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1. Úvod 
Cílem zprávy je předložit pohled na činnost Městské policie Nový Jičín v roce 2020. 

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

2. Celkový počet a struktura odhalených přestupků v roce 2020 
V roce 2020 strážníci vyřešili celkem 7759 událostí, zpracovaných v informačním 

systému MP Manager. Z toho počtu došlo k odhalení 3251 přestupků. V roce 2020 bylo 
z celkového počtu 3251 přestupků vyřešeno domluvou 1216, bylo uloženo 1797 pokut (1611 
pokut na místě zaplacených a 186 pokut na místě nezaplacených). Celkový objem uložených 
pokut v příkazním řízení dosáhl 638 300,-Kč. V roce 2020 bylo 236 odhalených přestupků 
oznámeno správnímu orgánu. Prostřednictvím radarového měřiče rychlosti bylo správnímu 
orgánu v roce 2020 ze strany městské policie oznámeno 12 238 podezření ze spáchání 
přestupku. 

V průběhu roku 2020 se na Městskou policii Nový Jičín obrátili občané s žádostí o 
pomoc nebo s oznámením o dané události ve 4115 případech. 818 událostí bylo předáno do 
místa působnosti jiné obecní (městské) policie nebo Policie ČR popř. jinému orgánu veřejné 
správy. Průměrný počet oznámení zajeden den je 11,3. V době, kdy hlídky neřeší oznámení 
občanů, vykonávají hlídkovou a preventivní činnost ve městě. Přibližně 25 % oznámení se 
z různých důvodů nepotvrdí, nebo není na místě zjištěno protiprávní jednání. 

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 
rok 2020 1106 1020 1121 868 4115 

Počet přijatých oznámení předaných do místa působnosti jiné městské (obecní) policie, 
či PČR. 

Název obce Počet předaných oznámení 
Kopřivnice 451 
Studénka 131 
Frenštát pod Radhoštěm 91 
Odry 39 
Příbor 33 
Bílovec 31 
Štramberk 20 
Senov u Nového Jičína 11 
Budišov nad Budišovkou 3 
Starý Jičín 3 
Jistebník 1 
Mořkov 1 
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Ostrava 1 
Petřvald 1 
Veřovice 1 
Celkem 818 

Procentuální podíl řešených událostí Městkou policii ve městě Nový Jičín a jeho 
místních částech v roce 2020 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že celkový počet všech řešených událostí v místních 
částech byl 594 událostí z celkového počtu 7759, které Městská policie Nový Jičín v roce 
2020 řešila. Procentuální podíl řešení událostí ve srovnání s městem Nový Jičín dosahuje cca 
7,6%. 

Pořadí Název místní části Počet 
1. Loučka 244 
2. Zilina 145 
3. Bludovice 117 
4. Straník 48 
5. Kojetín 40 

Celkem 594 

3. Oblast odhalování přestupků 

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

Rok Celkem Domluva Pokuta Oznámeno ke správnímu 
orgánu 

2019 3619 651 2723 245 
2020 2635 824 1642 169 

Nejčastěji řešené přestupky v dopravě v roce 2020 

Pořadí Typ přestupku Počet 
1. stání bez parkovacího kotouče - IP 13b 480 
2. stání v pěší zóně mimo vyznačená parkoviště 323 
3. stání v křižovatce porušení § 27, odst.l, písm. d) 237 
4. neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti 177 
5. žlutá čára - zákaz zastavení V 12c 175 
6. stání vozidlem na přechodu pro chodce 157 
7. stání v zákazu stání - B29 151 
8. porušení zákazu zastavení - B28 112 
9. nedodržení průjezdné šířky § 25, odst. 3 104 
10. porušení zákazu vjezdu - Bl 101 
11. stání na chodníku kde to není DZ povoleno 66 
12. stání před vjezdem na pozemní komunikaci § 27, odst.l, písm. n) 61 
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13. stání bez zaplacení parkovacího poplatku 60 
14. držení hovorového zařízení za jízdy 42 
15. porušení DZ - P6 stůj, dej přednost v jízdě! 39 
16. porušení zákazu vjezdu - jednosměrka B2 39 
17. stání v protisměru 39 
18. stání v zóně zákazu stání 33 
19. stání v obytné zóně mimo vyznačená parkoviště 32 
20. Stání na šikmé rovnoběžné čáře - VI3 31 

Z celkového počtu 2635 přestupků bylo strážníky městské policie řešeno formou: 
■ osobně na místě přestupku v 696 případech, 
■ výzvou pro nepřítomného pachatele přestupku v 1939 případech, 
■ technickým prostředkem pro zabránění odjezdu vozidla (tzv.botička) ve 12 případech. 

