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1 Ustanovení, činnost  
 

Městská policie Příbor (dále jen „MPP“) byla zřízena 01.06.1992 (OZV č.2/1999), což 
znamená, že působí na území města již 21 rokem. Na loňský rok tak připadlo 20.výročí od 
založení MPP a při této příležitosti uspořádala MPP dne 26. května 2012 v areálu městského 
parku společenskou akci pro děti,mládež i dospělé. Podařilo se zajistit účast atraktivních hostů 
MP Ostrava (hipologický a kynologický oddíl), MP Nový Jičín (ukázky sebeobrany), Policie ČR 
(ukázky techniky dopravní policie či speciální pořádkové jednotky).či klauna Hopsalína. 
Nechyběla řada atrakcí pro děti (elektroautíčka, skákací hrad a pod.) a také byla zorganizována 
řada soutěží (jízda na dopravním hřišti, vědomostní testy, střelba z laserové a narkotizační 
pistole)do kterých se zapojili všichni strážníci MPP. V rámci této akce byli starostou města 
oceněni i tři strážníci pracující u MPP již 20tým rokem. Odměnou za organizaci a aktivní účast 
MPP na akci bylo velké množství návštěvníků a zejména spokojené úsměvy dětí. Vždyť jen 
soutěží se zúčastnilo 180 dětí !  

Činnost městské policie a její povinnosti a oprávnění vyplývají ze. zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Opět se však chystá další vcelku rozsáhlá novela 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalších souvisejících předpisů, která by měla nabýt 
účinnosti 1.7.2013. V této připravované novele je rozšíření úkolů městských policií, ale zároveň i 
jejich oprávnění, které snad umožní lepší vymahatelnost práva.  

 

2 Personální a technické zajištění činnosti  

2.1 Personální stav  

Početní stav 8 zaměstnanců MPP je dlouhodobý a pro současnou provozní dobu MPP 
dostatečný. Z tohoto počtu v roce 2012 bylo 7 kvalifikovaných strážníků MPP a 1 civilní 
zaměstnankyně MPP (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou), která však nemohla plnit 
úkoly a využívat oprávnění dle zákona o obecní policii. Od 7.1.2013 se situace změnila, kdy 
nastoupila do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené pí. Durčeková. Tímto se početní 
stav vyškolených strážníků zvýšil na 8.  

V měsíci červnu 2012 splnili 4 strážníci MPP zákonnou povinnost vyplývající z novely 
zákona "O obecní policii" a složili státní maturitní zkoušku. Tímto všichni součastní strážníci 
MPP splňují požadované vzdělání na výkony svých funkcí. 

2.2 Technické vybavení  

 osobní vozidlo Škoda - Yeti, v provozu od září 2010, k 31.12.2012 najeto  44 576 km,  
 2 jízdní kola, v provozu 10 let, celkový stav uspokojivý, 
 profesionální alkoholový detektor Dräger, pořízen v roce 2008, pravidelně co půl roku 

kalibrován a jednou ročně ověřován Českým metrologickým institutem, celkový stav 
dobrý, 

 

 7 ks radiostanic - 5 ks ručních a 2 ks pevných základnových radiostanic (služebna + 
vozidlo), prováděny pravidelné opravy a údržba, 1x ročně prováděna revize celé rádiové 
sítě, celkový stav dobrý, 

 

 10 ks pistolí - 8 ks pistolí CZ Compact 75, ráže 9 mm, pořízeny v roce 2012, 1 ks 
pistole ČZ 75. ráže 9 mm, v užívání 19 let (zachována jako rezerva a "historická" zbraň), 
1 ks narkotizační pistole, 

 

 3 ks preventivních radarů k preventivnímu měření rychlosti, 1 ks v provozu 6 rokem, 
umístěn v současnosti na ul. Jičínské před ZŠ (stav uspokojivý), 1 ks v provozu 4 rokem, 
umístěn na ul. Ostravská v blízkosti nového hřbitova (stav dobrý), v  roce 2012 pořízen 
třetí radar, který je umístěn na ul. Místecké u fy. Decplast, 

 laserový radar TruCam k měření rychlosti vozidel pořízen v roce 2012, užívaný dle 
avizovaného četnosti nepravidelně cca 1x týdně, u radaru nutná kalibrace 1x ročně, 

 

 3 ks digitálních fotoaparátů - 2 ks Nikon v užívání 3 roky, technický stav dobrý, 1 ks 
Canon v užívání 8 let, stav uspokojivý, 

 digitální videokamera, v užívání 5 rokem, celkový stav dobrý, 
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 3 PC + příslušenství, 1 ks stolní PC pořízen v roce 2012, 1 ks notebook (stav 
uspokojivý) a 1 ks stolní PC (neuspokojivý) 

 3 ks mobilních telefonů, pevná telefonní linka se záznamníkem  

 3 ks svítilen profesionálních, ručních, halogenových , stav dobrý. 
 

