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1. Personální obsazení, pracovní doba
Městská policie Tišnov zahájila od 1.1.2018 činnost v počtu pěti strážníků. Pracovní doba MP byla
přizpůsobena bezpečnostní situaci ve městě, potřebám občanů a novému počtu strážníků ( PO-ČT
06:00 – 22:00 hod., PÁ 06:00 – 05:00 hod., SO: 21:45 – 05:00 hod.).
Dnem pro styk s občany je určena každá středa, kdy je zajištěna přítomnost jednoho strážníka na
služebně. Na tento den jsou směřována veškerá předvolání, projednávání přestupků, registrace
jízdních kol nebo schůzky s občany apod. Středa však není dogma, občan má možnost domluvit si
schůzku v jiný den nebo v jiný čas a vždy mu je vyhověno. Občané však mohou kdykoli navštívit
služebnu v pracovní době strážníků a v případě nepřítomnosti strážníků, se mohou s hlídkou spojit
prostřednictvím přesměrovaného zvonku na služební telefon, u vstupních dveří služebny.
2. Uzamykání a otevírání hřbitovů a sportovišť, odchyt psů a toulavých zvířat
Od 1.1.2018 převzala MP činnosti, které byly dříve zajišťovány soukromou bezpečnostní agenturou
LARN, která ukončila částečně svou činnost. Ve vztahu k odchytu psů a toulavých zvířat ukončila
činnost zcela.
-

jedná se o uzamykání a otevírání hřbitovů a sportovišť města

-

co se týká odchytu psů a toulavých zvířat, převzala MP od LARN také zbylé vybavení.
Vzhledem k faktu, že MP je jediným subjektem zabývající se odchytem psů a toulavých zvířat
v rámci správního obvodu Tišnova, bylo nutné zajistit odchytovou službu i ve dny a hodiny,
kdy MP nezajišťuje službu. Toto bylo zajištěno tzv. PSÍ SLUŽBOU, kdy strážník, který má
volno, má při sobě mobilní telefon a zajišťuje nezbytné služby.
Tato činnost je prováděna na základě dobrovolnosti a bez nároku na příplatek za
pracovní pohotovost. Doposud byla využita v 8 případech.
Všichni strážníci MP Tišnov jsou držiteli licence na odchyt zvířat a jejich chovu v útulcích.

-

Ze strany MP byl v r. 2018 podán návrh na vytvoření sazebníku odchytu a umístění psa v kotci
MěÚ. Opatření bylo nezbytné vzhledem k narůstajícímu počtu odchytů psů a zavedení
placeného odchytu pro okolní obce na základě veřejnoprávních smluv. Strážníci se současně
podílejí na výběru těchto poplatků, především v odpoledních, večerních a nočních hodinách.

V roce 2018 byla MP přivolána celkem k 93 odchytům zvířat:
-

psi:
86 x (negativní: 31, pozitivní: 55 případů)
ptáci, dravci:
5x
had:
1 x (negativní)
králík:
1 x (pozitivní)
sršni:
4 x (strážníci byli přivoláni k sršním hnízdům na budovách –
odstraněny v součinnosti s hasiči)

Současně byli strážníci přivolání ke sraženým nebo mrtvým zvířatům: 8 x (srny, liška, ovce)

