Zpráva
o činnosti Městské policie Šternberk za rok 2011
1) Kontakty MP Šternberk
Sídlo MP:

Třída ČSA 30, 785 01 Šternberk

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 2011 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 se sníženou pracovní schopností zajišťující obsluhu
kamerového systému a dva zaměstnanci údržby.

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
* 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 na základních školách
* Odchyty volně pobíhajících psů na území města a obcí s VS
* Převozy volně pobíhajících 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.)
* Výjezdy k přijatým oznámením
* Zpracovávání statistik
* Monitorování pomocí MKMS
* 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
* Prevence kriminality
2

4) Přehled přijatých oznámení
* V roce 2011 bylo přijato městskou policií celkem 1630 oznámení. Velitel směny strážník vykonávající stálou dozorčí službu je povinen přijmout každé oznámení od
občanů a podle charakteru oznámení učinit konkrétní opatření.
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

Celkový počet
přijatých oznámení
Volně pobíhající psi

1624

1636

1578

1436

1630

102

136

119

163

159

6

1

6

7

1

161

136

155

78

124

125

80

106

78

89

97

18

22

3

4

156

165

155

102

78

76

61

54

37

39

776

772

650

704

883

38

37

49

57

43

Oznámení o krádežích v prodejnách

neev.

54

84

52

47

Ztráty a nálezy (doklady, klíče, ostatní)

neev.

127

126

111

127

Zvířata (uhynulá zvířata, kočky, jiná)

neev.

33

52

44

36

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)
Oznámení o dopravních nehodách

5) Přehled řešených přestupků
* V roce 2011 bylo řešeno v blokovém řízení celkem 1503 přestupků. Z toho bylo
uloženo 936 blokových pokut (včetně uložených bloků na pokutu na místě nezaplacených
vymáhaných FO) v celkové výši 434.800,- Kč. Správním orgánům bylo postoupeno
celkem 234 přestupků, domluvou řešeno 333 přestupků a vydáno 83 výzev pro
nepřítomného řidiče. Strážníci zadrželi 1 osobu, která byla v pátrání.
* V oblasti dopravy bylo v loňském roce řešeno celkem 1069 přestupků, z toho 933
v blokovém řízení, 234 domluvou a 56 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.
Celkový počet projednávaných dopravních přestupků se oproti předchozím rokům zvýšil
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zejména v oblasti překračování nejvyšší povolené rychlosti, jelikož již neplatí právní
úprava v souvislosti s označením měřeného úseku tabulemi začátek a konec měření.
* 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 přestupků - 2011
Počet řešených přestupků (vč. bloků na místě nezaplacených)

1503

Uloženo blokových pokut

936

Uložené blokové pokuty v Kč

434 800

Počet přestupků postoupených správním orgánům

234

Počet přestupků vyřešených domluvou

333

Umístění výzvy pro nepřítomného řidiče

83

Zadržení osob v pátrání

1

Řešeno autovraků

13

Odtažení vozidla

0

Nasazení TPZOV (botičky)

53

Počet psů umístěných v dočasných kotcích pro psy na MP

70

Počet psů převezených do útulků

22

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.
* 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,
a proto byla problematice dodržování rychlosti věnována v roce 2011 vyšší pozornost.
* Městská policie nemusí od loňského roku používat informační cedule začátek a
konec měření. Používání těchto cedulí bylo sice v rámci prevence účinné, ale pouze
v době, kdy byly na měřeném úseku použity. Pokud cedule v daném úseku umístěny
nebyly, řidiči nejvyšší povolenou rychlost zpravidla nedodržovali.
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* U autovraků ponechaných na veřejném prostranství se legislativa nezměnila.
Pachateli přestupků jsou nadále 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. Stávající právní úprava tak poskytuje
dvojí definici autovraku.
* První má oporu v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dle této
úpravy je vrakem každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a
není opatřeno státní poznávací značkou (resp. RZ), nebo které je zjevně trvale technicky
nezpůsobilé k provozu. Zde platí povinnost vyvěsit výzvu k odstranění vraku po dobu 2
měsíců na úředních deskách MěÚ. Po uplynutí této lhůty lze vrak z pozemní komunikace
odstranit. O odstranění rozhoduje vlastník komunikace.
* Druhá se opírá o příslušné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Dle
této právní normy se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo,
které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a
věcí a stalo se odpadem. Je třeba v této souvislosti upozornit na skutečnost, že autovrak
je podle tohoto zákona nebezpečným odpadem, tudíž majitel může předat vozidlo určené
k likvidaci pouze osobě oprávněné k ekologické likvidaci vraků, která potom vystaví
majiteli doklad o převzetí autovraku.
Počet spáchaných přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu
2007 2008 2009 2010