3 Vyhodnocení statistik v souvislosti s bezpečnostní situací a veřejným 
pořádkem  

3.1 Vyhodnocení evidovaných událostí 
 

Za rok 2012 je evidováno celkem 3 524 událostí, které všechny souvisí s řešením místních 
záležitostí veřejného pořádku na území města. Při všech zaznamenaných událostech strážníci 
prováděli zákrok nebo úkon v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii.  
 

 Poznámka: *) nově evidovaná událost 

 
Z tabulky je patrné, že počet událostí řešených MPP je stále vysoký, což není z hlediska 

bezpečnostní situace na území města zásadní, avšak ukazuje na vytíženost MPP při 
zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. I přesto činí trestná a přestupková činnost  
takřka 50%  z celkově evidovaných událostí MPP. Tyto protiprávní jednání jsou významnějšími 
ukazateli pro vyhodnocení bezpečnostní situace a jsou proto vyhodnocena v samostatné 
kapitole 3.2.. 

Vysoký počet přijatých oznámení, který činí celkem 807, svědčí o vysoké důvěře občanů v 
MPP, Ta provádí bezodkladně prověřování oznámení a následně činí opatření k vyřešení 
oznámené události.  

U asistencí na žádost, jejichž počet činí  113, se jedná zejména o žádosti odborů MÚ, TS, 
Policie ČR či jiných orgánů či organizací, které žádají o součinnost při řešení konkrétních 
záležitostí. 

Závady fyzických a právnických osob, kterých je evidováno 225, jsou evidovány a řešeny v 
případech, kdy závada může ohrozit bezpečnost občanů (závady ve schůdnosti či sjízdnosti, 
závady na \VO, závady na dopravním značení, suché dřeviny apod.), narušit vzhled obce 

 2012 2011 2010 

Podezření ze spáchání TČ 16 20 10 

Přestupky (bez dopravních a bodových) 297 386 367 

Dopravní přestupky zařazené do bodového 
hodnocení 

253 180 106 

Dopravní přestupky ostatní 1175 1192 991 

Přijatá oznámení 757 736 866 

Přijatá oznámení prostřednictvím 156 50 41 49 

Kontroly osob 427 506 669 

Asistence na žádost… 113 106 140 

První pomoc 12 12 19 

Doručení obsílek 51 50 47 

Vraky vozidel 7 10 17 

Nálezy 93 101 120 

Závady 226 284 333 

Odchyty zvířat 44 50 55 

Zadržení hledaných osob  3* - - 

Ostatní 0 0 10 

CELKEM UDÁLOSTÍ 3524 3674 3799 
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(odpad mimo určená místa, znečištěné veřejné prostranství atd.) či jiným způsobem ohrožuje či 
omezuje občany (závady na vodovodních řádech, výpadky elektřiny, poškozené jiná obecně 
prospěšná zařízení a pod.). Všechny tyto závady jsou řešeny s právnickými či fyzickými 
osobami tak, aby došlo k jejich odstranění.  

Odchycených zvířat (99% psů), kterých bylo vloni 45, je stále velké množství. V loňském 
roce i v současnosti využíváme pro umisťování  psů Útulek pro opuštěná zvířata v Kopřivnici - 
Vlčovicích, a to na základě smlouvy s městem Kopřivnice. 

 

 

3.2 Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti 

3.2.1 Podezření ze spáchání trestného činu  
 

Zaznamenáno celkově 
16 podezření ze 
spáchání TČ, což je o    
4 méně než v roce 2011. 
Všechny podezření byly 
bezprostředně 
předávány Policii ČR, 
která činila další opatření 
(městská policie k tomuto 
nemá zákonné 
zmocnění). Jednalo se 
zejména o majetkové 
trestné činy. Ve 12 
případech MPP omezila 
pachatele trestného činu 
na osobní svobodě či 
sdělila totožnost 
podezřelého  Policii ČR. 
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3.2.2 Přestupky  
 

Počet odhalených přestupků v roce 2012 činil 1759, což  je srovnatelné s rokem 2011, kdy 
bylo zaznamenáno  1758 přestupků. Z tabulky je patrné, v jaké skutkové podstatě spočívají 
přestupkové jednání, a v kterých jednáních je zaznamenán nárůst  či   pokles.  