3. Rekonstrukce služebny
V měsíci dubnu byla započata kompletní rekonstrukce služebny, která trvala tři měsíce. Provoz MP
nebyl přerušen a strážníci vykonávali službu za plného provozu stavby, aniž by občané cokoli
zaregistrovali nebo pocítili (mimo případy, kdy navštívili služebnu).
Rekonstrukcí služebny došlo k vytvoření potřebného zázemí pro strážníky, které nyní splňuje
hygienické normy (oddělená WC a šatny, sprcha, kuchyňka mimo kancelář). Dále došlo
k vybudování potřebných skladových prostor (zbraně, pokutové bloky, služební pomůcky a
materiál), kanceláře vedoucího strážníka, čekárny a tím důstojného prostředí jak pro strážníky, tak
především pro občany (bezbariérový přístup, čekání v pohodlné a prostorné čekárně, možnost spojit
se bezplatně s hlídkou v terénu prostřednictvím přesměrovaného hovoru ze zvonku u vchodových
dveří na služební telefon).
4. Veřejnoprávní smlouvy (VPS)
V r. 2017 a v první polovině r. 2018 probíhala intenzivní jednání o uzavření veřejnoprávních smluv
s okolními obcemi na poskytnutí služeb MP. Na základě těchto jednání bylo s okolními obcemi
uzavřeno 11 VPS (Hradčany, Březina, Drásov, Vohančice, Železné, Lomnička, Lomnice,
Předklášteří, Nedvědice, Olší, Dolní Loučky). Některé obce pojaly uzavřenou smlouvu jako
pojistku a jistotu, že mají možnost požádat kdykoli o pomoc. Prozatím ve 4 obcích je nebo bude
spolupráce aktivně využívána (Drásov, Nedvědice, Hradčany, Vohančice). Vzhledem ke
skutečnosti, že VPS byly spuštěny těsně před komunálními volbami a v mnoha obcích došlo ke
změnám vedení, dojde s největší pravděpodobností také k přehodnocování postojů těchto obcí. Dle
dosavadního jednání s novými starosty budou postoje směrem k VPS ve většině případů pozitivní.
V současné době jsou strážníci využíváni především k preventivní činnosti na území obcí v rozsahu
1-2 hodiny, 2-3 x týdně. V ZŠ Drásov byla, v rámci prevence kriminality, uskutečněna přednáška
v 1. třídách na téma bezpečné chování dětí. Dále se v obcích jedná o odchyt psů nebo zajišťování
průvodů a podobných akcí. MP připravuje podklady pro vyúčtování za služby poskytnuté v rámci
VPS.
! Prioritní je však vždy zajištění výkonu služby a potřeb občanů Tišnova!
5. Prevence kriminality, přednášková činnost, příspěvky do novin a TTV
Od zahájení činnosti v r. 2014 se MP aktivně staví k prevenci kriminality na území města. Cílovou
skupinou jsou především děti a senioři. Pro děti 1. tříd ZŠ jsou již pravidelně pořádány 2 x ročně
přednášky (začátek školního roku – bezpečné chování dětí, konec školního roku – doprava – jízda
na kole, kolečkových bruslích, chůze, vybavení jízdního kola apod.).
V rámci přednášek jsou dětem rozdávány upomínkové předměty bezpečnostního charakteru
s telefonním číslem na Městskou policii Tišnov (látkové klíčenky na krk – přednáška bezpečného
chování a reflexní pásky s tel. číslem na MP a letáky se správným vybavením jízdního kola –
přednáška dopravní).
Tato činnost nese svoje ovoce v podobě telefonátů samotných dětí, kdy samy upozorňují např.
na nález injekčních stříkaček nebo např. na vozidlo stojící na chodníku a bránící v průchodu
chodcům.
V rámci osobního volna byla přednáška uskutečněna, na základě žádosti vedení, i v ZŠ Deblín.
O přednášky projevují zájem i MŠ. V MŠ se strážníci soustředí spíše na názornou ukázku práce
policie, např. hmaty, chvaty, prohlídku služebního vozidla a výbavy MP s důrazem kladeným opět
na bezpečnost, např. chování při nálezu injekční stříkačky, nebo mrtvého zvířete apod.
V průběhu roku také navštívilo služebnu MP několik skupin dětí z MŠ za účelem seznámení se

s pracovištěm a zázemím strážníků. O návštěvu a seznámení se z činností MP Tišnov také projevili,
při návštěvě Tišnova, zájem organizátoři příměstského letního tábora z obce Zbraslav.
Směrem k seniorům se MP zaměřuje především na jejich bezbrannost a nevědomost v souvislosti
s praktikami při nabídkách různých forem smluv, jak na výhodný nákup energií, tak i zboží různé
povahy (podomní prodej). I tato prevence nese své ovoce a v čím dál větší míře se na strážníky
obrací s žádostí o pomoc nebo radu senioři, kteří byli osloveni zástupci nějakých společností.
V mnoha případech se jednalo o tzv. „šmejdy“. V několika případech senior zavolal včas, a
strážníkům se podařilo tomuto „šmejdovi“ zmařit činnost. Při oznámení, že je přivolána MP nebo
při spatření uniformy, odešel nebo utekl.
V rámci prevence kriminality a informovanosti občanů přispívá MP téměř pravidelně články do
Tišnovských novin. Cílem je především informovat občany o právních předpisech města, dění ve
městě a činnosti MP. Současně bylo poskytnuto několik rozhovorů k aktuálním tématům, např.
parkování ve městě nebo ohledně kamerového dohledu, pro Tišnovskou televizi a Český rozhlas.
Na úseku prevence kriminality spolupracuje MP velmi úzce s Odborem sociálních věcí (OSPOD)
MěÚ Tišnov.
Na počátku nového školního roku hlídají strážníci bezpečný nástup školáků do škol. Celý měsíc září
strážníci svou přítomností u přechodů pro chodce připomínají dětem, že prázdniny již skončily a
řidičům, že opět začal školní rok.
V jarních měsících byla MP oslovena s žádostí o zajištění praxe dvou studentek integrované střední
školy v Moravské Třebové, obor: Bezpečnostně právní činnost. Praxe proběhla v období 11.6. 22.6.2018.
6. Asistence a součinnost, doručování písemností
Jedná se o činnost, která je vykonávána na základě žádosti, jiných subjektů, orgánů a občanů. Tato
činnost tvoří nezanedbatelnou součást činnosti MP. Vychází ze zákona o obecní policii, kdy
strážník je povinen ke spolupráci s různými orgány a současně je povinen, v rámci svých oprávnění
a povinností, poskytnout pomoc každému, kdo o ni požádá.
Subjekty, kterým je poskytována asistence nebo součinnost:
-