2011

Porušení zákazu stání

60

76

108

97

112

Porušení zákazu zastavení

45

38

58

40

17

Nedovolené stání na parkovišti pro invalidy

30

23

4

1

2

Nedovolené stání na přechodech pro chodce

5

10

6

6

3

Nedovolené stání na chodníku

98

39

78

42

35

Přestupky cyklistů

39

46

22

12

22

Přestupky na placeném parkovišti

243

164

467

476

331

Nedovolené stání v křižovatce

15

19

24

20

19

Nedovolené stání na vyhrazeném parkovišti

38

18

116

109

63

Zákaz vjezdu

29

21

20

21

24

Stání v protisměru

53

25

88

59

50

Překročení rychlosti o méně než 20 km/h

420

366

38

34

258

Překročení rychlosti o více než 20 km/h

33

76

4

4

29

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

133

121

117

53

104
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* Poslanci schválili v roce 2011 nový bodový systém. Hlavním cílem novely bylo
zjednodušení bodového systému trestání řidičů redukcí bodovaných přestupků
z původních 44 na 27. Zrušeny byly jednobodové tresty, přísnější postih hrozil naopak za
přestupky proti životu a zdraví, například za nepřipoutání se bezpečnostními pásy a za
ohrožování dalších účastníků silničního provozu.
* Byl zrušen tříbodový trest za alkohol do 0,3 promile, za vyšší množství alkoholu platil
sedmibodový trest. Podle expertů ministerstva zdravotnictví není možné prokázat, že
alkohol do hranice 0,24 promile, který odpovídá konzumaci zhruba jednoho půllitru
desetistupňového piva, ovlivňuje řidičovo chování za volantem.
Za řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti pod vlivem alkoholu nebo drogy lze uložit pokuta od
2.500 do 20.000 korun. "Nulová tolerance k alkoholu zůstala v platnosti."
* Zákon umožňuje policii zadržet na 48 hodin vozidlo, které by se účastnilo tajného
závodu při běžném provozu. Řidiči musí mít na sobě reflexní vestu při zastavení mimo
obec a musí podstoupit psychologické vyšetření před vrácením zabaveného řidičského
průkazu. Novela přinesla také přísnější ochranu chodců na přechodech i při odbočování
vozidla mimo silnici nebo při vjíždění na silnici. Řidiči musí mít na sobě reflexní vestu při
nouzovém zastavení mimo obec.

Přehled bodovaných přestupků a srovnání změn před a po schválení novely
v roce 2011
Počet bodů
Popis porušení předpisů
(dříve/nyní)
řízení vozidla po požití alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi
7/7
řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla po užití jiné návykové látky
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění zda není ovlivněn
7/7
alkoholem nebo jinou návykovou látkou
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k
7/7
usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby
neprodlené nezastavení vozidla účastníka nehody nebo nedovolené
opuštění místa havárie nebo nevrácení se na místo dopravní nehody po
7/7
poskytnutí nebo přivolání pomoci; neposkytnutí účinné pomoci projíždějícím
řidičem, který není účastníkem nehody
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v
6/7
protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
6/7
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
6/7
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
6/7
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních
komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní
5/5
účastníky provozu na pozemních komunikacích
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní
5/5
značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo
5/5
6

Počet bodů
(dříve/nyní)

Popis porušení předpisů
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do
druhého
ohrožení přecházejícího chodce při odbočování mimo silnici, při vjíždění na
silnici nebo při otáčení a couvání
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát
přednost v jízdě
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení bezpečnostní
přestávky
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny
řidičského oprávnění
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní
značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič
povinen tak učinit
překročení povolených hodnot při kontrolním vážení vozidla
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní
způsobilosti řidiče
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít
ochrannou přílbu
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič
způsobil
překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 5 km/h a méně než 20
km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového
zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní
způsobilosti
řízení vozidla, které není v registru silničních vozidel nebo má jinou než
přidělenou registrační značku
řízení vozidla po požití alkoholu, je-li jeho obsah v těle řidiče nižší nebo
rocen 0,3 promile
nedovolená jízda po tramvajovém pásu
neoprávněné užití dálnice nebo vyhrazeného jízdního pruhu
porušení ustanovení o osvětlení vozidla
neoprávněné užití výstražného světla modré nebo oranžové barvy
porušení zákazové nebo příkazové značky (vyjma zákazu překročení
povolené rychlosti, zákazu předjíždění nebo zákazu zastavení a stání)
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3/5
4/5
4/4
4/4
4/4
7/4
2/4
3/3
3/3
3/3
5/3
2/3
2/2
2/2
3/2
5/0
4/0
3/0
2/0
1/0
1/0
1/0
1/0

