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1. Úvod 
Cílem zprávy je předložit pohled na činnost Městské policie Nový Jičín v roce 2019. 

Čtenář zde nalezne výčet všech činností a statistické údaje plynoucí z práce strážníků Městské 
policie Nový Jičín, (dále jen „MPNJ") 

2. Oznámení 
V průběhu roku 2019 se na Městskou policii Nový Jičín obrátili občané s žádostí o pomoc 
nebo s oznámením o dané události ve 4529 případech a z tohoto počtu bylo 859 událostí 
předáno do místa působnosti jiné obecní (městské) policie nebo Policie ČR popř. jinému 
orgánu veřejné správy. Průměrný počet oznámení zajeden den je 12,4. V době, kdy hlídky 
neřeší oznámení občanů, vykonávají hlídkovou a preventivní činnost ve městě. 

Počet celkem přijatých oznámení 

Počet celkem přijatýc h oznámení 
I.čtvrt letí II.čtvrtletí lll.čtvrtletí IV.čtvrtletí celkem 

rok 2015 1053 1157 1333 1021 4564 
rok 2016 1083 1266 866 1444 4659 
rok 2017 1105 1248 1240 1087 4680 
rok 2018 1061 1274 1235 1084 4654 
rok 2019 1103 1080 1233 1113 4529 

Meziroční srovnání nejčastějších druhů 
oznámení na MPNJ Počet 2019 Počet 2018 

vozidla porušující dopravní předpisy 697 822 
rušení nočního klidu 210 203 
lidé ležící na veřejném prostranství nebo ve společných 
prostorech domů (sklepy, chodby apod.) 197 186 

lidé obtěžující okolí (chování, nepořádkem) nebo pod 
vlivem alkoholu nebo návykové látky 337 233 

neshody mezi osobami nebo napadení mezi osobami 177 176 
toulající se zvířata bez dozoru 107 181 
závady, poškození majetku a pod. 36 25 
krádež (v supermarketech, ve vozidlech apod.) 110 104 
děti rušící okolí a bez dozoru (dětská hřiště apod.) 35 25 
neshody v rodinách 96 97 
mladiství konzumující alkohol 7 21 
znečištění veřejného prostranství 56 30 
zraněné nebo mrtvé zvíře 55 48 
nález zvířete nebo věci 146 121 
zraněná osoba 74 56 
neuzamčená budova, vozidlo apod. 84 85 

Oznámení učiněná občany nebo právnickými osobami strážníci prověří a podle situace 
reagují. Přibližně 25 % oznámení se z různých důvodů nepotvrdí, nebo není na místě zjištěno 
protiprávní j ednání. 
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2018 2019 
3664 2723 případů 

64 651 případů 
312 245 případů 

3. Oblast odhalování přestupků 

a) Přestupky dle ustanovení § 125c zák.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění 
pozdějších předpisů, byly řešeny následovně 

řešeno blokovou pokutou na místě (BP+BPN) 
řešeno domluvou 
oznámeno ke správnímu orgánu 
CELKEM 3976 3619 případů 

Výše uvedené přestupky byly strážníky městské policie řešeny formou: 
■ osobně na místě přestupku v 967 případech, 
■ výzvou pro nepřítomného pachatele přestupku v 2636 případech, 
■ technickým prostředkem pro zabránění odjezdu vozidla (tzv. botička) ve 16 případech. 
Bodový systém řidičů 
V roce 2019 bylo odesláno celkem 56 oznámení do bodového systému (2018- 17 případů). 
Nejčastěji za přestupek - držení hovorového zařízení. 
Odtah vozidel nebyl v roce 2019 městskou policií nařízen. 

b) Přestupky dle ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., (tabákový zákon), byly řešeny 
následovně: 2018 2019 
řešeno blokovou pokutou (BP+BPN) 15 15 případů 
domluvou 2 8 případů 
oznámeno ke správnímu orgánu 1 0 případů 
CELKEM 18 23 případů 
Za období roku 2019 bylo převezeno do protialkoholní záchytné stanice ve Frýdku-Místku 
nebo Opavě 2 osoby (rok 2018 - 8 osob). 

