více než 20 km/h

76

4

4

29

45

121

117

53

104

84

Ostatní

přestupky

(nedovolené

stání

před

vjezdem, na autobusové zastávce, v nepřehledné
zatáčce, na šikmých rovnoběžných čarách apod.)

* Měření rychlosti vozidel je činnost, která přispívá ke zklidnění dopravy. Snižování
rychlosti prostřednictvím dopravního značení je účinné pouze částečně, a to především
v souvislosti s určitou nekázní řidičů, kteří nerespektují dopravní značky jako takové.
Agresivita řidičů má neustále stoupající tendenci a tato se projevuje i velmi nebezpečnou
a bezohlednou jízdou. Následky dopravních nehod, které jsou zapříčiněny překračováním
maximální povolené rychlosti a následným nezvládnutím vozidla jsou vždy velice vážné,
proto byla problematice dodržování rychlosti věnována v roce 2012 vyšší pozornost.
* Provoz vozidlového radaru.
V roce 2012 Městská policie Šternberk odzkoušela vozidlo se zabudovaným radarem,
který vyhodnocuje rychlost vozidel na principu odrazu radiových vln. Toto zařízení
umožňuje měření rychlosti nejen v obou směrech a za jízdy, ale i v noci. Možnosti
vozidlového radaru jsou tedy mnohem širší než u dosud používané laserové techniky.
Ovládání měřící jednotky je jednodušší a snímky s potřebnými daty jsou k dispozici
prakticky ihned. V rámci zkušebního provozu probíhalo i zaškolení strážníků MP, proto
byla v tomto období rychlost vozidel měřena častěji než obvykle. Aby se posádky naučily
s novou technikou dobře pracovat, byla měřena i vozidla jedoucí nižší (předpisovou)
rychlostí.
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* Namátkové měření rychlosti vozidlovým radarem od 07.02 do 12.02.2012
Lokalita
Jívavská ul.
Litovelská ul.
Uničovská ul.
Krakořice
Věžní
Dlouhá
Babice
Olomoucká

Nejvyšší naměřená rychlost
89 km/h.
78 km/h.
69 km/h.
69 km/h.
67 km/h.
89 km/h.
75 km/h.
67 km/h.

Počet vozidel překračujících rychlost
23
6
5
2
5
4
2
2
celkem 49 vozidel

Cílem akce bylo ověřit používání tohoto zařízení v praxi a získat nové zkušenosti.
Výsledek potvrdil očekávání. Nejvyšší povolenou rychlost ve velké míře překračují polští
řidiči. U zahraničních řidičů je však problém s vymáháním pokut. Souvisí to zejména s tím,
že pokuty nelze vybírat v jiné měně a na výběr pokuty na místě nezaplacené z jiné země
zase neexistuje potřebná legislativa. Rychlost poměrně často překračují i řidiči nákladních
vozidel. Ti ohrožují zvýšenou měrou chodce a dochází k mnoha škodám na dopravním
zařízení, kdy nejčastěji poškozují dopravní zařízení na středových ostrůvcích, které mají
řidiče nutit snížit rychlost.
* Přehled lokalit pro měření rychlosti vozidel
Ulice ve Šternberku
Uničovská
Jesenická
Opavská
Masarykova
Věžní
Svatoplukova
Olomoucká Na Valech
Dlouhá
Na Vyhlídce
Nádražní
ČSA
Litovelská
Dvorská
Jívavská
Hv. údolí
Rýmařovská Světlov

Místní části
Dolní Žleb
Těšíkov
Chabičov
Dalov
Krákořice

Obce s veřejnoprávní smlouvou
Babice
Dolany
Komárov
Lužice

7) Ostatní přestupky
* V oblasti ostatních přestupků bylo řešeno celkem 480 přestupků, z toho 236
v blokovém řízení, 80 domluvou a 164 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.
* Nejčastějšími přestupky v této oblasti byly majetkové přestupky. Nejčastěji se
jednalo o drobné krádeže v supermarketech a obchodech. U pachatelů, kteří spáchali
přestupek proti majetku a byli v posledních třech letech odsouzeni pro úmyslný trestný čin
krádeže, se jednalo o trestný čin.
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* Znečišťování veřejného prostranství, neoprávněné výlepy plakátů, neoprávněné
zábory veřejného prostranství a zakládání nepovolených skládek, jsou rovněž nadále
častými jevy. 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 každá
pomoc občanů vítaná. Při odstraňování plakátů a černých skládek z míst kam nepatří, byly
zapojeny i osoby vykonávající obecně prospěšné práce.
* Mezi majetkové přestupky jsou zahrnuty i krádeže a pokusy o krádež. Nejčastěji se
jedná o drobné krádeže v supermarketech a obchodech. U pachatelů, kteří spáchali
přestupek proti majetku a byli v posledních třech letech odsouzeni pro úmyslný trestný čin
krádeže, se jedná již o trestný čin.
Přehled počtu ostatních přestupků
na úseku veřejného pořádku