7) Ostatní přestupky
* V oblasti ostatních přestupků bylo řešeno celkem 434 přestupků, z toho 157
v blokovém řízení, 99 domluvou a 178 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.
* Nejčastějšími přestupky v této oblasti byly nadále majetkové přestupky - úmyslné
způsobení škody na cizím majetku (vandalismus). Jednalo se zpravidla o škody na
majetku, které byly způsobeny ničením mobiliáře a zeleně (veřejné osvětlení, lavičky,
odpadkové koše, sloupky, dopravní značky, nově vysazené stromky apod.).
* 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.
* 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.
Přehled počtu ostatních přestupků
na úseku veřejného pořádku

2007

2008

2009

2010

2011

Rušení nočního klidu

16

18

20

32

31

Znečištění veřejného prostranství

14

23

19

24

15

Buzení veřejného pohoršení

22

12

12

14

4

Neoprávněné podávání alkoholických nápojů

9

7

7

15

10

Neuposlechnutí výzvy veřejného činitele

2

4

6

4

1

Neoprávněný zábor veřejného prostranství

2

8

7

8

9

Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa

4

24

8

14

41

Ublížení na cti

3

5

6

5

0

Úmyslné narušení občanského soužití

14

13

22

24

6

Úmyslné škody na majetku - krádeže

140

135

169

176

158

Neoprávněné užívání cizího majetku

0

1

2

2

0

Porušování OZV (volný pohyb psů)

73

79

81

84

115

Porušování zákazů kouření

18

17

17

15

8

Ostatní (porušení živnostenského zákona,
stavebního zákona apod.)

3

7

27

18

36
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* 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.

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 automobilových závodech a jiných sportovních, společenských a kulturních akcích, při
akcích zaměřených na kontrolu dodržování zákona na ochranu před alkoholismem apod.
* S hasiči spolupracovala městská policie zejména při dopravních nehodách, při
uzavírkách míst požárů, při řízení dopravy, odklízení sněhových převisů na střechách
domů apod.
* Při zadržení 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 totožnosti osob po předvedení na
policii.

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.
* V souvislosti s placeným parkováním se často občané ptají, zda parkovné 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 2011 strážníci umístili do sanitárních kotců na městské policii celkem
70 volně pobíhajících psů, z toho 22 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
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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.
* 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
zpravidla 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. Od 1.11.2010 platí povinnost každého chovatele nechat psa
staršího šesti měsíců označit trvale mikročipem, který musí odpovídat standardu
Evropské unie. Chovatel, který splnil podmínky stanovené vyhláškou, získal na čipování
jednorázový finanční příspěvek od města ve výši 300 Kč. 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 bude možné si v krátké době opatřit potřebné informace
o zdravotním stavu zvířete a postiženého odpovídajícím způsobem léčit.

11) MKMS (kamerový systém)
* Stav MKMS k 31.12.2011
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. Pro zajištění nepřetržitého provozu vykonávají od
2.10.2006 obsluhu kamer na městské policii 2 osoby se sníženou pracovní schopností. Ke
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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. Systém v současné době
umožňuje nepřetržitý monitoring s možností ovládat 9 kamer ze tří pozic z dispečinku
městské policie, z pracoviště stálé dozorčí služby MP a ze stálé služby Policie ČR ve
Šternberku. V roce 2011 byla zpracována koncepce MKMS ve Šternberku s výhledem do
roku 2015.
* Umístění kamerových bodů k 01.11. 2011
* kamera č. 1 - Masarykova 50, budova sila ZZN a.s.
* kamera č. 2 - U Střelnice 1, výškový obytný dům
* kamera č. 3 - Olomoucká 74, budova SOUaU na ulici
* kamera č. 4 - Tř. ČSA 56, budova České spořitelny a.s.
* kamera č. 5 - Hlavní náměstí 11, obytný dům
* kamera č. 6 - Jiráskova 51, obytný dům
* kamera č. 7 - Horní náměstí 16, budova MěÚ
* kamera č. 8 - Sadová 7, budova ÚSP Vincentinum
* kamera č. 9 - Olomoucká 1227, obytný dům