-

odbory MěÚ
soudy
soudní exekutoři
Poliklinika Tišnov
ÚP ČR
Policie ČR
HZS
RZS
veterináři
Vodárny a kanalizace
NBÚ
Dům s pečovatelskou službou
jiné městské policie
Městské kulturní středisko
občané
řidiči

V r. 2018 byla poskytnuta asistence nebo součinnost:

192 x

-

Velice důležitou činností v tomto směru je také zajištění veřejného pořádku, pocitu bezpečí
úřední osoby a záruka klidného vedení úředního jednání při jednáních s agresivními
osobami, např. na Odboru sociálních věcí, při správních řízeních na Odboru správních a
vnitřních věcí, na Odboru správy majetku a komunálních služeb nebo na Úřadu práce.
Úředníci při očekávání problémového jednání dnes již předem žádají o pomoc a tím pádem
je předcházeno zbytečným problémům a jednání proběhne v určitých regulích.

-

V neposlední řadě strážníci vyhledávají závady ve sjízdnosti komunikací, schůdnosti
chodníků a kontrolují dopravní značení. Při zjištění nedostatků neprodleně informují
odpovědné osoby a orgány.
MP dává podněty k doplnění, úpravě nebo opravě dopravního značení, vycházející
z poznatků z „terénu“, vlastních nebo od občanů. Dává podněty a návrhy k řešení
dopravních situací a k organizaci dopravy (např. při určení směru jízdy rekonstruované ulice
Kvapilova).

-

Městská policie je ze zákona oprávněna doručovat písemnosti, jedná se o písemnosti
doručované pro orgány obce (přestupkové komise) nebo soudy.

Doručování:

5x

7. Přímá pomoc občanům
Tato pomoc spočívá především v pomoci seniorům nebo nemohoucím občanům přímo v místě
bydliště, převážně při zdravotních problémech.
Jedná se také o řidiče nadměrných nákladů, kteří se v Tišnově, v důsledku rekonstrukce ul.
„zamotali“ a nejsou sami schopni město opustit nebo dojet na místo určení.
Nebo se jedná o různé pády, např. na zamrzlých chodnících, schodech apod.
V zimním období strážníci kontrolují bezdomovce z důvodu ohrožení umrznutím.
Nezanedbatelnou část pomoci strážníků tvoří účastníci drobných dopravních nehod, při nichž není
vyžadováno šetření Policie ČR. Ze strany MP je účastníkům nehody poskytnuta plnohodnotná
poradenská služba a pomoc v emočně vypjaté situaci, včetně pomoci s vyplněním formuláře o
nehodě a nahlášení události pojišťovnám.
Takto byla poskytnuta pomoc:

35 x

V jednom případě byl strážníky zjištěn požár – přivolán HZS a havárie vody – přivolání VaK.
V jednom případě byla strážníky nalezena oběšená osoba seniora na stromě – pomoc již nebyla
možná.
Ve dvou případech byla podnapilá osoba umístěna v Protialkoholní záchytné stanici v Brně.
Do této statistiky nejsou zahrnuty podnapilé osoby, které byly vzbuzeny, rozchozeny, popř.
odvezeny do místa bydliště (pokud nejsou zraněny nebo způsobilé k umístění do záchytné stanice) a
předány rodinným příslušníkům. Tímto způsobem je eliminováno, např. jejich umrznutí,
prochlazení nebo okradení. Ročně se jedná o desítky osob, převážně v nočních hodinách.

