
         
                                 Zpráva o činnosti
                 Městské policie Nové Město na Moravě
                               za období roku 2020

          

     V  roce 2020 se  na výsledků práce  Městské policie Nové Město na Moravě  podílelo  8 strážníků. V
současné době  každý ze strážníků  splňuje odborné předpoklady pro výkon oprávnění  a povinností,
stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a vyhláškou MV č. 408/2008 Sb. 

Městská policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii  plní v rámci zajišťování místních
záležitostí veřejného pořádku tyto níže uvedené úkoly: 

1) Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
2) Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
3) Podílí se v zákonem stanoveném rozsahu na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu

na  pozemních komunikacích
4) Dále:

 podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
 dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

5) Podílí se na prevenci kriminality

ad. 1) Ochrana osob a majetku

Konkrétní delikty

ustanovení
zák. č.

251/2016
Sb.

2020 2019

počet
přestupků

předaných
spr.

orgánu

celkem na
pokutách

počet
přestupků

celkem na
pokutách

drobné krádeže, úmyslně 
spáchané škody

§ 8/1 a) 1 8 1 7.800,-Kč 5 4.500,- Kč

neoprávněné užívání cizího 
majetku

§ 8/1 b) 2 X  1.000,-Kč 0   0,- Kč

závažné majetkové delikty 
(podezření)

trestný čin 1 Policii ČR  X 3 X

Celkem 10 + 1 1 8.800,-Kč 5 + 3 1.000,- Kč

ad. 2) Dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití

Strážníci řešili v roce 2020 celkem 4 případů narušení pravidel občanského soužití ( v roce 2019 –
5  případů).  V  jednom  případech  byla  věc  oznámena  k  projednání  správnímu  orgánu.  U  případů
s podezřením na domácí násilí musí být přivolána Policie ČR.



ad. 3) Řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Konkrétní delikty
ustanovení

zák. č.
361/2000 Sb.

2020 2019

počet 
PŘ

předáno
spr.

orgánu

celkem na
pokutách

počet
PŘ

celkem na
pokutách

proti BESIP (plac. parkování + 
hodiny)

§ 125c/1k)  50 4 4.800,-Kč 78  6.700,- Kč

proti BESIP (měření rychlosti) § 125c/1f)3,4 0 0 0,-Kč 30      0,- Kč

proti BESIP (ostatní) § 125c/1 k) 304 40 38.800,-Kč 666 93.500,-Kč

Celkem 354 44 40.600,-Kč 848 100.200,-Kč

ad. 4) Odhalování přestupků na úseku veřejného pořádku

Konkrétní delikty
ustanovení 
zák. č. 
251/2016 Sb.

2020 2019

počet 
PŘ

oznámení
spr.

orgánu

celkem na
pokutách

počet
PŘ

celkem na 
pokutách

neuposlechnutí výzvy úřední osoby § 5/1 a) 0 0 0,-Kč 0 0,- Kč

rušení nočního klidu § 5/1 d) 5 0 0,-Kč 3    1.000,-Kč

vzbuzování veřejného pohoršení § 5/1 e) 2 0 1.000,-Kč 2 2.000,-Kč

znečišťování veřejného prostranství § 5/1 f) 12 0 29.500,-Kč 2 1.500,-Kč

neoprávněný zábor veřejného 
prostranství

§ 5/1 g) 1 1 0,-Kč 1 1.000,-Kč

porušení povinností stanoveného 
vyhláškou nebo nařízením obce

§ 4/1,2) 20 2 5.300,-Kč 66 12.000,-Kč

ochrana před alkoholismem a 
toxikomanií

§ 8/1 c) 3 1 600,-Kč 12 2.300,-Kč

Celkem 43 2 36.400,-Kč 63  19.800,-Kč

ad. 5) Prevence kriminality

MP je v dané oblasti zaměřena níže uvedenými směry:

1) Besedy  – v roce 2020 byly uskutečněny celkem 2 besedy  

  Mateřská škola Drobného  – 1 beseda
  Mateřská škola Slavkovice – 1 beseda



2) Preventivní dozor na přechodech pro chodce  provádí  dva bezpečnostní asistenti ve spolupráci se
strážníky MP.  Dozor je provádět každý vyučovací den s výjimkou případů, kdy jsou plněny jiné
závažnější a neodkladné povinnosti. 

3) Pomoc při konání společenských akcí – V rámci preventivních opatření se v roce 2020 strážníci
podíleli na zajištění klidného průběhu řady kulturních, sportovních či společenských akcích.

Celkový počet podaných oznámení a vyřešených případů

2020 2019 2018 2017 2016

Celkový počet oznámení 954 954 888 870 854

Celkový počet případů 1547 1 547 1 712 1 620 1 585

Celkem uloženo pokut v 
Kč

91 000 124 500 164 600 158 000 122 500

Z toho pokut na místě 
nezaplacených (složenky)

3 700 6 500 12 700 3 900 3 900

Delikty související s odchytem zvěře:

     V roce 2020 bylo celkem odchyceno 38 volně pobíhajících psů (v roce 2019 – 53 psů). 

     Strážníci MP odchytávají i jiná zvířata jako jsou kočky, ptáky, hady atd. Většina zvířat byla předána
zpět majitelům. Ostatní byla vypuštěna zpět do volné přírody. Městská policie odstraňuje i mrtvá zvířata
nalezená  na  katastru  města.  Při  této  činnosti  spolupracujeme  dle  konkrétní  situace  s mysliveckým
sdružením, nebo veterinární zprávou v ZR.

Oblast trestných činů a spolupráce s Policií ČR:

Oblast trestných činů, tj. odhalování přečinů a zločinů je úkolem Policie České republiky. Městská
policie není orgánem činným v trestním řízení a nemůže provádět žádné úkony v této oblasti. Strážníci,
ostatně jako každý jiný občan, jsou však oprávněni zadržet  pachatele  přímo při činu.  V případě,  kdy
strážník při obchůzkové službě zjistí důležitou informaci o trestném činu, či o jeho pachateli, je povinen
tuto skutečnost neprodleně oznámit Policii ČR. Toto je také činěno.

Výměna potřebných informací pro plnění úkolů Městské policie Nové Město na Moravě a Policie
ČR Obvodní oddělení Nové Město na Moravě je z  obou stran poskytována v čas a v potřebném rozsahu.
Činnosti,  jejichž  zajištění  je  nad  rámec  jednotlivých  policejních  složek  jsou řešeny ve  spolupráci  tj.
dělbou úkolů. Z pohledu MP lze proto spolupráci s Policií ČR hodnotit kladně, jako bezproblémovou.

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Městská policie Nové Město na Moravě má v současné době  83 kamerových bodů. 57 bodů je umístěno
na  veřejných  prostranství  města  a  v  budovách,  které  jsou  v  majetku  města  jich  je  umístěno  26
(poliklinika, MěÚ, KD, čp. 730, 731, 732, 301)

                 
                                                                                             

                                                                                                            Vyhotovil:    

                                                                                                            Jiří Hradil
                                                                                                                                   velitel MP      