    Patrný je zejména 
nárůst v přestupcích 
dle ustanovení § 
125c, zák. 361/2000 
Sb,. o silničním 
provozu, který 
spočívá zejména v 
jednání řidičů  
souvisejících s 

překročením 
rychlosti na katastru 
města. U ostatních 
přestupků je počet 
přibližně stejný jako 
v roce 2011 či nižší. 
V souvislosti s 
pácháním přestupků 
pod vlivem alkoholu 
či jiných zákonných 

důvodů byly provedeny 2 převozy osob na protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku. 
Tyto osoby vážně narušovaly veřejný pořádek, ohrožovali sebe, jiné osoby a byli ve stavu 
vzbuzujícím veřejné pohoršení. Odvoz na záchytnou stanici je jak  finančně tak časově 
mimořádně náročný. Všichni strážníci jsou instruováni, aby k němu přistoupili skutečně pouze 
v krajním případě. Po provedeném převozu se následně přistupuje k vymáhaní nákladů 
vzniklých jejich dopravou, které je realizováno MPP, případně ve spolupráci s finančním 
odborem MÚ Příbor. 

3.2.2.1  Přestupky  dle § 125c, zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

Evidováno 1428 odhalených přestupků, z toho 253 zařazeno do bodového hodnocení řidičů 
(z 99% překročení rychlosti vozidel).  Tyto přestupky byly páchány na území celého katastru, 
kdy největší počet je jich stejně jako v předchozích letech zaznamenán v centrální části města. 
Mezi nejčastěji řešené přestupky patří nezaplacení parkovného či stání bez parkovacího 
kotouče na náměstí S. Freuda, porušování zákazových a příkazových značek a nedovolené 
stání či zastavení vozidel na katastru města, kde je to obecnou úpravou zakázáno. 
 

STATISTIKA MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL LASEROVÝM RADAREM TruCam 

 
Celkový počet odhalených 
přestupků v souvislost s 
překročením nejvyšší 
povolené rychlosti vozidel 
na úsecích katastru města 
činil 249. Z grafů je patrný 
počet (i procentuální) 
naměřených vozidel dle 
rychlostí a způsob řešení 
přestupků. 
U těchto přestupků nelze 
upustit od sankce tj. 
blokového či správního 
řízení. 
 

Kvalifikace přestupků 2012 2011 2010 

§ 125c, zák. 361/2000 Sb,.o provozu na 
pozemních komunikacích 

1428 1372 1080 

§30, zák.200/1990 Sb. o přestupcích  (na úseku 

ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi)) 
19 30 39 

§46/2, zák.200/1990 Sb., o přestupcích   
(porušení OZV města) 

153 195 157 

§47, zák.200/1990 Sb., o přestupcích   (proti 

veřejnému pořádku) 
104 102 133 

§49, zák.200/1990 Sb.,  o přestupcích  (proti 

občanskému soužití) 

18 21 23 

§50, zák.200/1990 Sb.,  o přestupcích  (proti 

majetku) 
35 37 30 

Ostatní přestupky  2 1 2 

CELKEM 1759 1758 1464 
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Za přestupky v 
souvislosti s 
překročením 
rychlosti vozidel 
byly v roce 2012 
MPP uděleny 
blokové pokuty v 
celkové výši  
174 500,- Kč.  
 

3.2.2.2 Přestupky  dle § 30, zák.200/1990 Sb (na úseku ochrany před alkoholem a jinými 
toxikomaniemi) 

Evidováno 19 odhalených přestupků. Tyto přestupky byly páchány osobami, které podají, 
prodají či jinak umožní požití alkoholického nápoje nebo prodají tabákové výrobky osobám 
mladším 18ti let. MPP pořádala akce v restauračních zařízeních se zaměřením na požívání 
alkoholických nápojů v mnoha případech i s účastí Policie ČR. Zajímavým zjištěním však je, že 
většina přestupků nebyla odhalena při těchto kontrolách, ale při namátkových kontrolách na 
dětských a sportovních hřištích či jiných prostranstvích na katastru města. Dalším negativním 
zjištěním je také fakt, že alkohol byl zjištěn u dětí a mládeže zejména ve věku 13-16 let. 
Vzhledem k těmto zjištěním se MPP na tuto oblast zaměří a prevencí i represí se pokusí 
eliminovat tyto sociálně patologické jevy. 

