
 
                                                                                                                             

 
 

 

Vladimír Vyskočil, velitel MP Šluknov  
nám. Míru 431, 407 77  Šluknov 

 

Výro ční zpráva M ěstské policie za rok 2016 . 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ŠLUKNOV ZA ROK 2016 
 
Cílem zprávy je zaznamenat pohled na činnost městské policie v roce 2016 
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1. Obecná část 
Počet zaměstnanc ů, pracovní doba, výcvik 

V kalendářním roce 2016 byl do pracovního poměru přijat 1 strážník, tedy na výsledcích práce 
se podílelo 8 strážníků s odbornými předpoklady pro výkon služby. 

Městská policie Šluknov pokrývá výkonem služby nepřetržitý provoz, přičemž pochůzková či 
motorizovaná hlídková činnost je vykonávána zpravidla individuálně či ve dvoučlenné hlídce. 

V průběhu roku byla 1 strážníkem vykonána prolongační zkouška k ověření stanovených 
odborných předpokladů strážníka složená z písemného testu a ústní zkoušky před komisí MV 
ČR. Po úspěšném složení zkoušky bylo strážníku vydáno osvědčení na dobu dalších tří let. 

Všichni strážníci se zúčastnili zákonem stanovených cvičných střeleb v nezbytném rozsahu.  

Všichni strážníci byly dále proškolení školící společností Trivis k problematice registru přestupků. 

Kontakt na městskou policii je zajištěn prostřednictvím pevné telefonní linky (412 315 310) 
a mobilního telefonu (602 881 677). Kontakty jsou pravidelně zveřejňovány v periodiku města 
a nepřetržitě, vč. e-mailové adresy, na webových stránkách města Šluknov.  

Nové technické vybavení 

1) Platební terminál – zařízení ulehčuje a urychluje proces zaplacení finanční hotovosti za 
uloženou pokutu v blokovém řízení. 

2) Samonabíjecí pistole zn. Glock, model 17, gen.III, ráže 9 mm Luger – 1 ks. 

V případě schválení navrženého rozpočtu pro r. 2017 bude proveden nákup dalšího 
1 kusu výše uvedené zbraně. Záměrem do budoucna je cílový stav 9 ks krátkých střelných 
zbraní.  
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3) Kamerový dohlížecí systém města – zřízen 1 kamerový bod na námětí Míru, v případě 
schválení rozpočtu bude v následujících letech kamerový systém rozšířen na cílový stav 
6 kamer, které budou monitorovat zejm. střed města. 

 
2. Činnost m ěstské policie 

Činnost m ěstské policie 

Činnost Městské policie Šluknov byla zaměřena v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii 
zejména na zajišťování veřejného pořádku na celém území města a v jeho částech. Strážníci při 
výkonu služby dohlíželi na dodržování obecně závazných právních předpisů, přispívali k ochraně 
bezpečnosti osob a majetku, dohlíželi na dodržování pravidel občanského soužití a odhalovali 
přestupky.    

Přestupky  – členěno dle ustanovení § zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
 

§125c Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 251 
§ 30 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi  4 
§ 46 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě 

 

§ 47 Přestupky proti veřejnému pořádku  21 
§ 49 Přestupky proti občanskému soužití    
§ 50 Přestupky proti majetku   6 
  Celkem  282 

 

Přestupky ve výše uvedené tabulce 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. 

K příslušným správním orgánům bylo dále v 10 případech postoupeno podezření ze spáchání 
jiného správního deliktu, konkrétně se jednalo o porušení zákona č. 289/1995 Sb. „O lesích“ – 
jízda a stání v lesním porostu (6x) a porušení „tabákového zákona“ a 3 x přestupek v dopravě., 
dle z. č. 361/2000 Sb.  

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.st. zákl. 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 nejčastěji řešeny v prostoru náměstí Míru, ul. T. G. Masaryka, Zámecká, parkoviště 
u OD Tesco a prostor katastru Rožan.  

Volně pobíhající zví řata 

Odchycení toulavých nebo nezajištěných psů 47 
Odchyt volně žijících zvířat 4 
Odvoz psů do útulku  18 

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. 



3 
 

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

V 1 případě dále řešeno pokousání člověka psem, věc vyřešena oznámením o podezření ze 
spáchání přestupku dle z. č. 246/1992 Sb. „Na ochranu zvířat proti týrání“ správnímu orgánu při 
MÚ Rumburk k projednání. Ze strany MP též jakožto urychlení řešení a služba občanům zajištění 
odchytu psa, jeho ustájení v záchytných kotcích a především následné včasné zajištění 
veterinárního vyšetření (zákonná povinnost příslušné KVS).  

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. 
• Kontrola heren a restaurací se zaměřením na zneužívání dávek hmotné nouze. 
• Bezpečnostní doprovod pokladních s finanční hotovostí (výplaty soc. dávek) 
• Upozorňování příslušných orgánů na vzniklé závady. 
• Kontrolní akce se zaměřením na konzumaci alkoholu mladistvými. 
• Řízení a odklon dopravy (průvody, 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 soc. odborem a OSPOD při šetření v problémových rodinách. 
• Součinnost se školskými zařízeními – řízená praxe studentů oboru bezpečnostně právní 

činnost VDF. 
• Pravidelná hlídková činnost v okolí škol v době konce školní výuky.  
• Prevence 

- Spolupráce při akci „Den se složkami IZS“ 
- Preventivní přednášky-školská zařízení – I. st. ZŠ, dále domov pro seniory, přednáška 

pro seniory na téma Bezpečný domov. 
- projekt APK – dvojice asistentů prevence na dotovaných místech 
- distribuce osobních alarmů seniorům (350 ks + samolepa s kontakty na složky IZS) 

V kalendářním roce 2016 sepsáno, vyjma denních záznamů ze služby, celkem 215 záznamů 
dokumentující veškeré okruhy činnosti MP (ÚZ, závady ve městě, oznámení o přestupcích, 
oznámení občanů, ztráty a nálezy, součinnost s jinými orgány a organizacemi – SO, PČR). 

Spolupráce s P ČR 

Obě policie spolupracovali 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 
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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. 

V pravidelných týdenních cyklech dochází ke společným koordinačním poradám. Předmětem 
schůzek je především koordinace hlídkové služby, vzájemná informovanost o dění v katastru 
města a plánování společné hlídkové služby. 

 
Celkový počet oznámení podezření ze spáchání TČ PČR 8 

Počet osob podezřelých ze spáchání TČ zadržených hlídkou MP. 

(jízda pod vlivem alkoholu, krádež vloupáním) 

2 

 
 
Ve Šluknově dne 10.02.2016 
 
Vladimír Vyskočil 
 