Bodový systém řidičů 
V roce 2020 bylo odesláno celkem 42 oznámení do bodového systému. Nejčastěji za 

přestupek - držení hovorového zařízení. 

Měření rychlosti vozidel 
Dne 28.2.2020 začalo prostřednictvím automatizovaného radarového měřiče rychlosti 

bodové měření. Radar byl umístěn na ulici Revoluční v Novém Jičíně. V roce 2020 strážníci 
městské policie zpracovali celkem 15091 událostí zachycených radarem. Z tohoto počtu bylo 
městskou policii 12238 podezření ze spáchání přestupku oznámeno ke správnímu orgánu. 
2853 událostí bylo strážníky (odloženo). 

b) Přestupky dle ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., (tabákový zákon), byly řešeny 
následovně: 

Rok Celkem Domluva Pokuta Oznámeno ke správnímu 
orgánu 

2019 23 8 15 0 
2020 118 99 17 2 

Ve většině případů se jedná o přestupky osob, které porušují zákaz kouření na místech, 
kde je to zákonem zakázáno, (zastávky a čekárny autobusového a vlakového nádraží) 

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

Rok Celkem Domluva Pokuta Oznámeno ke správnímu 
orgánu 

2019 129 33 75 21 
2020 203 127 48 28 

Ve většině případů se jedná o přestupky osob, které neuposlechnout výzvu úřední 
osoby, poruší noční klid, znečistí nebo zaberou veřejné prostranství. 
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d) Přestupky proti pořádku v územní samosprávě (porušení nařízení obcí a obecně 
závazných vyhlášek obcí) dle § 4, z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, byly 
řešeny následovně:  

Rok Celkem Domluva Pokuta Oznámeno ke správnímu 
orgánu 

2019 18 5 18 0 
2020 92 54 37 1 

Všechny případy řešeny za porušení OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství. 

e) Přestupky proti občanskému soužití dle § 7, z. č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, byly řešeny následovně:  

Rok Celkem Domluva Pokuta Oznámeno ke správnímu 
orgánu 

2019 8 0 0 8 
2020 8 1 0 6 

f) Přestupky proti majetku dle § 8, z. č. 251/2017 Sb., o některých přestupcích, byly 
řešeny následovně:  

Rok Celkem Domluva Pokuta Oznámeno ke správnímu 
orgánu 

2019 78 0 55 23 
2020 51 0 32 19 

Ve většině případů se jedná o přestupky osob, které odcizily zboží v supermarketech. 

g) Přestupky proti krizovému zákonu a zákonu na ochranu veřejného zdraví, byly 
řešeny následovně:  

Rok Celkem Domluva Pokuta Oznámeno ke správnímu 
orgánu 

2020 135 121 11 3 

Z počtu 135 přestupků projednali strážníci 80 přestupků spočívajících v porušení 
právní normy zákona na ochranu veřejného zdraví - porušení povinnosti nosit roušku. Ve 
zbývajících 55 případech byly řešeny přestupky porušující krizový zákon. (15x porušení 
konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti, 39x porušení pravidel pro volný pohyb osob a 
v jednom případě bylo řešeno neoprávněné srocování osob). Celkový objem uložených pokut 
v rámci řešení obou zákonů byl 38 900,-Kč. 
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Tabulka č.l - vývoj počtu odhalených přestupků MPNJ 
v letech 2018-2020 

Přestupky v roce 2020 2019 2018 

Přestupky proti veřejnému pořádku 203 129 94 

Přestupky proti pořádku v územní samosprávě -
OZV, nařízení města 92 18 34 

Přestupky proti občanskému soužití 8 9 11 

Přestupky v dopravě - řidiči 2574 3597 3976 

Přestupky v dopravě - cyklisté, chodci 61 22 35 

Přestupky v dopravě - překročení rychlosti, radar 12238 X X 

Přestupky proti majetku 51 78 70 

Přestupky - alkoholismus a kuřáctví 118 23 18 

Krizový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví 135 X X 

Ostatní 9 5 7 

Celkem přestupků (bez překročení rychlosti) 3251 3903 4245 

Celkem počet přestupků 15489 3903 4245 

Poznámka: přestupky jsou rozčleněny dle skutkových podstat z. č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, z. č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 240/2000 Sb. 
krizový zákon, z. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a z. č. 65/2017 Sb. tabákový 
zákon. 
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4. 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 1.1.2021 obsluhujeme 11 stacionárních kamer a 8 mobilních kamer. 