8. Bloková čištění, odtah, botičky
V měsících březnu a dubnu probíhají na území města bloková čištění. Bloková čištění zabírají
podstatnou část dopolední pracovní náplně strážníků v tomto období.
I přes to, že řidiči jsou neukáznění a nepoučitelní, klade MP důraz především na konečný cíl, což je
čistota města, než na represi. V mnoha případech používají strážníci megafonu ve služebním
vozidle a rozhlasem připomínají probíhající blokové čištění, což má výrazný efekt na probuzení
řidičů a odstranění vozidel. Vozidla, která zůstanou, jsou následně zadokumentována a řidiči
předvoláni k projednání přestupku.
V r. 2018 byl využit odtah 1 x - jednalo se o dlouhodobě stojící vrak na ul. Koráb.
Ve třech případech byla na vozidlo přiložena botička (1 x za přestupek stání vozidlem na zeleni a
2 x na žádost občana, který ztratil klíče od vozidla a bál se jeho odcizení).
9. Rušení nočního klidu
Po přijetí obecně závazné vyhlášky na omezení provozní doby restauračních zařízení v centru města
došlo k významnému poklesu narušování veřejného pořádku v této části města.
Od 1.1.2018 do 31.12.2018 přijala MP - 57 x oznámení na rušení nočního klidu.
Ve většině případů postačila k nápravě pouhá přítomnost a poučení ze strany strážníků. V několika
případech musely být osoby projednány na místě nebo oznámeny ke správnímu řízení.
Ve vztahu k provozu restaurací se podařilo strážníkům eliminovat požívání alkoholických nápojů
před provozovnami při kouření (platnost protikuřáckého zákona). Na provozovnách byly se
souhlasem provozovatelů vyvěšeny UPOZORNĚNÍ na platnost obecně závazné vyhlášky regulující
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, byla poučena obsluha a strážníci tento nešvar
intenzivně kontrolují. Jedná se především o noční hodiny, kdy není žádoucí, aby se před
provozovnami zbytečně shromažďovalo větší množství kouřících podnapilých osob a tím byl
narušován noční klid.
10. Vraky vozidel, injekční stříkačky
Strážníci pravidelně kontrolují parkoviště, parky a dětská hřiště
-

každé zjištěné podezřelé vozidlo (bez registrační značky, STK, pojištění nebo jinak se
vymykající normálu) strážníci zadokumentují a postupně ve věci činí opatření k odstranění
tohoto vozidla z parkovacího místa nebo komunikace nebo uvedení věci do náležitého stavu.
Jedná se o dlouhodobou a intenzivní činnost, která však nese ovoce. Tímto způsobem bylo
obnoveno desítky parkovacích míst

-

při kontrole parků a dětských hřišť se strážníci zaměřují nejen na poškozený mobiliář, ale
především na výskyt nebezpečného infekčního materiálu, především injekční stříkačky,
který následně likvidují. Vzhledem ke skutečnosti, že strážníci tuto činnost vyvíjí již od
vzniku MP, je město tímto směrem téměř vyčištěno.

vraky nebo začínající vraky: 29 x
injekční stříkačky:
12 x

11. Skládky, nálezy, registr jízdních kol
-

při pochůzkové činnosti strážníci aktivně vyhledávají černé skládky a jejich zjištění ihned
předávají Odboru správy majetku a komunálních služeb. Včasný odvoz ve většině případů
zabrání rozšiřování skládky. Případné zjištění pachatele je projednáno v rámci MP nebo
postoupeno ke správnímu řízení

-

při nálezu věci nebo po přijetí nálezu věci od občanů je snahou MP především dohledat
majitele a věc mu předat (telefony, registrační značky vozidel, písemnosti aj.). V opačných
případech je věc předána na příslušný odbor (občanské průkazy, doklady, registrační značky
vozidel apod.) a až v poslední řadě na ztráty a nálezy

skládky: 39 x
nález:
28 x
-

celkový počet zaregistrovaných jízdních kol v registru jízdních kol MP Tišnov je 28

v průběhu roku byla nově zaregistrována 4 jízdní kola. Tato bezplatná služba a aktivita MP se
bohužel nesetkala s větším zájmem občanů.
12. Akce a opatření k nim
V roce 2018 zajišťovali strážníci dohled nad bezpečností, dodržováním veřejného pořádku a
bezpečností silničního provozu v těchto jednotlivých případech:
-