* Rozmístění stávajících 9 kamerových bodů – dosahy kamer
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Koncepce MKMS
V loňském roce byla zpracována koncepce kamerového systému. Jejím cílem bylo
zmapovat a zhodnotit technický stav jednotlivých kamerových bodů včetně přenosu a
způsobu vyhodnocení video-signálů. Navrhnout klasifikaci a doporučení pro jednotlivé
stávající kamerové body s uvedením předběžných termínů možné obnovy a rozšíření
městského kamerového systému. Navrhnout rozšíření (doplnění) stávajícího kamerového
systému o nové kamerové body ve vybraných lokalitách včetně specifikace vhodné
technologie. Stanovit finanční odhad nákladů na nový kamerový bod a potřebné
příslušenství pro zpracování a ovládání MKMS. Koncepce také stanovila celkový možný
počet kamerových bodů stávajícího systému na 16 ks.
Přehled přestupků na místech s pokrytím a bez pokrytí kameram

2010

2011

Počet přestupků na místech sledovaných kamerami
Z toho přestupky v dopravě Ostatní přestupky (veřejný pořádek)

227
163
64

248
182
66

Počet přestupků na místech, které nejsou sledovány kamerami
Z toho přestupky v dopravě
Ostatní přestupky (veřejný pořádek)

1123 1255
752 921
371 334

12) Veřejnoprávní smlouvy
* V roce 2011 byla uzavřena nová veřejnoprávní smlouva mezi Městem Šternberk a
obcí Komárov. Městská policie Šternberk tak plnila úkoly při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku nejen v obci Babice a Dolany, ale i v obci Komárov. 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
* Dva 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) a veřejné služby. Obecně prospěšné práce vykonávalo v roce 2011
u Městské policie ve Šternberku 8 odsouzených.
* Novou činností správců bylo i krátkodobé umisťování plakátů na sloupy veřejného
osvětlení. Jedním z hlavních důvodů proč vylepovat plakáty na určené sloupy veřejného
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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.

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 (bezpečnost na cestě do školy,
nedůvěřovat cizím osobám, ochrana před psy…) a naopak zejména na starší žáky
druhého stupně, kteří v tomto období již nabývají trestní zodpovědnost a čerpají informace
z policejní praxe.
Přehled přednášek 2011
Datum
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
26.04.2011
02.05.2011
02.05.2011
30.05.2011
01.06.2011
02.06.2011
03.06.2011

Škola
ZŠ Svatoplukova
ZŠ Svatoplukova
ZŠ Svatoplukova
Gymnázium
ZŠ Svatoplukova
ZŠ Svatoplukova
ZŠ Hrubého
ZŠ Hrubého
ZŠ Hrubého
ZŠ Hrubého

Třída
1.A, 1.B
2.A, 2.B
4.A, 4.B
celá škola
8.A
8.B
9.B
9.A
8.A
8.B

Téma
osobní bezpečnost dětí
osobní bezpečnost dětí
činnost MP – ukázka výstroje a výzbroje
Den IZS, základy trestního práva
životní situace
životní situace
osobní bezpečnost dětí
životní situace
osobní bezpečnost dětí
osobní bezpečnost dětí

* Pořízení přehledového radaru. Město Šternberk pořídilo v měsíci listopadu 2011 pro
činnost Městské policie z příspěvku z Olomouckého kraje přehledový radar IPR 10.
Nepřiměřená rychlost vozidel na místních komunikacích a nedodržování omezené
rychlosti v obcích jsou častou příčinou stížností občanů. Radar, jak lze ukazatel rychlosti
nazvat, je možné umístit v libovolné lokalitě města, kde upozorňuje řidiče, jakou rychlostí
jeho motorové vozidlo jede. Výrazné umístění u komunikace velkou měrou přispívá
v prevenci dopravních nehod.
Radar byl umístěn v úseku ve směru od Paseky do Šternberka, v jednom z míst, které
bylo vyhodnoceno kontrolním měřením městské policie jako nejrizikovější. Radar přispěl
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velkou měrou k činnosti městské policie a umožňuje jí důrazněji pokračovat v prevenci
proti překračování nejvyšší povolené rychlosti v obci a tím i zvýšení bezpečnosti na
místních komunikacích.

15) Další činnost MP
* Mimořádným úkolem bylo zajištění tří kol cyklistických soutěží ve Šternberku spolu
s DDM Šternberk, který byl pořadatelem Celorepublikového finále Soutěže mladých
cyklistů. Strážníci se nepodíleli jen na samotné soutěži, ale zajišťovali i dohled nad
bezpečností účastníků v místě ubytování v lokalitě místní části Dolní Žleb.
* Pořádání střelecké soutěže O pohár starosty města. V loňském roce proběhl již 16.
ročník této oblíbené soutěže, které se každoročně účastní nejen střelci, ale i široká
„laická“ veřejnost.
* V oblasti prevence krádeží pokračovala MP v roce 2011 v průběžném nabízení
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.
* Účast strážníků při kladení věnců na vzpomínkovém aktu u příležitosti státního svátku
Den vzniku samostatného československého státu.
* 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.
* 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.
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