2008

2009

2010

2011

Rušení nočního klidu

18

Znečištění veřejného prostranství

2012

20

32

31

15

23

19

24

15

21

Buzení veřejného pohoršení

12

12

14

4

15

Neoprávněné podávání alkoholických nápojů

7

7

15

10

14

Neuposlechnutí výzvy veřejného činitele

4

6

4

1

2

Neoprávněný zábor veřejného prostranství

8

7

8

9

11

Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa

24

8

14

41

28

Ublížení na cti

5

6

5

0

1

Úmyslné narušení občanského soužití

13

22

24

6

18

Úmyslné škody na majetku - krádeže

135

169

176

158

199

Neoprávněné užívání cizího majetku

1

2

2

0

1

Porušování OZV (volný pohyb psů)

79

81

84

115

82

Porušování zákazů kouření

17

17

15

8

14

Ostatní (porušení živnostenského zákona,
stavebního zákona apod.)

7

27

18

36

59

* Dokazování přestupků na úseku ochrany před alkoholismem (neoprávněné
podávání alkoholických nápojů mládeži do 18 let) není spolehlivé. Zákon stanoví, že lze
postihnout jen osobu, která podá, prodá, nebo jinak umožní požití alkoholu osobě mladší
osmnácti let, nikoliv osobu, která alkohol požije. Při zjištění konzumace alkoholu
mladistvými, mnohdy i nezletilými, řešila městská policie konkrétní případy s rodiči,
třídními učiteli a řediteli škol a se sociálním odborem.
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8) Spolupráce s dalšími složkami
* S Obvodním oddělením Policie ČR ve Šternberku městská policie spolupracovala
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 konání sportovních, společenských a kulturních akcích. V loňském roce obě policie
spolupracovaly zejména v období, kdy bylo vyhlášeno mimořádné opatření ministerstva
zdravotnictví o zákazu prodeje alkoholických nápojů u výrobků s obsahem 20% a více
alkoholu.
* S hasiči spolupracovala městská policie zejména při dopravních nehodách, při
uzavírkách míst požárů, při řízení dopravy, odklízení sněhových převisů na střechách
domů apod.

9) Zóna placeného parkování
* Placené parkování je realizováno prostřednictvím 12 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 motocykly 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 za zaplacení stanovené ceny v parkovacím automatu nebo
parkovací karta.

10) Volně pobíhající zvířata
* Problematika volně pobíhajících zvířat se týká většinou zaběhnutých psů, jejichž
volný pohyb bývá hlavní příčinou ohrožení zdraví, ale často mají podíl i na dopravních
nehodách. V roce 2012 strážníci umístili do sanitárních kotců na městské policii celkem
59 volně pobíhajících psů, z toho 18 psů bylo převezeno do útulku. K odchytu psů
používala městská policie odchytovou tyč, vrhací síť nebo narkotizační pistoli. Popis
odchycených zvířat byl pravidelně zveřejňován na vývěsce MP. 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 každého psa, který se majiteli vydává, je
provedena kontrola, zda je pes přihlášen a očkován. K převozům psů do útulku používá
městská policie speciální převozní klec. Do speciální železné klece, která je připevněna
v přepravním přívěsném vozíku, se vejde až pět středně velkých psů. Klec se dá vnitřně
rozdělovat na různá pole, podle počtu převážených zvířat.
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* Nálezy uhynulých zvířat jsou zpravidla oznamovány na městskou policii. Strážníci na
místě rozhodnou jak s uhynulým zvířetem naložit. Pokud se jedná o lesní zvěř, je
informována lesní stráž příslušné honitby. Jiná zvířata jsou správcem MP, nebo strážníky
převezena na městskou policii a uložena do nádoby k těmto účelům určené. Na žádost
MP uhynulá zvířata zpravidla do 24 hodin odváží pracovníci firmy REC - Asanačního
ústavu Mankovice.
* Povinnost odstraňovat exkrementy při venčení psů na veřejných prostranstvích
ukládá OZV o veřejném pořádku. Při porušení uvedené vyhlášky lze držiteli, nebo
chovateli psa uložit v blokovém řízení pokutu do výše 1.000,- Kč, ve správním řízení pak
do výše 3.000,- Kč. Přestupek však musí být spolehlivě zjištěn a prokázán. Zde je patrně
největší problém. Někteří lidé po svých psech uklízí jen tehdy, pokud je někdo vidí. Před
procházejícím strážníkem většinou každý "pejskař" také raději uklidí. Největší problémy
byly zaznamenány v sídlištních zástavbách, kde se ve větší míře využívají kamery k
prokazování těchto přestupků.
* Trvalé označování psů. Povinnost každého chovatele nechat psa staršího šesti měsíců
označit trvale mikročipem platí od 1.11.2010. Mikročip musí odpovídat standardu
Evropské unie. Výhody systému označení a evidence psů jsou pro chovatele zejména při
ztrátě nebo zaběhnutí psa, kdy čip umožní rychlou identifikaci a návrat zvířete chovateli.
Označení pomůže i v případech, kdy pes někoho napadne a pokouše, kdy lze v krátké
době zjistit potřebné informace o zdravotním stavu zvířete a postiženého odpovídajícím
způsobem léčit.