Silvestr
ohňostroj
volby prezidenta republiky
masopust
uzavírka nám. Míru z důvodu náledí
setkání starostů ORP
2 x výstava minerálů
kladení věnců
cyklistický závod v Hajánkách
běh Sokolů
MIM
Hasičská jízda T.G.M.
Moravský ultra maraton
veřejné shromáždění proti vládě
letní trhová slavnost
setkání veteránů
pivní slavnosti
nález bomby z války
Svatováclavské hody
výstava domácích zvířat

-

komunální volby
částečná uzavírka ul. Dvořákova
částečná uzavírka ul. Cáhlovská
2 x úplná uzavírka ul. Cáhlovská
památka zesnulých
3 x ples gymnázia
akce k 17. listopadu
Martinský světýlkový průvod
lampionový průvod v Hradčanech
lampionový průvod v Pedklášteří
rozsvěcení vánočního stromu
ohňostroj u Sokolovny
kamion Coca Cola
kácení vánočního stromu

celkem: 38 x
13. Přestupky, trestné činy
Odhalování, projednávání a oznamování přestupků je jednou z hlavních náplní práce městské
policie.
MP má oprávnění projednávat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému
soužití, přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
(obecně závazné vyhlášky), přestupky při porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, přestupky podle zákona o pozemních komunikacích, přestupky podle zákona o
provozu na pozemních komunikacích nebo přestupky podle zákona o taxislužbě a přestupky podle
mnoha dalších zákonů. V případě, že strážník není oprávněn přestupek projednat ve své
kompetenci, učiní nezbytná opatření, foto nebo video dokumentaci a věc oznámí místně a věcně
příslušnému správnímu orgánu.
V případě zjištění trestného činu učiní strážník na místě TČ nezbytná opatření, foto nebo video
dokumentaci, zajistí (ochrání) případné stopy, zjistí případné svědky a celou věc neprodleně oznámí
a předá Policii ČR. V případě, že strážník zjistí pachatele TČ, omezí ho na osobní svobodě
v souladu s § 76 odst. 2 trestního řádu. Strážník je oprávněn použít donucovací prostředky a
případně, v mezích nutné obrany nebo krajní nouze, služební zbraň.
Ve sledovaném období projednávala nebo řešila MP:
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti veřejnému pořádku (VP)
Přestupky proti majetku
Porušení nařízení obce – podomní prodej
Porušení obecně závazné vyhlášky:
- na ochranu zeleně
- zákaz konzumace alkoholu na VP
- na volný pohyb psů

744
10
29
20
7

50
20
8

přestupky celkem:

888 x

V případě, že se občan nedostaví na služebnu MP k podání vysvětlení nebo k projednání přestupku
bez náležité omluvy nebo sdělení závažných důvodů, je oznámen místně a věcně příslušnému
správnímu orgánu.
Ve sledovaném období bylo správním orgánům celkem oznámeno:
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti veřejnému pořádku (VP)
Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
Vraky, vozidla bez STK nebo pojištění
celkem oznámení věci:

88
3
24
15
7

137 x

Dále bylo ve sledovaném období zjištěno podezření z trestných činů:

8

14. Parkovací automaty
Samostatnou kapitolou v činnosti strážníků je správa a údržba parkovacích automatů. Strážníci
nekontrolují pouze úhradu za parkování ze strany řidičů, ale udržují automaty v chodu tím, že jsou
pravidelně každé ráno a pak v průběhu dne kontrolovány. Při zjištění nedostatku nebo závady, jsou
tyto okamžitě řešeny buď svépomocí nebo přivoláním servisní firmy. Současně je také zajišťováno
objednávání a výměna náhradních papírových rolí.
Městská policie vydává parkovací karty, vybírá z automatů finanční hotovost, předává ji na Odbor
finanční a poté v rámci asistence odnáší hotovost do banky.
Od 1.1. do 31.12.2018 bylo z parkovacích automatů strážníky vybráno bezmála 800 000,- Kč
v hotovosti.
Díky pravidelným kontrolám ze strany MP se pohybuje respektovanost placeného parkování kolem
90 %. Denně se na placených místech vystřídá 450-600 vozidel.

15. Příkazové bloky
V roce 2018 převzala MP veškerou agendu příkazových bloků na pokuty. V tomto směru zajišťuje
objednávky, nabývání bloků na JmK, skladování, evidenci a distribuci jednotlivým zaměstnancům
nebo odborům v rámci celého MěÚ Tišnov. Inventuru bloků zajišťuje Odbor finanční MěÚ.