3.2.2.3 Přestupky  dle § 46/2, zák.200/1990 Sb. (porušení OZV města) 
Evidováno 153 odhalených přestupků, kdy nejčastěji byly řešeny stejně jako v minulých 

letech OZV č. 5/2008, o záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na 
veřejných prostranstvích, OZV  č.3/08, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství a OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze psů.  

Problémy jsou zaznamenány s prodejem zboží na veřejných prostranstvích, proto MPP 
plně podporuje vydání tržního řádu (Nařízení města), který by stanovil podrobnosti k prodeji na 
katastru města. 

3.2.2.4 Přestupky  dle § 47, zák.200/1990 Sb. (proti veřejnému pořádku) 
Evidováno 104 odhalených přestupků, což je srovnatelný počet s rokem 2011. 

Zaznamenána jsou zejména protiprávní jednání spočívající obdobně jako v předchozích letech 
v neoprávněných záborech veřejného prostranství, veřejném pohoršení (nejčastěji odhalený  
přestupek ve většině případů pod vlivem alkoholu), ukládání odpadu mimo určená místa, 
znečištění veřejného prostranství, rušení nočního klidu, neuposlechnutí výzvy úřední osoby 
apod. 

3.2.2.5  Přestupky  dle § 49, zák.200/1990 Sb. (proti občanskému soužití) 
Evidováno 18 odhalených přestupků, kdy se opětovně jedná o přestupky způsobené 

úmyslným narušením občanského soužití, urážkou na cti, vyhrožováním újmou na zdraví, 
drobným ublížením na zdraví nebo nedbalostním ublížením na zdraví. Těchto přestupků není 
mnoho i vzhledem k tomu, že v mnoha případech jsou "skryté" (páchány mezi osobami blízkými 
a neoznámené). 
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3.2.2.6  Přestupky  dle § 50, zák.200/1990 Sb. (přestupky proti majetku)  
Evidováno 35 odhalených přestupků. kdy protiprávní jednání spočívala v úmyslném 

způsobení škody na cizím majetku zejména krádeží, podvodem nebo zničením či poškozením 
věci z takového majetku, nebo se jednalo o jednání ve fázi pokusu, které je stejně postižitelné. 
Ve většině případů byly zaznamenány prosté krádeže v prodejnách potravin (především 
supermarketů), kdy nárůst byl patrný zejména v prodejně Tesco Express. 

V pachatelích těchto přestupků byli zjištěni ze 75% místní občané a z 25% občané jiných 
měst v různých věkových kategoriích (13-80 let). Ve většině případů se však jedná o místní 
spoluobčany závislé na alkoholu či jiných návykových látkách. 

3.2.3 Řešení všech odhalených přestupků 
 

ROK Počet 
odhalených 
přestupků 

Z toho 

Postoupeno 
správním 
orgánům 
(počet) 

Řešeno 
domluvou 

(počet) 

Řešeno v blokovém řízení  

Počet Kč 

2012 1759 42 1110 607 274 900,00 

2011 1758 54 1169 535 213 850,00 

2010 1464 38 1091 335 118 500,00 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že strážníci městské policie kladou i nadále důraz zejména na 

preventivní řešení zjištěných přestupků a u méně závažných jednání projednávají přestupky 
domluvou. Průměrná výše pokuty se zvyšuje, což je zapříčiněno udělováním vyšších blokových 
pokut za překročení rychlosti vozidel. 

3.3 Statistika míst událostí na katastru města 
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Je zřejmé, že místa s nejvyšším počtem událostí se oproti předchozím letům opět výrazně 
nemění. Stále je největší počet událostí zaznamenán v centrální části města tj. náměstí S. 
Freuda, ul. Jičínská, Lidická, Místecká a dále pak ul. Štramberská a Frenštátská, kde je 
zaznamenán počet převyšující 150 událostí za rok. Největší vzestupy v počtu řešených událostí 
byly zaznamenány na ul. Frenštátská o 61 událostí, Jičínská o 52 událostí, náměstí S.Freuda o 
40 událostí. Největší poklesy pak byly zaznamenány na ul. Lidická a Hájově o 59 událostí a ul. 
Štramberská o 32 událostí. Místa s počtem menším než 30 událostí nejsou v grafu 
zaznamenána. 