Umístění kamer: 

Kamera č.l, Masarykovo náměstí 1/1 
Kamera č.2, Jungmannova 26/2 
Kamera č.3, Gen.Hlaďo u č.p. 759/22 
Kamera č.4, Tyršova 118/8 
Kamera č.5, Na Lani 229, místní část Loučka 
Kamera č.6, Jičínská 271, místní část Loučka 
Kamera č.7, Stefánikova čp. 7 
Kamera č. 8, Zborovská, okolí kruhového objezdu č.4 
Kamera č. 9, Zborovská 242/42 
Kamera č. 10, Hřbitovní, Hřbitov - parkoviště 
Kamera č. 11, Luční 3 

Mimo zveřejněné umístění kamer disponuje Městská policie Nový Jičín i mobilním 
kamerovým systémem (umístění 8 ks kamer se operativně mění podle bezpečnostních 
požadavků): 

Hiicklovy vily - 3 kamery, monitoring okolí Hiicklových vil 
Dětské hřiště ul. Dvořáková - 2 kamery, monitoring dětského hřiště 
Okolí baru Medúza a večerky, ul. Dvořákova - 1 kamera 
Křížkovského nám. - 1 kamera 
Za OC Tabačka ul. Přemyslovců - 1 kamera 

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 

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 spolufinancováno). 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. 
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Za pomocí kamerového systému bylo v roce 2020 mimo jiné odhaleno 71 přestupků. 

Za vyhodnocované období bylo pomocí MKDS řešeno: 
42 dopravních přestupků 
29 přestupků proti veřejnému pořádku 
7 kontrol podezřelých osob 
4 závady, poškození, poruchy a další podněty 
82 podnětů celkem 

V 38 případech byl na žádost poskytnut kamerový záznam Policii ČR, který sloužil k 
prověřování zda nedošlo ke spáchání trestného činu anebo jako důkaz v trestním řízení. 

5. Odchyt zvířat a sběr kadavéru 

Za období roku 2020 odchytili strážníci celkem 74 zvířat. V 50 případech byli 
odchyceni psi předáni zpět jejich majitelům. V 10 případech byli odchycení psi umístěni do 
útulku ve městě Kopřivnice. 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 
2020 v 5 případech o odchyt toulavých psů. 

V 10 případech byl na území města proveden sběr kadavéru. Jedná se o uhynulá zvířata, 
srny, nebo zvířata sražená motorovým vozidlem, kdy strážníci zajišťují jejich likvidaci. 

V 34 případech vyjeli strážníci k odchytu na základě oznámení, kdy se toulavé zvíře 
nepodařilo nalézt nebo uteklo. 

Ve 14 případech se jednalo o odchyt ostatních zvířat (kočky, ptáci, hadi). Tyto zvířata 
byly předány buď svým majitelům nebo předána do záchytné stanice v Bartošovicích. Ve 
srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu počtu odchycených zvířat o 12 případů. 

6. Spolupráce s ostatními složkami a organizacemi 

Spolupráce s Policií ČR 
Celkově jsme Policii ČR oznámili 38 případů podezření ze spáchání trestného činu. 
V roce 2020 byla městská policie ze strany PČR požádána o součinnost v 88 případech. 
Ve 36 případech byla na obvodní oddělení předvedena osoba za účelem zjištění totožnosti. 
Ve 3 případech strážníci předvedli na obvodní oddělení osobu, která byla v pátrání. 
Ve 19 případech předala městská policie oznámení k řešení PČR pro svoji vytíženost. 
Spolupráce s Obvodním oddělením Policie ČR je trvale na vysoké úrovni. 

Spolupráce s Městským úřadem Nový Jičín a ostatními organizacemi 
Městská policie Nový Jičín postoupila na odbor sociálních věcí 10 poznatků týkajících se 
oblasti sociálně-právní ochrany dětí i monitoring lidí bez domova na území města. 

Odboru životního prostředí jsme předali 7 poznatků v souvislosti s řešením podezření na 
porušení zákona. 