16. Kamerový dohled města
Kamerový dohled je umístěn na služebně MP a je ve správě městské policie. Od r. 2019 přejde
kamerový dohled, včetně financování a zajišťování chodu pod MP jako celek. Tímto krokem dojde

k eliminaci nežádoucích jevů ve smyslu: kdo je za co odpovědný nebo kdo co bude platit a z čeho?
Jedná se o logický krok, protože MP je jediným subjektem v rámci města i ve vztahu k Policii ČR,
který má oprávnění do systému vstupovat a pořizovat ze systému záznamy. Tímto krokem dojde
přirozeně k navýšení rozpočtu MP.
Za rok 2018 bylo, jako důkazního materiálu k objasnění přestupků, dopravních nehod nebo
trestných činů, poskytnuto Policii ČR nebo správním orgánům 18 kamerových záznamů.
17. Měření rychlosti
Strážníci měří cca 4 x za rok preventivně rychlost. Rychlost je měřena pronajatým radarem, kdy
cena za 3 hodinový blok měření je 5 250,- Kč. Rychlost je měřena na základě opakovaných a
opodstatněných stížností občanů na porušování max. rychlosti v určitém místě nebo na základě
vyhodnocení statistických údajů z ukazatele okamžité rychlosti. Místa k měření navrhuje městská
policie, musí být opodstatněná a obhajitelná. Místa následně vyhodnocuje, schvaluje a určí Policie
ČR.
Od roku 2019 přejde dále pod městskou policii správa preventivních ukazatelů rychlosti na území
města. V současné době město disponuje jedním ukazatelem rychlosti (ul. Na Honech), v další fázi
má být počet 3-4 ukazatele na území města.
V letošním roce bylo uskutečněno pouze jedno měření rychlosti z důvodu dlouhodobé poruchy
radaru, čerpání řádných dovolených a nedostatečné personální kapacity MP. Při měření je potřebná
činnost na místě měření v počtu 3 strážníci (jeden měří, dva zastavují a projednávají přestupky).
Měřit rychlost je možné i za využití pouze jednoho strážníka, tzv. na fotky. Tato činnost spočívá
pouze v měření, pořizování fotodokumentace a v následném předvolání přestupců k projednání
přestupku. Vzhledem k tomu, že tato metoda se nejeví jako prevence, ale pouze jako represe, není
MP preferována ani využívána.
18. Střelecký výcvik a taktická příprava strážníků, technická vybavenost

-

ze zákona o obecní policii vyplývá strážníkům povinnost 1 x za kalendářní rok absolvovat
střeleckou přípravu na střelnici. V roce 2018 proběhla příprava 28. a 29. listopadu.
Vzhledem ke směnnému provozu musí být střelby plánovány ve dvou až třech termínech
tak, aby se na střelnici sešli alespoň dva strážníci. V průběhu střeleckého výcviku nejsou
strážníci k dispozici občanům,

-

v roce 2018 byla zahájena tělesná příprava strážníků. Jedná se o nutné opatření z důvodu
secvičení taktiky zákroku a vzájemné spolupráce při zákrocích (především na nočních
směnách). Součástí je také procvičování používání donucovacích prostředků. S ohledem na
rozvrh pracovní doby strážníků lze tuto přípravu realizovat pouze ve státních svátcích nebo
v neděli odpoledne, v rámci přesčasových hodin. Nutností je secvičení všech strážníků
vzájemně, což není možné jindy, než v osobním volnu,

-

po technické stránce je MP Tišnov na uspokojivé úrovni výbavy, výstroje a výzbroje.
V dalších obdobích bude již nutná obnova některých výstrojních součástí, především
oděvních, z důvodu jejich obnošení a opotřebení (víc jak 4 roky).

19. Participace MP na finančních prostředcích směřovaných do rozpočtu města

Jak již bylo zmíněno, v r. 2018 přešly na MP činnosti soukromé bezpečnostní agentury LARN a tím
také k úspoře finančních prostředků města.
Sazby bývalé firmy LARN za odchytovou službu:
1 200,- Kč s DPH za pozitivní odchyt + 10,- Kč/km
120,- Kč s DPH za negativní odchyt + 10,- Kč/km
Převedeno do statistiky MP od 1.1.2018 do 31.12.2018 vs. ušetřené prostředky:
Pozitivní odchyt:
Negativní odchyt:
Ujeté km – cca