c) Přestupky proti veřejnému pořádku dle § 5 z. č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, byly řešeny následovně: 

řešeno blokově (BP+BPN): 
řešeno domluvou: 
oznámeno ke správnímu orgánu  
CELKEM 94 129 případů 
Přestupky proti veřejnému pořádku byly, na základě častých podnětů a upozornění občanů, 
zařazeny mezi prioritní. Mezi lokality, kde bylo směřováno nejvíce sil, patří např. ul. 
Luční. 

d) Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní 
samosprávě (porušení nařízení obcí a obecně závazných vyhlášek obcí) dle § 4 
z.č.251/2017 Sb., o některých přestupcích, byly řešeny následovně: 

2018 2019 
řešeno blokově (BP+BPN): 30 18 případů 
řešeno domluvou: 2 5 případů 
oznámeno ke správnímu orgánu 2 0 případů 
CELKEM 34 18 případů 

Všechny případy řešeny za porušení OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, kdy bylo uloženo 18 pokut v celkové hodnotě 35 400,-Kč. 
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2018 
82 
1 
11 

2019 
75 
33 
21 

případů 
případů 
případů 



e) Ostatní přestupky 
přestupky proti občanskému soužití 9 případů (2018 - 11) 
přestupky proti majetku 78 případů (2018 - 70) 

Tabulka č.l - vývoj počtu odhalených přestupků MPNJ v letech 2018-2019 

Přestupky v roce 2019 2018 

narušování veřejného pořádku 129 94 

pořádek ve státní správě a samosprávě - OZV, 
nařízení města 18 34 

narušování občanského soužití 9 11 

dopravní přestupky řidiči 3597 3976 

dopravní přestupky cyklisté, chodci 22 35 

alkoholismus a kuřáctví 23 18 

majetkové přestupky 78 70 

Ostatní 5 7 

Celkem počet přestupků 3903 4245 

Pozn.: přestupky jsou rozčleněny dle skutkových podstat z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a z. č. 
361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 
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4. Spolupráce s Policií ČR, Městským úřadem v NJ a ostatními 
organizacemi 
Celkově jsme Policii ČR oznámili 42 případů podezření ze spáchání trestného činu. Strážníci 
předali Policii ČR 9 podezřelých ze spáchání trestného činu. Dále strážníci zjistili 6 osob 
hledané Policií ČR. 

Spolupráce s Obvodním oddělením Policie ČR je trvale na vysoké úrovni. Zajišťovali jsme 
společně např. tyto akce: 
■ pátrání po osobách, 
■ bezpečnostní opatření v souvislosti se sportovními utkáními a kulturou (hokej, koncerty, 

slavnosti, jarmarky), 
■ zvýšené hlídkové činnosti v době Svátku zesnulých na hřbitovech a v jejich okolí, 

Městská policie Nový Jičín postoupila na odbor sociálních věcí 13 poznatků týkajících se 
oblasti sociálně-právní ochrany dětí i monitoring lidí bez domova na území města. 
Odboru životního prostředí jsme předali 22 poznatky na skládky. 
Spolupráce s Hasičským záchranným sborem se uskutečnila ve 11 případech při zajišťování 
otevření bytů, usměrňování dopravy v rámci zajištění místa zásahu, prověření oznámení apod. 
Spolupráce s Okresním střediskem záchranné služby se uskutečnila v 54 případech při 
zajištění míst zásahu, prověření oznámení apod. 
Strážníci poskytli v roce 2019 neodkladnou první pomoc v 22 případech!. 
Od občanů jsme přijali 157 nálezů. 
Zajištění bezpečnosti při různých akcích pro občany města pořádaných příspěvkovými 
organizacemi, soukromými subjekty, zapsanými spolky (např. Lampiónový průvod, akce na 
cyklostezce, Kulturní léot, Vánoční jarmark apod.) 
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5. Městsky kamerový dohlížecí systém (MKDS) 

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS") je preventivním prostředkem 
k potlačení kriminality v oblastech, kde jsou jednotlivé kamery umístěny. V současné době ke 
dni 1.1.2020 obsluhujeme 11 stacionárních plně rotačních kamer a 13 kamer mobilních. 