Městská policie byla ze strany Městského úřadu a technických služeb požádána v 71 
případech o zajištění doprovodu pracovnice při převozu finanční hotovosti. 
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Ve 13 případech bylo pro Městský úřad Nový Jičín zajištěno doručení písemnosti. 

7. 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. Celkem 27 případů, kdy ve schránce důvěry bylo nalezeno 49 
předmětů. 

b) Informační kartičky, nálepky 
V roce 2020 byly při řešení přestupků (parkování bez kotouče) rozdávány zdarma 
parkovací kotouče - celkem 100 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 200 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 2020 jsme zajistili 14 besed pro žáky 
prvního stupně ZS - 287 dětí a 15 besed pro žáky II. Stupně ZS 280 dětí. Proběhla 
přednáška na téma „Aktivní střelec" 

d) Návštěva strážnice 
V roce 2020 bylo provedeno 27 návštěv strážnice, kde byla dětem představena činnost 
městské policie, byli seznámeni s technickým vybavením strážnice, kamerovým systémem 
atd. Strážníci navštívilo 542 žáků ZS 1-4 tříd, dětí z letních táborů, soc. terapeutské dílny. 

e) Mediální činnost MPNJ 
Na webové stránce www.mpnj.cz zveřejňujeme aktuální informace. Aktuální informace 
sdělujeme veřejnosti i přes facebookový profil www.facebook.com/mestskapolicienj. 
V současné době náš profil sleduje přes 11 221 uživatelů. I nadále zasíláme na vyžádání 
tiskové zprávy do regionálních deníků, natáčíme reportáže s TV Polar a informujeme 
cestou webových stránek města. 

f) Dětské dopravní hřiště (DDH) 
Na DDH se uskutečnila pouze podzimní část výuky, jarní část výuky byla z důvodu 
výskytu nemoci Covid -19 zrušena. Teoretické a praktické části se účastnilo v roce 2020 
celkem 12 tříd žáků 4. ročníků základních škol po 5 hodinách výuky. Počet 
přezkoušených žáků byl 254 dětí. 

g) Forenzní značení jízdních kol 
V rámci projektu „Forenzní značení jízdních kol" bylo v roce 2020 v rámci 10 dnů, ve 
kterých strážníci po domluvě se zájemci značili kola označeno a zaevidováno 43 jízdních 
kol. Od roku 2015, kdy začalo forenzní značení jízdních kol bylo syntetickou DNA 
označeno 724 předmětů v celkové hodnotě 13 493 739,-Kč. 

: i Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2020 
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h)Sebeobrana 
Byl realizován jeden kurz sebeobrany pro pedagogy ZS Dlouhá a Jubilejní. 

Ch) Týden mobility 
V rámci týdne mobility byly provedeny 2x kontroly na cyklostezce, kde bylo zkontrolováno 
102 osob. Strážníci se zúčastnili akce „park v pohybu", 130 dětí MS, 70 dětí ze školních 
družin. 

8.Další činnosti 

Převoz osob do protialkoholní záchytné stanice 
Městská policie v roce 2020 využila svého oprávnění a převezla 4 osoby do 

protialkoholní záchytné stanice Frýdek-Místek, nebo Opava. Tyto osoby vážně narušovaly 
veřejný pořádek, ohrožovaly sebe, jiné osoby, majetek a byly ve stavu vzbuzujícím veřejné 
pohoršení. 

Použití donucovacích prostředků 
Donucovací prostředky byly v roce 2020 použity v 54 případech. Jednalo se o použití 

hmatů chvatů a úderů sebeobrany (30 případů), použití pout (23 případů) a hrozba střelnou 
zbraní (1 případ). 

Doručování písemností do vlastních rukou pro Okresní soud v Novém Jičíně. 
O doručení písemností do vlastních rukou byla městská policie požádána za období 

roku 2020 ve 21 případech. 

Závady 
Strážníci městské policie v rámci hlídkové činnosti v roce 2020 zjistili 44 závad, které 

ohrožovaly bezpečnost občanů. Jednalo se o závady na dopravním značení, veřejném 
osvětlení, veřejné zeleni, propadlých místech na komunikacích, chodnících a pozemcích 
v majetku města, závady na vstupech kanalizačních sítí. Závady jsou ve většině případů 
oznamovány technickým službám města Nový Jičín, případně na odbor správy nemovitého 
majetku, nebo SmVaK. V roce 2020 bylo městské policie oznámeno 81 závad 
prostřednictvím telefonického oznámení, které rovněž předala příslušným organizacím. 

