
 
Vladimír Vyskočil, velitel MP Šluknov  

nám. Míru 431, 407 77  Šluknov 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ŠLUKNOV ZA ROK 2014 
 

Cílem zprávy je zaznamenat pohled na činnost městské policie v roce 2014. 
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1. Statistické údaje 

Název města: Šluknov  

Kraj: UST  

Počet zaměstnanců obce zařazených do OP/MP celkem 9  

z toho strážníků 7  

z toho čekatelů   

z toho ostatních zaměstnanců – Asistenti prevence kriminality, PP do 31.12.2014 2  

Věková struktura čekatelů a strážníků 7  

21-30 2  

31-40 1  

41-50 1  

51-60 3  

Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků 7  

střední bez maturity 1  

střední s maturitou 6  

vyšší odborné    

vysokoškolské    

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení 231  

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti  
provozu na pozemních komunikacích  195  

z toho přestupků proti majetku 7  

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 9  

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 20  

Celkový počet podezření ze spáchání jiných správních deliktů  
oznámených přísl. orgánům 3  
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu  
oznámených Policii ČR 9  

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům 4  

Celkový počet odchycených zvířat 65  

 
   



 

Přestupky ve výše uvedených tabulkách jsou souhrnem přestupků vyřešených v blokovém řízení 
a současně přestupky oznámené k projednání příslušným správním orgánům. Nejedná se však 
o veškeré přestupky, které byly strážníky vyřešeny, je zde též zákonná možnost vyřešit 
přestupkové jednání domluvou. Tento způsob řešení je často využíván. 

2. Činnost městské policie  

 Ostatní činnosti 

Městská policie vykonávala i další činnosti, jež nelze zahrnout do výše uvedených přehledů, patří  
sem např.: 

- Doručování písemností na základě žádostí odborů MÚ, soudů apod. 
- Upozorňování příslušných orgánů na vzniklé závady. 
- Kontrolní akce se zaměřením na konzumaci alkoholu mladistvými. 
- Usměrňování dopravy (průvody, dopravní nehody, cyklistické závody atd.) 
- Výběr a kontrola zaplacení poplatku za zábor veřejného prostranství. 
- Dohled na veřejný pořádek při kulturních a společenských akcích. 
- Zajištění dopravní uzávěry při pravidelných trzích. 
- Součinnost s rybářskou a lesní stráží (pytláctví, nelegální těžba) 
- Kontrola a výběr poplatku z místa při záboru veřejného prostranství. 
- Součinnost se sociálním odborem a OSPOD při šetření v problémových rodinách. 
- Pravidelná hlídková činnost v okolí škol v době konce školní výuky.  
- Prevence – přednášky ve školských zařízeních a domovech pro seniory, projekt asistent 

prevence kriminality, smlouva se společností CEREK – centrální registr jízdních kol 

 Spolupráce s PČR 

Obě policie spolupracovaly zejména vzájemnou výměnou poznatků o situaci v lokalitě, posílením 
hlídek při akcích zaměřených na ochranu veřejného pořádku, při krátkodobých uzavírkách 
a jiných sportovních, společenských a kulturních akcích.  

Spolupráce na úseku dopravy spočívala zejména v pomoci při zajišťování míst dopravních nehod, 
při řízení dopravy,při zjišťování neznámých majitelů vozidel z databáze řidičů a ve vzájemném 
předávání informací o dopravní situaci ve městě. 

Policie ČR poskytuje dále pro městskou policii informace o hledaných a pohřešovaných osobách 
a odcizených motorových vozidlech a věcech. 

Na úseku ochrany bezpečnosti osob a jejich majetku strážníci přispívali podpůrně, případně 
preventivně, zejména pochůzkovou službou a monitorováním určených lokalit. Rozhodující úkol 
v této oblasti plní zejména Policie ČR. Povinností strážníků je při zjištění spáchání trestného činu 
provést v mezích zákona potřebný zákrok, úkon nebo jiné opatření a zajistit místo trestného činu 
do jeho předání Policii ČR. 

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.  

 Únik zvířat 

Problematika volně pobíhajících zvířat byla řešena v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti 
týrání, kdy chovatel zvířete je mj. povinen jej zajistit proti úniku. Při odchytu a následném 
transportu zvířat byla strážníky používána odchytová tyč, odchytové rukavice, vrhací síť 
a transportní bedna. Po odchycení psa, je proveden jeho transport, umístění do záchytných 
kotců, vyrozumění osoby zodpovědné za provoz kotců, popř. zajištění veterinární prohlídky. 
Vyrozumění majitelů odchycených zvířat popř. zájemců o ně je provedeno prostřednictvím 
vylepení fotografií na veřejná místa a umístění na web stránky města do sekce „odchycená 
zvířata“. Ve dvou případech bylo opakovaně správnímu orgánu, OŽP Rumburk, oznámen únik 
domácích zvířat z farmového chovu, konkrétně únik ovcí a krav mimo prostory pastvy na pozemní 



komunikace. Takřka všichni strážníci jsou držiteli osvědčení pro odchyt toulavých a opuštěných 
zvířat vydaných Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno.    

 Doprava 

Přechody pro chodce – „bezpečná cesta do školy“ – strážníci ve dnech školní výuky zajišťují 
v ranních hodinách bezpečné přecházení na přechodu pro chodce na frekventované komunikaci, 
ul. T. G. Masaryka. Stejná činnost je pak vykonávána v obědním čase, kdy školské zařízení 
opouštějí žáci nejnižších tříd I. stupně základní školy. Tato služba občanům je vítána nejen rodiči 
především těch nejmladších dětí, ale také seniory, kteří se v rušných lokalitách obtížněji orientují 
a pohybují. 

Zastavení a stání vozidel v rozporu s přechodnou a místní úpravou provozu, společně 
s porušením vjezdu do míst, kam je to zakázáno, byly nejčastěji řešenými přestupky. Tyto 
přestupky jsou nejčastěji řešeny v prostoru náměstí Míru, ul. T. G. Masaryka, Zámecká, 
parkoviště u OD Tesco a prostor katastru Rožan. 
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