Umístění kamer: 

Na Lani 229, 1 kamera 
Jičínská 271, 1 kamera 
Jungmannova 26/2, 1 kamera 
Masarykovo náměstí, 1/1, 1 kamera 
Zborovská 242/42, 1 kamera 
Gen.Hlaďo u č.p. 759/22, 1 kamera 
Tyršova 118/8, 1 kamera 
Stefánikova čp. 7, 1 kamera 
Hřbitov - parkoviště, 1 kamera 
Zimní stadión, 1 kamera 
Luční 3, 1 kamera 

Mimo zveřejněné umístění kamer disponuje Městská policie Nový Jičín i mobilním 
kamerovým systémem. Umístění 13 ks kamer se operativně mění podle bezpečnostních 
požadavků: 

Ul. Revoluční, Hyklovy vily - 3 kamery 
ul. Dvořákova, dětské hřiště, Dřevotrast - 2 kamery 
ul. Křížkovského nám. nádoby na odpad - 1 kamera 
ul. Dvořákova - okolí baru Medúza - 1 kamera 
ul. Zborovská - okolí budovy Mainl - 1 kamera 
ul. Přemyslovců - za OC Tabačka - 1 kamera 
ul. Komenského -okolí a zahrady MS - 4 kamery 

Město Nový Jičín dále monitoruje mimo MKDS: 

• pokladnu Městského úřadu Nový Jičín na ul. Divadelní 1 
• prostory před a v budově Městské policie Nový Jičín na ul. Divadelní 8 
• ul. Úzká - průchod k radnici 

Standardní postupy pro hodnocení efektivity MKDS. 

Pří rozšíření kamerového systému byl ze strany městské policie zaveden standardní 
postup pro hodnocení efektivity městského kamerového dohlížecího systému, (podmínka 
dotačního titulu MV ČR ze kterého bylo rozšíření financováno). Ze stávajícího informačního 
systému MP Manager byla vytvořena dílčí statistika přestupků proti veřejnému pořádku, která 
je vedena odděleně pro území přesně vymezené účinným pokrytím monitorovacích kamer a 
pro ostatní nemonitorované území města. 

Za pomocí kamerového systému bylo v roce 2019 mimo jiné odhaleno 78 přestupků. 

Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2019 



Za vyhodnocované období bylo pomocí MKDS řešeno: 
44 dopravních přestupků 
34 přestupků proti veřejnému pořádku 
6 kontrol podezřelých osob 
6 závady, poškození, poruchy a dalších podnětů 
1 podezření ze spáchání trestného činu 
91 podnětů celkem 

Policie ČR požádala o vyhodnocení pořízeného záznamu na MKDS celkem v 42 případech. 

6. Prevence kriminality 
Prevence kriminality u MPNJ se za uvedené období realizovala v níže uvedených oblastech: 
a) Schránky důvěry 

Slouží např. pro nalezené doklady nebo předměty. Ve schránkách byly nalezeny např.: 
cestovní pasy, svazek klíčů, občanské a řidičské průkazy, průkazy zdravotní pojišťovny, 
platební karty a další. 

b) Informační kartičky, nálepky 
V roce 2019 byly při řešení přestupků (parkování bez kotouče) rozdávány zdarma 
parkovací kotouče - celkem 200 ks. (Zajištěno díky spolupráci s Městem Nový Jičín a 
BESIP.) MPNJ vydává občanům i informační kartičky s kontakty. V rámci prevence a 
zvýšení bezpečnosti na cestách jsme rozdali chodcům i cyklistům 300 reflexních pásek. 