11) MKMS (kamerový systém)
* Stav MKMS k 31.12.2012
Městský kamerový monitorovací systém (MKMS) byl ve Městě Šternberk zřízen v roce
1999. V 1. etapě byly umístěny tři dálkově ovládané kamery v lokalitách, které byly
vybrány Městskou policií Šternberk a Obvodním oddělením Policie ČR ve Šternberku
podle statistiky nápadu trestné činnosti a nejčastějšího narušování veřejného pořádku.
K rozšíření MKMS došlo v několika dalších etapách v letech 2000 – 2010. Kamery byly
umístěny v historickém centru města, v blízkosti nemocnice, ústavu sociální péče a
městského parku. Od roku 2006 je pomocí optického vlákna kamerový systém propojen
mezi Městskou policií ve Šternberku a Obvodním oddělením Policie ČR ve Šternberku
s možností nezávislého ovládání kamer. Propojení mezi policiemi přispělo k zajištění
nepřetržitého provozu ovládání MKMS. Ke zkvalitnění systému přispěla v roce 2008
instalace infračervených světel v 6 lokalitách střežených kamerami, která umožňují lepší
viditelnost v noci.
V návaznosti na modernizaci MKMS ve Městě Šternberk se v přízemí budovy městské
policie v roce 2010 zřídilo nové dispečerské pracoviště MKMS. V roce 2011 byla
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zpracována koncepce MKMS ve Šternberku s výhledem do roku 2015. V roce 2012 byla
provedena výměna kamery č. 6 na ulici Jiráskova a instalace nové kamery na ulici
Dvorská u sportovní haly Ecce Homo. Systém v současné době umožňuje nepřetržitý
monitoring s možností ovládat 10 kamer ze tří pozic z dispečinku městské policie, z
pracoviště stálé dozorčí služby MP a ze stálé služby Policie ČR ve Šternberku.
* Umístění kamerových bodů k 31.12. 2012
* 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
* kamera č. 09 - Olomoucká 1227, obytný dům
* kamera č. 10 - Dvorská u sportovní haly Ecce Homo
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Přehled přestupků na místech s pokrytím a bez pokrytí kamerami
rok

2010

2011

2012

počet přestupků na místech sledovaných kamerami

227

248

321

z toho přestupky v dopravě

163

182

235

ostatní přestupky (veřejný pořádek)

64

66

86

počet přestupků na místech, která nejsou pokryta kamerami

1123

1255

1290

z toho přestupky v dopravě

752

921

910

ostatní přestupky (veřejný pořádek)

371

334

380

12) Veřejnoprávní smlouvy
* V roce 2012 byla uzavřena nová veřejnoprávní smlouva mezi Městem Šternberk a
obcí Lužice. Městská policie Šternberk tak plnila úkoly při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku i v obcích Babice, Dolany, Komárov a Lužice. 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.

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 údržbu budov, které jsou v majetku Města Šternberk. Provádí dozor a
rozdělování úkolu pracovníkům zařazeným na výkon obecně prospěšných prací (výkon
alternativních trestů). Obecně prospěšné práce vykonávalo v roce 2012 u Městské policie
ve Šternberku 12 odsouzených.
* Činností správců bylo 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
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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.

14) Prevence
* Přednášky na školách a účast na preventivních akcích škol. Podle požadavků
šternberských základních škol byla realizována přednášková činnost ve třídách se
zaměřením především na děti nižších tříd prvního stupně a naopak zejména na starší
žáky druhého stupně, kteří v tomto období již nabývají trestní zodpovědnost a čerpají
informace z policejní praxe. Častým námětem byla problematika mladých cyklistů a
vandalismus, kde bylo navázáno na dopravní výchovu realizovanou školami na
dopravním hřišti. Vzhledem k tomu, že přednáškovou činnost doplňuje i Policie České
republiky, která kapacitně plně nestačí pokrýt požadavky škol, v roce 2013 zřejmě část
této činnosti, zejména pro 3.,6., a 9. třídy pokryje MP podle požadavků pověřených
pracovníků škol, též v návaznosti na výuku.