Hlavní činnost strážníků je tak situována zejména do míst, kde je největší nápad trestné a 
přestupkové činnosti vycházejících ze statistik Již pouhá přítomností strážníků MPP na těchto 
místech působí preventivně, snižuje rizika páchání trestné činnosti a zvyšuje tak bezpečí 
občanů na rizikových místech. Podle aktuálních potřeb je však mnohdy nutné činnost strážníků 
operativně směrovat do jiných míst, kde vznikly aktuální problémy, které je potřeba bezodkladně 
řešit. 

Stejně jako v minulých letech strážníci MPP vykonávají pravidelně svou činnost i ve 
svěřených rajonech, kde pravidelně působí a vykonávají činnost související s bezpečností a 
místními záležitostmi veřejného pořádku.  
 

4 Spolupráce s Policií ČR  
 

Spolupráce s Policií ČR Obvodním oddělením Příbor je na vysoké úrovni. V roce 2012 byla 
městská policie ze strany Policie ČR požádána o součinnost v 39 případech, jako například: 

 akce na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým a dodržování 
zákazu hry těchto osob na výherních hracích přístrojích,  

 součinnost při řešení protiprávních jednání,  

 součinnost při usměrňování provozu na pozemních komunikacích v mimořádných 
situacích (dopravní nehody, závady ve sjízdnosti a pod.)  

 pomoc MPP při prověřování oznámení, kdy hlídka Policie ČR se nacházela ve 
vzdálenějších místech obvodu či řešila jiné oznámení, 

 pomoc při odchytech či umisťování toulavých psů, 

 montáže TPZOV ("botiček") na odcizená vozidla jako donucovací prostředek, 

 asistence při zákrocích, které vyžadovaly přítomnost většího počtu zakročujících. 
 

Ze strany MPP byla PČR žádána o součinnost například v případech mimořádných 
opatření při pořádání některých kulturních, sportovních či společenských akcí, v době voleb, 
Památky zesnulých či při mimořádných událostech, stejně jako při účasti na preventivních či 
represivních akcích pořádaných MPP na katastru města.Podstatné a pozitivní je zjištění, že ve 
všech případech bylo z obou stran žádostem vyhověno a v rámci součinnosti tak mohly být 
provedeny úkony, úkoly či zákroky, které ta či ona strana nebyla schopná z nějakých důvodů 
sama zajistit. Bez vzájemné pomoci si již lze některé činnosti jen těžko představit.  

Mimo Obvodní oddělení PČR Příbor spolupracovala MPP i s Dopravním inspektorátem 
PČR Nový Jičín (týdenní celorepubliková akce na kontrolu dodržování rychlosti vozidel) či 
Službou kriminální policie a vyšetřování PČR (poskytování informací důležitých pro objasňování 
trestné činnosti). Celkově tak lze hodnotit spolupráci s Policií ČR na velmi vysoké úrovni.  
 

5 Prevence kriminality 

 

Mezi úkoly městské policie, podle zákona o obecní policii, patří mj. podílet se i na prevenci 
kriminality ve městě. Proto i MPP v roce 2012 prováděla preventivní činnosti na katastru města. 
Organizací této činnosti se u MPP v roce 2012 zabývala pracovnice prevence kriminality (pí. 
Kubošová). V současné době již tuto činnost převzala pí.Durčeková, která se vrátila na své 
pracovní místo po mateřské a rodičovské dovolené. 

Činnost MPP v oblasti prevence kriminality je zaměřena zejména na působení v oblasti 
sociální a situační prevence na místní úrovni, kdy hlavním cílem je nejen snižování rozsahu a 
závažnosti kriminality, ale také zvyšování pocitu bezpečí a jistoty občanů prostřednictvím 
opatření, pomocí kterých můžeme bezpečnostním rizikům předcházet. Jedná se o opatření 
sociální prevence, situační prevence včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před 
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trestnou činností. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických 
jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Cíle prevence byly a v roce 
2013 budou naplňovány prostřednictvím vhodných preventivních aktivit a opatření a zapojením 
občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti. 

Pracovnice prevence kriminality a administrativy u MPP také zpracovávala návrhy na 
projekty v rámci prevence kriminality, které jsou následně využívány pro podání žádostí o 
dotace.v roce 2013.  