55 x 1 200,- Kč
31 x 120,- Kč

66 000,- Kč
3 720,- Kč
2 000,- Kč
71 720,- Kč

Ušetřené prostředky za odemykání a zamykání hřbitovů a sportovišť:
Výchozím bodem je odhad z faktur pro LARN:
45 000,- Kč
Celkem přínos za odchyt zvířat a odemykání a zamykání hřbitovů a sportovišť:
po zaokrouhlení:
cca 116 800,- Kč
…………………………………………………………………………………………………………
Pokuty uložené MP od 1.1.2018 do 31.12.2018:
Celkem pokuty uložené MP:

97 800,- Kč

Pokuty při oznámení přestupku správnímu orgánu:
Jedná se přepokládané částky za přestupky oznámené ze strany MP a projednané správním
orgánem v rámci správního řízení (v předpokládané průměrné výši min. 500,- Kč/přestupek)
Doprava:
VP a ostatní:
Celkem oznámeno:

95 x cca 500,- Kč
27 x cca 500,- Kč
122 x cca 500,- Kč

Pokuty celkem po zaokrouhlení:

47 500,- Kč
13 500,- Kč
61 000,- Kč
cca 159 000,- Kč

…………………………………………………………………………………………………………
Parkovací automaty:
Od 1.1.2018 do 31.12.2018 byl celkový výnos z PA:
+
poplatky za vydané parkovací karty:
Celkem příjem z parkovacích automatů:

848 206,- Kč
13 800,- Kč
862 006,- Kč

Výše konečné částky získané z parkovacích automatů a jejich bezproblémový provoz

je z velké části výsledkem odpovědné práce MP (dohled, kontrola, údržba).
…………………………………………………………………………………………………………
Veřejnoprávní smlouvy:
Od poloviny října do konce prosince 2018 činily finanční prostředky získané z plnění VPS,
včetně uložených pokut a učiněných oznámení:
cca 17 000,- Kč
…………………………………………………………………………………………………………
Poplatky za umístění psa do kotce:
Na základě sazebníku poplatků za odchyt a umístění psů v kotci bylo získáno:
2 030,- Kč

………………………………………………………………………………………...
Do položky přínosu MP je také možno započítat práci MP směrem k autovrakům. Každým
odstraněným autovrakem z parkovacího místa, bylo více, či méně obnoveno stávající parkovací
místo, které někde chybělo (někdy měsíce a výjimkou nebyly i roky). Náklady na vytvoření nebo
obnovu parkovacího místa jsou jednoduše vyčíslitelné.
Zjištěné a rozpracované autovraky za období od 1.1.2018 do 31.12.2018:
29 x (z toho cca 20 x již z místa odstraněno)
Od konce roku 2014, kdy se MP začala autovraky intenzivně zabývat, do konce roku 2018, bylo
strážníky na území města zjištěno 96 autovraků. Ve většině případů se podařilo zablokovaná
parkovací místa uvolnit a obnovit, případně přinutit majitele vozidel k nápravě.
…………………………………………………………………………………………………..

Na základě uvedeného lze konstatovat, že městská policie, ať přímo nebo nepřímo,
přispívá svou činností k získání cca 1 200 000,- Kč/kalendářní rok do rozpočtu města.
20. Závěr
Městská policie Tišnov je plně funkční útvar, plnící zadané úkoly ve dvou a třísměnném režimu.
Současně prochází neustále vývojovými stádii (od 2 po 5 strážníků). Na rozdíl od městských policií
typu Brna nebo větších měst, kde je na každou činnost vytvořeno specializované pracoviště nebo
jsou vyčleněni pracovníci (hlídková služba, dopravní služba, obchůzková služba, odchyt zvířat,
preventisté apod.), musí strážník v Tišnově bezpodmínečně ovládat veškeré tyto činnosti.
Míra ohrožení strážníka a psychického tlaku na něj při práci je v poměrech malé městské policie
daleko vyšší, než u větších nebo početnějších MP. Strážník je zde na všechny činnosti sám, max. ve
dvojici a může se spoléhat pouze sám na sebe. Nemůže spoléhat na žádnou pomoc jak fyzickou, tak
právní ani psychickou, protože v dané chvíli žádná není. Obecně platí „do čeho se navezeš, z toho
musíš umět vylézt“. I triviální kontrola parkování se může, v důsledku vypjatých emocí, vzrůstající
agresivity mezi lidmi (řidiči) a pohrdáním právními normami, vyvinout v lepším případě v použití
donucovacích prostředků, v horším případě i v použití zbraně. Strážníci jsou mnohokrát verbálně
napadáni, je jim vyhrožováno nebo je na ně najížděno vozidlem. V nočních hodinách je situace
ještě vyhrocenější v důsledku nadměrného požívání alkoholu nebo jiných návykových látek.
Taková je realita každého města a Tišnov není v žádném případě vyjímkou.
Mimo statistiku se nachází hlavní náplň činnosti strážníků, tj. vykonávaná hlídková a obchůzková
činnost ve všech částech města, včetně místních částí Pejškov, Hájek, Hajánky, Jamné a dnes již