c) Besedy na školách a další činnosti 
Tato činnost MPNJ má dlouholetou tradici. Jedná se o stovky hodin věnovaných dětem a 
mládeži na MS, ZS a SS. Pokračujeme s tématem pro první stupeň ZS - Co je moje, není 
tvoje. Mezi další témata přednášek zařazujeme: osobní bezpečnost, profese strážníka, 
chodec a cyklista, právní vědomí apod. V roce 2019 navštívilo strážnici 304 dětí. 

d) Mediální činnost MPNJ 
Na webové stránce www.mpni.cz zveřejňujeme aktuální informace. Aktuální informace 
sdělujeme veřejnosti i přes facebookový profil www.facebook.com/mestskapolicienj. 
V současné náš profil sleduje přes 10 tisíc uživatelů. 
I nadále zasíláme na vyžádání tiskové zprávy do regionálních deníků, natáčíme reportáže 
s TV Polar a informujeme cestou webových stránek města. 

e) Dětské dopravní hřiště (DDH) 
Na DDH se uskutečnila jarní a podzimní část výuky. Teoretické a praktické části se 
účastnilo v roce 2019 celkem 48 tříd žáků 4. ročníků základních škol. Počet 
přezkoušených žáků byl 973 dětí. 

f) Projekty prevence kriminality a další činnosti v roce 2019 

Název projektu náklady podíl obce Dotace 
Jiné 

zdroje 
Tábor pro děti ze znevýhodněného soc. 
prostředí 176000 66000 90000 20000 
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■ V rámci projektu „Forenzní značení jízdních kol" bylo v roce 2019 označeno 95 kol a 
jeden elektrovozík, Od roku 2015, kdy začalo forenzní značení jízdních kol bylo 
syntetickou DNA označeno 681 předmětů v celkové hodnotě 12 811 888,-Kč. 

■ Sebeobrany pro středoškoláky na Mendelově střední škole vNJ se zúčastnilo 60 
studentek. Kurz vedli strážníci Městské police Nový Jičín. 

■ Sebeobrana pro ženy - účast 24 žen. 
■ Strážníci se účastnili setkání se seniory v jednotlivých DPS. 
■ Přednášky pro pedagogy na téma „Aktivní střelec" 

7. Stálé úkoly 
MPNJ průběžně vyhodnocuje nápad oznámení, podněty občanů, celkovou bezpečnostní 
situaci a stanovuje si podle závažnosti stálé úkoly. V roce 2019 byly zařazeny mezi stálé tyto 
úkoly: 
■ kontroly autobusového, vlakového nádraží, vestibulu a přilehlého parčíku s fontánou, ul. 

Dolní brána se zaměřením na osoby bez přístřeší, 
■ dohled nad bezpečností žáků při přecházení komunikací v blízkosti škol, 
■ zvýšená kontrola ul. Luční, 
■ zvýšená kontrola v okolí rest. Máj při akcích, 
■ kontrola průjezdů nákladních vozidel ul. Hřbitovní, 
■ parky na území města (Janáčkovy sady, Smetanovy sady apod.), 
■ v letních měsících - kontrola dětských hřišť ul. Dvořákova, U Jičínky, Bezručova 
■ kontroly okolí diskotéky Mainl a provozovny Kebab v době konání akcí, 

8. Ostatní činnosti 

a) Doručování písemností do vlastních rukou 
O doručení písemností do vlastních rukou byla MPNJ požádána za uvedené období v 40 
případech: 

Okresní soud 16 
OSČ MěÚ 24 

b) Vraky 
V oblasti lokalizace a řešení vozidel jevící znaky vraků (vozidla bez technické kontroly 
a měření emisí, jevící známky poškození apod.) na území města řešila za uvedené období 
MPNJ prostřednictvím příslušných rajónových strážníků 25 podnětů. Všemi dostupnými 
prostředky komunikujeme s vlastníky vozidel, aby vozidlo sami odstranili z komunikace. 
Touto činností se podařilo odstranit v roce 2019 13 vozidel, které jevily známky vraku 
z ulic Nového Jičína. 