5.1 Aktivity MPP související s prevencí kriminality  

5.1.1 Plán prevence kriminality na léta 2013-2016 

Radou města Příbora dne 17.07.2012 bylo schváleno vytvoření pracovní skupiny prevence 
kriminality (dále jen "Plán"), jejímž úkolem je mimo jiné zpracování plánu prevence kriminality 
na léta 2013-2016.  

Plán na léta 2013 až 2016 byl zpracován v souladu s dokumentem „Strategie prevence 
kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“, který byl schválen usnesením vlády České 
republiky č. 925 ze dne 14.12.2011. Zaměřuje na koncepční řešení bezpečností situace a 
místních problémů spojených s pácháním trestné činností, přestupků či jiných protiprávních 
jednáních. Jeho úkolem je analýza situace, stanovení strategických cílů, priorit a vymezení 
cílových skupin.  

Tento dokument byl schválen usnesením Rady města Příbora ze dne 27. listopadu 2012. 

5.1.2 Skatepark 

Provoz skateparku byl v roce 2012 zajištěn finančními prostředky PK, kdy z rozpočtu bylo 
vyčleněno na jeho provoz, údržbu a mzdy správců celkem 80 tisíc korun. Skatepark byl otevřen 
od začátku dubna do konce měsíce října, přičemž jeho otevření se samozřejmě odvíjelo na 
základě klimatických podmínek. Každý návštěvník skateparku se musí řídit provozním řádem, 
který byl schválen Radou města v roce 2008. Na dodržování tohoto řádu v roce 2012 dohlíželo 
5 správců 

5.1.3 Dopravní hřiště 

V roce 2012 bylo na provoz dopravního hřiště vyčleněno z rozpočtu PK  celkem 7 tisíc Kč. 
Dopravní výchova zde probíhala za dozoru odborného lektora Ing. Petra Okáče v měsících 
duben až červen a září až listopad pro děti místních základních škol a děti okolních měst a obcí, 
které své dopravní hřiště nemají. Strážníci se pravidelně účastnili výuky na dopravním hřišti, kdy 
spolu s odborným lektorem kontrolovali praktickou jízdu žáků základních škol Příbor.  

5.1.4 Horolezecká stěna  

Městská policie – prevence kriminality pravidelně přispívá z rozpočtu na provoz 
horolezecké stěny umístěné v tělocvičně bývalé ZŠ na ul. Dukelské částkou 14.000 Kč na 
pronájem, revizi a pojištění stěny pořízené z dotace MVČR . Tak tomu bylo i v roce 2012.  

5.1.5 Veřejná finanční podpora  

V roce 2012 bylo na veřejnou finanční podporu z celkového rozpočtu PK vyčleněno 90 tisíc 
Kč. Z této částky bylo podpořeno RM celkem 7 projektů v celkové částce 85.500 Kč.  

5.1.6 Dětská hřiště  

Tak jak v předešlých letech i v roce 2012 byla část finančních prostředků PK použita na 
pořízení nových herních dětských prvků. V tomto roce proběhla rozsáhlá revize herních prvků, 
jejímž výsledkem bylo odstranění a likvidace 12-ti prvků, které nesplňovaly současné podmínky 
bezpečnosti.  Z finančních prostředků PK bylo zakoupeno 10 herních prvků, které byly postupně 
v průběhu roku umístěny na dětská hřiště na ulici Erbenova, U Tatry, v městském parku a na 
Prchalově.   
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5.1.7 Preventivní přednášky 

Městská policie v loňském roce v rámci prevence pořádala řadu přednášek., které byly 
organizovány jak z vlastního podnětu městské policie, tak byla snaha vyhovět požadavkům 
oslovených škol a klubů. Přednášky proběhly v základních školách, kde byla řešena zejména 
problematika alkoholu, tabákových výrobků, bezpečnosti v dopravě, v klubech seniorů byla 
probrána zejména problematika dopravy a celkové bezpečnosti seniorů.  

5.1.8 Schránky důvěry  

V roce 2008 bylo pořízeno z finančních prostředků PK 6 ks schránek důvěry, které byly 
rozmístěny do vybraných lokalit katastru města. Cílem jejich pořízení bylo umožnit i těm 
občanům, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí sdělovat různé připomínky, informace 
či podněty osobně, aby se tak mohli vyjádřit prostřednictvím schránek důvěry. V současné 
době, ale spíše tyto schránky důvěry slouží jako sběrné místo různých nalezených dokladů, 
věcí a podněty a různé připomínky jsou v nich nalezeny ojediněle.  