také aktivně ve dvou smluvních obcích, která zabírá převážnou část pracovní doby. Služba je
založena na budování osobní a místní znalosti a na sounáležitosti městské policie a občanů města
s cílem poskytnout pomoc, radu a ochranu každému, kdo ji potřebuje.
Na velice dobré úrovni probíhá spolupráce Městské policie Tišnov s Obvodním oddělením PČR
Tišnov. Spolupráce je postavena především na vzájemné toleranci, výpomoci v případě potřeby a
operativním reagování na problémy. Zvlášť na nočních službách, kdy je k dispozici pouze jedna
hlídka PČR na 58 obcí, je vzájemná pomoc, zejména početní, neoddiskutovatelná.
Ve stejném duchu probíhá spolupráce se všemi odbory MěÚ Tišnov.
Cílem práce MP Tišnov není represe, ale účinná prevence na všech úsecích přestupkového jednání,
společně s preventivní činností cílenou především k dětem a mládeži. Dále pak udržení veřejného
pořádku, potažmo pořádku v dopravě na přijatelné úrovni.
Preferován je pěší výkon služby, neboť pouze na ulici a mezi lidmi strážník slyší, vidí a může ihned
reagovat. Mottem strážníků v Tišnově je: VSTŘÍCNOST, OCHOTA, PROFESIONALITA.
Městská policie Tišnov si nadále klade za úkol pokračovat v nastoleném trendu a v rozšiřování
nabídky a kvality svých služeb směrem k občanům, s cílem přispět k větší bezpečnosti a pořádku na
území Města Tišnova. O tom, že nasměrování MP je správným směrem vypovídá i fakt, že za
dosavadní působnost, tj. téměř 5 roků, nebyla zaznamenána žádná oficiální stížnost na činnost nebo
nečinnost strážníků.
V současné době, v době, kdy většina občanů vnímá městskou policii jako pomocníka a oporu,
což je viditelné a prokazatelné na stále se zvyšujícím počtu oznámení a přibývajícím množství
požadavků na přítomnost a zákroky strážníků, je MP Tišnov personálně na hranici svých
možností. V období čerpání dovolených, indispozičního volna nebo při neplánovaných absencích,
je již zcela za její hranicí. Mimořádné víkendové služby při zajišťování různých akcí musí být
realizovány pouze formou přesčasů, což je dosti složité a problematické vzhledem k početnímu
stavu a rozvrhu pracovní doby strážníků a také s ohledem na čerpání zákonného týdenního
odpočinku a odpočinku mezi směnami.
Současně se s vývojem situace, zejména při platnosti veřejnoprávních smluv s okolními obcemi,
projevilo jako nedostačující pouze jedno služební vozidlo MP. V případě, kdy je vykonávána
činnost na území jiné obce nebo při poruše vozidla, není v Tišnově k dispozici náležitě vybavené a
uzpůsobené služební vozidlo. V tu dobu nelze odchytávat zvířata, reagovat na urgentní oznámení
nebo v případě potřeby nelze, např. uzavřít komunikaci při havárii nebo jiné mimořádné situaci,
předvést osobu na PČR nebo převézt osobu do záchytné stanice apod..
Vzhledem k přibývajícím úkolům, rozsahu činností, rozšíření pracovní doby, personálnímu
navýšení a v neposlední řadě k přibývajícímu administrativnímu zatížení, navrhujeme vytvoření
pozice zástupce vedoucího strážníka. Do současné doby je veškerá odpovědnost, zajištění
bezproblémového chodu, organizace a směřování městské policie pouze „na bedrech“ vedoucího
strážníka, což je do budoucna neudržitelné. Tímto krokem bude také přirozeně zajištěna
zastupitelnost a rovnoměrné rozdělení úkolů a kompetencí. Za tímto účelem byl nově
přepracován Organizační a Pracovní řád Městské policie Tišnov.
Nelze opomenout maximální podporu v práci strážníků ze strany vedení města. I přes veškeré
problémy a náročnost naší práce, jsme schopni pracovat s entuziazmem, vstřícně, ochotně a
profesionálně.
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