b) Odchyt a kontrola psů 
Problematika volně pobíhajících psů a jejich odchyt. 
Za období roku 2019 odchytili strážníci celkem 88 zvířat. Ve 67 případech byli odchyceni 
psi předáni zpět jejich majitelům a o zejména z důvodu úspěšné medializace při nálezu 
psa na sociálních sítích a stránkách MPNJ. V 15 případech byli odchycení psi umístěni do 
útulku v Kopřivnici a v 6 případech byl pes předán do dočasné péče. Ve srovnání s rokem 
2018 došlo k nárůstu počtu odchycených zvířat o 20 případů. V 8 případech byl na území 
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města proveden sběr kadavéru. Jedná se o uhynulé zvířata, srny, nebo zvířata sražená 
motorovým vozidlem, kdy strážníci zajišťují jejich likvidaci. 

V rámci veřejnoprávních smluv, se kterými Město Nový Jičín spolupracuje s 12 obcemi na 
novojičínsku, (jedná se o Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, Hladké Životice, 
Kunín, Libhošť, Mořkov, Rybí, Suchdol nad Odrou, Senov u Nového Jičína, Životice u 
Nového Jičína a Jeseník nad Odrou) byla MPNJ požádána v roce 2019 v 3 případech o 
odchyt toulavých psů. 

d) Stížnosti 
Za rok 2019 nebyla podána žádná oprávněná stížnost směřující k činnosti některého 
konkrétního strážníka MPNJ. 

9. Personální a technická oblast 

MPNJ má schválený celkový počet 32 zaměstnanců (30 strážníků a 2 další zaměstnance 
zařazené u MP). V roce 2019 ukončili pracovní poměr 3 strážníci. Od 1.8.2019 byl do funkce 
ustanoven nový ředitel městské policie a od 1.10.2019 uzavřeli pracovní poměr dva nový 
strážníci, kteří doplnili jednotku na schválený stav 30 strážníků. Průměrný věk strážníků 
MPNJje 43,1 let. Ze současného stavu má 5 strážníků vzdělání vysokoškolské a 25 strážníků 
má ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. 

Věková struktura kolektivu strážníků MPNJ: 
31 - 40 let, 6 strážníci 
4 1 - 5 0 let, 17 strážníků 
51 - 60 let, 7 strážníků 

V roce 2019 absolvovalo 6 strážníků kurz a následně zkoušku odborné způsobilosti před 
komisí Ministerstva vnitra ČR pro výkon tohoto povolání. 
Vybavení MPNJ je vzhledem k širokému spektru činností v rámci plnění úkolů, které na 
území města MPNJ realizuje, na standardní úrovni. V roce 2019 jsme v rámci pravidelné 
údržby vyměnili 1 kameru MKDS za novou moderní digitální IP kameru s výstupem v HD 
rozlišení. 

10. Hospodaření 
Příjmy 
Celkové příjmy za rok 2019 činily 816.937,- Kč. Celková částka za pokuty je 757 876,-Kč. 
Zbývající částka je tvořena úhradou za dopravní výchovu žáků základních škol a náhrady za 
odchyt psů v rámci veřejnoprávní smlouvy. 

Výdaje 
V roce 2019 (platy + provoz) dosáhly výdaje částky 19.994.790,- Kč. 