5.1.9 Spolupráce s organizacemi  

Městská policie v rámci prevence kriminality spolupracuje při své činnosti s orgány státní 
správy, samosprávy, Policií ČR, se školskými zařízeními, s kluby seniorů, s Renarkonem, 
Besipem a s jinými zájmovými organizacemi působícími na katastru města Příbor. Tato 
spolupráce je využívána zejména při získávání potřebných informací, studií, při pořádání a 
organizování různých přednášek, akcí pro širokou veřejnost, při žádostech o dotaci, při 
poskytování příspěvků aj. potřebných úkonech.   

5.2 Prezentace prevence kriminality a MPP 

Propagace a činnost Městské policie Příbor a prevence kriminality je realizována 
pravidelným přispíváním do měsíčníku města Příbor lokální televize  a na webových stránkách 
města Příbor http://www.pribor.eu/encyklopedie/objekty1.phtml?id=63418&menu=4641. Zde 
jsou přinášeny čerstvé informace o akcích a činnosti městské policie a jsou zde k nalezení také 
různé rady a užitečné informace.  
 

6 Závěr 
 

Jak je z uvedených statistik patrné, počet protiprávních jednání v roce 2012 je srovnatelný s 

rokem 2011, což je pozitivní zjištění. Nárůst protiprávních jednání byl zaznamenán pouze v 

dopravě, což má příčinnou souvislost s pořízením laserového radaru k měření rychlosti vozidel. 

V ostatních protiprávních jednáních je zaznamenán spíše mírný pokles, včetně podezření ze 

spáchání trestného činu. Lze tak konstatovat, že z pohledu MPP je současný stav stabilizovaný 

a nedochází k nárůstu trestné činnosti na území města, což je hlavní úkol a cíl MPP.  

Největším problémem na území města z našeho pohledu je přítomnost sociálně 

patologických jevů typu: 

 alkoholové a drogové závislosti - páchání trestných činů a přestupků pod vlivem 

alkoholu, nebezpečnost užívaní pro děti a mladistvé jak z hlediska návyku tak z 

hlediska zdravotního, 

 páchání trestné činnosti pod vlivem návykových látek - spojené zejména se 

závislostí (krádeže prosté, vloupání, podvody přestupky proti veřejnému pořádku či 

občanskému soužití, násilná trestná činnost apod.), 

 bezdomovectví - spojené také se závislostí, kdy tyto osoby veškeré finanční 

prostředky investují do nákupu návykové látky a nezbývá jim tak na bydlení. Tyto 

osoby jsou vlivem návykových látek v tak špatném psychickém a fyzickém stavu, že 

nejsou schopni zajistit si bydlení prostřednictvím sociálních služeb. V mnoha 

případech jsou i bez průkazů totožnosti, které jsou nezbytností pro vyřízení žádosti 

o poskytnutí sociálních dávek. Vyřízení nových dokladů je pro tyto osoby prakticky 

http://www.pribor.eu/encyklopedie/objekty1.phtml?id=63418&menu=4641
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nereálné, často odmítají i pomoc sociálních pracovnic, 

 požívání alkoholických nápojů nezletilými a mladistvými -  nový fenomén na 

území města, kdy byla MPP v roce 2012 zjištěna přítomnost  alkoholu v dechu i u 

nezletilých ve věku 13ti let.  Požívání není realizováno v restauračních zařízeních, 

ale na dětských či sportovních hřištích či jiných veřejných prostranstvích.  

 sprejerství - trendová záležitost, páchána zejména teenagery na fasádách budov 

či jiných vhodných plochách na katastru s potřebou se nějakým způsobem 

zviditelnit (exhibice). Problémem je, že sprejerství je ve většině případů spojeno se 

škodou na cizím majetku, což si pachatelé ne vždy uvědomují. Graffiti v našem 

městě je pácháno zejména na nádraží, v parku, na pilířích mostů, garážích. V 

ojedinělých případech se objevují v MPR. 
 

Jelikož se v těchto případech jedná o celospolečenský problém ,je však řešení těchto 

sociálně patologických jevů hlavně záležitostí pro státní orgány, MPP však svou aktivitou a 

profesionalitou přispěje  k eliminaci těchto jevů a také k co největší bezpečnosti našich občanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