Usměrňování provozu 
K usměrňování provozu opravňuje strážníky zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích. V roce 2020 provedli strážníci usměrňování v 47 případech a to v 
souvislosti s dopravní nehodou, poruchou vozidla, které tvořilo překážku silničního provozu 
nebo údržbou pozemní komunikace. Městská policie asistovala u dopravních nehod v roce 
2020 v 15 případech 

Nálezy 
Při výkonu hlídkové činnosti bylo zaznamenáno 99 případů nálezů věcí. Jednalo se o 

nálezy dokladů, peněženek, jízdních kol, klíčů, apod. Tyto nálezy byly předány majitelům v 
48 případech nebo na ztráty a nálezy při MěÚ Nový Jičín v 51 případech. 
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První pomoc 
V 16 případech strážníci poskytli první pomoc zraněným osobám a přivolali rychlou 

záchrannou službu. 

Autovraky 
V 28 případech provedli strážníci úkony vedoucí k odstranění vraků na území města 

Nový Jičín. Ve většině případů se strážníkům podařilo majitele vozidel osobně kontaktovat 
s žádostí o odstranění vozidla. V ostatních případech předali strážníci podnět na odbor správy 
majetku nebo na odbor dopravy k provedení dalších úkonů. 

Kontroly osob 
V roce 2020 bylo zkontrolováno 399 osob, u kterých vzniklo podezření ze spáchání 

přestupkového jednání. V rámci hlídkové činnosti nebo na oznámení osoby bylo provedeno 
127 kontrol osob bez domova. 

Vyjádření exekutorovi 
V roce 2020 bylo přijato 45 žádostí exekutora, kterému bylo ze strany městské policie 

odpovězeno k osobám s trvalým pobytem na území města Nový Jičín. 

Pult centralizované ochrany - PCO 
V roce 2020 zaznamenala městská policie prostřednictvím pultu centralizované 

ochrany 288 případů spuštěných poplachů u objektů ve správě města. Ve většině případů se 
jednalo o narušení objektu DPS na ulici U Jičínky a pod Lipami. Ve všech případech narušení 
nebyla zaznamenána žádná škoda na majetku a ani zjištěno žádné protiprávní jednání. Na 
PCO jsou napojeny tyto objekty: Budovy MěÚ Nový Jičín, návštěvnické centrum, domy 
s byty zvláštního určení ul. U Jičínky, ul. Pod Lipami, krytý bazén, divadlo, Húcklovy vily. 

Nálezy injekční stříkačky 
V roce 2020 strážníci při výkonu hlídkové činnosti nebo na oznámení zaznamenali 54 

případů nálezu použité injekční stříkačky. Strážníci v případě nálezu injekci zajistí a 
zabezpečí její uložení do nádoby pro infekční materiál. Po naplnění nádoby je její obsah 
předán do sběrného dvoru. 

Kontrola místa 
V roce 2020 strážníci na základě oznámení a pokynů zkontrolovali 1023 míst, kde 

vznikalo podezření ze spáchání protiprávního jednání. V rámci rozdělení města a jejich 
místních části provedli 219 kontrol jednotlivých rajónů. 

Kontrolní činnost, dohled nad akcí, opatření provedené strážníkem 
Roce 2020 provedli strážníci v 116 případech kontrolní činnost na základě podnětu 

nebo stížnosti, zajišťovali bezpečnost při různých akcích pro občany města, pořádaných 
příspěvkovými organizacemi, soukromými subjekty. V 69 případech provedli opatření 
spočívající v pomoci občanům města, nebo provedli opatření u nezajištěných vozidel apod. 

Vykázání z místa 
V 314 případech při řešení protiprávního jednání byla podezřelá osoba, následně po 

projednání z místa vykázána. 
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Výstražné informativní zprávy 
Městská policie v 182 případech přijala výstražnou informativní zprávu od 

operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
a dále ji přeposlala příslušným pracovníkům a na obce správního obvodu. 

Přechody pro chodce 
Nedílnou součástí náplně práce strážníků v oblasti bezpečnosti silničního provozuje 

každodenní dohled na přechodech pro chodce v ranních hodinách, zejména při cestě dětí do 
škol. Strážníci hlídají dle početního stavu přechody pro chodce na ulicích Komenského, 
Tyršova, Dlouhá, K nemocnici a B. Martinů. 