11. Závěr 

Priority činnosti MPNJ v roce 2020: 
V následujícím roce se bude MPNJ zaměřovat při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku na tyto oblasti: 
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1. Veřejný pořádek: 
kontroly autobusového, vlakového nádraží, vestibulu a přilehlého parčíku s fontánou, 
se zaměřením na osoby bez přístřeší, 

■ kontroly ul. Luční, 
■ kontroly dětských hřišť a chování dětí a mládeže na nich, 
■ průběžná kontrolní činnost při konání sportovních, kulturních i společenských akcí na 

území města, zejména v období „Kulturního léta", ve spolupráci s Policií ČR. 
■ kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení na území města, 
■ spolupráce s osadními výbory při řešení problematiky jednotlivých místních částí, 

2. Prevence kriminality: 
■ pořádání besed pro žáky a studenty, seniory a další rizikové skupiny ve spolupráci 

s Policií ČR, 
■ projekty prevence kriminality - forenzní značení kol, 
■ kurzy sebeobrany pro vytipované rizikové skupiny (ženy, senioři). 

3. Doprava: 
■ prioritní řešení dopravních přestupků souvisejících s bezpečným pohybem po 

přechodu pro chodce a výhledem v křižovatkách, nepozornost řidičů nevěnování se 
plně řízení. 

■ průběžné kontroly v oblasti Městské památkové rezervace a jejím okolí k dodržování 
dopravního režimu v pěší zóně a kontroly zón obytných a s dopravním omezením ve 
městě, 

■ pokračování dlouholeté dopravní výchovy žáků základních škol na dětském 
dopravním hřišti v areálu ZS Dlouhá, 

■ užší spolupráce s dopravní komisí při komplexnějším řešení problematiky dopravní 
situace ve městě. 

4. Komunikace a média: 
■ pravidelné aktuální informování veřejnosti o bezpečnostní situaci ve městě a okolí, 
■ získávání poznatků a podnětů od občanů a jejich další využívání a řešení. 

Shrnutí 

V roce 2019 došlo u Městské policie Nový Jičín k personální obměně 3 strážníků, 
kteří v roce 2018 ukončili k městu Nový Jičín pracovní poměr. Dne 1.8.2019 nastoupil 
kjednotce nový ředitel městské policie a od 1.10.2019 jednotku doplnili dva zkušení strážníci 
s okolních městských policii. Hlavním úkolem v roce 2020 bude reorganizace v personální 
oblasti činnosti městské policie, kdy dojde k přesunutí jednoho strážníka na administrativní 
pozici spojenou s implementací a spuštěním stacionárního radarového měřiče rychlosti 
motorových vozidel. V letošním roce ke dni 2.2.2020 ukončil pracovní poměr na vlastní 
žádost jeden z rajónových strážníků, což povede k reorganizaci rajónové služby. V průběhu I. 
pololetí dojde pravděpodobně k ukončení pracovního poměru jednoho ze strážníků ze 
zdravotních důvodů, což bude mít za následek personální doplnění v rámci směny D4. 

V závěru roku 2019 došlo k úpravě v nastavení informačního systému MP Manager, 
kdy bude možné efektivněji získávat data získaná z činnosti městské policie. Byly zahájeny 
kroky ke zřízení služby „strážce přechodů", probíhá závěrečná fáze přípravy uzavření 
smlouvy o údržbě a servisu software SBI a EZS - elektronický zabezpečovací systém, 
protipožární systém, který je vyveden na pult centralizované ochrany městské policie. 
V měsíci říjnu došlo k uzavření dvou nových smluv týkajících se vystroj ování a vyzbroj ování 
strážníků městské policie Nový Jičín. 
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Bezpečnostní situace ve městě Nový Jičín v roce 2019 nevybočila z průměru a je 
v současné době stabilizovaná. Městská policie neustále reaguje na nové požadavky a 
oznámení občanů. Vyhodnocuje celkovou bezpečnostní situaci ve městě a následně přijímá 
opatření tak, aby bylo možno předcházet případným protiprávním jednáním. Snahou strážníků 
bude v roce 2020 zajistit veřejný pořádek, dále zajišťovat bezpečí občanů ve městě Nový Jičín 
a udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2019 a dále ji zlepšovat. 

Zpracoval: Bc. Rydel Daniel 

ředitel Městské policie Nový Jičín 
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