Přehled přednášek 2012
Datum
Škola
16.04.2012 ZŠ Hrubého

Třída
6. A

17.04.2012 ZŠ Hrubého

5. A

19.04.2012 ZŠ Hrubého

4. B

Téma
dopravní výchova, vandalismus, kamerový
systém, práce MP
dopravní výchova, vandalismus, kamerový
systém, práce MP
chodec, cyklista

19.04.2012 ZŠ Hrubého

3. A

vybavení jízdního kola,cyklista na silnici

23.04.2012 ZŠ Hrubého

7. B

27.04.2012 ZŠ Hrubého

9. A,B

vybavení jízdního kola, cyklista na silnici,
vandalismus
dopravní výchova, vandalismus, kamerový
systém, práce MP

30.04.2012 ZŠ Hrubého

7. A

chodec, cyklista, vandalismus

30.04.2012 ZŠ Hrubého

8. A

chodec, cyklista, vandalismus

08.05.2012 ZŠ Svatoplukova

9.A, B

základy trestní odpovědnosti, práce MP

14.06.2012 ZŠ Hrubého

9. A, B

základy trestní odpovědnosti, práce MP
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15) Další činnost MP
* Strážníci se podíleli na zajištění bezpečnosti osob a plynulosti dopravy při pořádání
všech významných kulturních a sportovních akcí ve městě, včetně obou závodů Ecce
Homo, Města v pohybu, akce Šternberský kopec a mnoha dalších akcí.
* Pořádání střelecké soutěže O pohár starosty města. V loňském roce proběhl již 17.
ročník této oblíbené soutěže, které se každoročně účastní nejen střelci, ale i široká
„laická“ veřejnost.
* V oblasti prevence krádeží pokračovala MP v roce 2012 v nabídce registrace jízdních
kol do systému „Krimistop“, jehož součástí je internetová databáze, která v souvislosti s
„očipováním“ kola nebo jiného zařízení umožňuje jednoznačnou identifikaci věci a
majitele.
* V oblasti každodenní činnosti strážníci v aktuálních časech prováděli dohled
v okolí škol a na trasách pohybu školáků se zaměřením na zvýšení jejich bezpečnosti.
Tato činnost je občany hodnocena velmi kladně.
* Účast strážníků při kladení věnců na vzpomínkovém aktu u příležitosti státního svátku
Den vzniku samostatného československého státu.
* Vlastní činnost MP na území města z hlediska dlouhodobých úkolů
- kontrola přidělených okrsků
- neoprávněné zábory veřejného prostranství, odkládání odpadů
- kontrola místních částí
- kontrola obcí, které mají uzavřenou veřejnoprávní smlouvu
- kontrola zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
- kontrola sídlišť (pohyb psů na veřejném prostranství – dodržování OZV)
- kontrola čipovaní u psů
- dohled u školních zařízení – přechody pro chodce
- kontrola zóny placeného parkování
- kontrola Tyršových sadů
- kontrola okolí sportovní haly
- kontrola vlakového a autobusového nádraží + přilehlé okolí
- kontrola cyklostezek (Šternberk – Štarnov, Šternberk – Lužice)
- kontrola lokality Ecce Homo
- kontrola dětských hřišť a školních hřišť
- kontrola předsunutého prodeje
- kontrola výlepů plakátů
- kontrola chatových lokalit a zahrádkářských kolonií
- kontrola restauračních zařízení
- kontrola letních předzahrádek
- v zimě kontrola schůdnosti chodníků a sjízdnosti pozemních komunikací
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16) Výročí městské policie
Městská policie Šternberk 13. dubna 2012 oslavila 20. výročí své činnosti veřejnou
prezentací. V prostoru bývalého autobusového nádraží se kromě MP Šternberk představili
také strážníci městských a obecních policií z Olomouce, Litovle, Uničova, Hluboček a
Štěpánova, policisté Policie České republiky z Obvodního oddělení ze Šternberka,
Preventivně informační skupina Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc, Služba
dopravní policie a Kynologická služba PČR. Představila se i jednotka Hasičského
záchranného sboru ze Šternberka, jejich mobilní informační centrum z Olomouce a obří
výsuvná plošina. Armádu České republiky reprezentovali příslušníci 74. lehkého
motorizovaného praporu z Bučovic. Program doplňoval na motokárové trati šternberský
tým mistra republiky Tomáše Koreného a závodní vozy profesionálního závodního týmu
Janík Motorsport. Výraznou barvou přitahovaly závodní nákladní „truck“ Tatra-Deutz
Czech Dakar teamu Marka Spáčila a doprovodná pojízdná dílna tohoto týmu. Akce
proběhla za velkého zájmu žáků škol i veřejnosti, škoda jen, že dopolední vcelku příjemné
počasí po poledni zkazil déšť, který vytrval až do ukončení akce a znemožnil představení
mladých motocyklových závodníků na minibicích.
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