9. Stálé úkoly 
MPNJ průběžně vyhodnocuje nápad oznámení, podněty občanů, celkovou bezpečnostní 
situaci a stanovuje si podle závažnosti stálé úkoly. V roce 2020 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 

10. Personální oblast 
Městská policie má schválený celkový počet 32 zaměstnanců (30 strážníků a 2 ostatní 

zaměstnance zařazené u MP). V roce 2020 ukončili pracovní poměr u městské policie 2 
strážníci. Jeden na vlastní žádost, druhý ze zdravotních důvodů. Ke dni 1.11.2020 doplnil 
jednotku nový strážník, který přešel z městské policie Praha. Ke dni 1.1.2021 není u městské 
policie obsazeno 1 personální místo strážníka. 

Průměrný věk strážníků MPNJ je 44,86 let. Ze současného stavu má 5 strážníků 
vzdělání vysokoškolské a 24 strážníků má ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. 

Věková struktura kolektivu strážníků MPNJ: 
31 - 40 let, 4 strážníci 
4 1 - 5 0 let, 18 strážníků 
51 - 60 let, 7 strážníků 

11. Hospodaření 
Příjmy 
Celkové příjmy za rok 2020 činily 490.867,-Kč. Celková částka za vybrané pokuty je 
488040,-Kč. Zbývající částka je tvořena úhradou na náhrady za odchyt psů v rámci 
veřejnoprávní smlouvy. 
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Výdaje 
V roce 2020 (platy + provoz) dosáhly výdaje částky 24.135.825,- Kč. Výdaje na platy 
dosáhly částky 20 139 172,-Kč. Výdaje na provoz dosáhly částky 3 996 653,-Kč. V této 
částce je mimořádně zahrnuta i položka na zakoupení stacionárního radaru ve výši 1 807 135,-
Kč a zakoupení nového služebního vozidla ve výši 454 333,-Kč. 

12. Závěr 
V roce 2020 byla provedena reorganizace v personální oblasti, kdy od 28.2.2020 bylo 

vyčleněno 1 místo „strážník zpracovatel", který zpracovává události zachycené stacionárním 
radarem sloužící k měření rychlosti vozidel. V případě nepřítomnosti strážníka na pracovišti 
je touto činností pověřen rajónový strážník. V roce 2020 došlo k vybudování dvou stanovišť 
sloužících k měření rychlosti vozidel. Jedná se o stanoviště na ulici Revoluční a Palackého. 
V roce 2021 by mělo dojít k vybudování dalšího místa v místní části Bludovice u mateřské 
školy. 

V roce 2020 došlo uzavření smlouvy o údržbě a servisu software SBI a EZS -
elektronický zabezpečovací systém, protipožární systém, který je vyveden na pult 
centralizované ochrany městské policie a na který jsou napojeny objekty města. 

Zásadní dopad na způsob a počet řešení přestupků v roce 2020 městskou policii měla 
pandemie koronaviru. Došlo ke změně struktury a počtu řešených přestupků a to vznikem 
nových skutkových podstat, které byly v rámci zákonodárného procesu nově svěřeny k řešení 
městské policii a Policii ČR. Jednalo o přestupku zakotvené v krizovém zákoně a zákoně na 
ochranu veřejného zdraví. Konkrétní povinnosti a pravidla byly stanoveny v mimořádných 
opatřeních a v usneseních vlády. 

Na základě usnesení vlády ČR, byla městskou polici přijata opatření vyplývající z 
nouzového stavu spočívající v omezení práce, kdy byly provedeny kroky k zajištění chodu 
v nezbytně nutném rozsahu. Toto opatření mělo vliv na poklesu počtu řešených přestupků 
v dopravě, kdy ze strany městské policie nedocházelo k aktivnímu vyhledávání špatně 
parkujících vozidel. Toto opatření bylo vydáno v souladu s usnesením vlády ČR a to z důvodu 
omezení osobního kontaktu strážníků s podezřelými řidiči těchto vozidel. Prioritně byly ze 
strany strážníků řešeny oznámení občanů a přestupky spočívající v ohrožení života a zdraví 
osob, přestupky ohrožující majetek občanů a přestupky v dopravě, kterými byla ohrožena 
bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

Bezpečnostní situace ve městě Nový Jičín v roce 2020 nevybočila z průměru a je 
v současné době stabilizovaná. 

Zpracoval: Bc. Rydel Daniel 

ředitel Městské policie Nový Jičín 
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