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1. Úvod

Cílem zprávy je předložit pohled na činnost Městské policie Nový Jičín v roce
2021. Tato zpráva podává informace o aktuálním vývoji na úseku veřejného pořádku
a výsledcích práce Městské policie Nový Jičín (dále jen „MPNJ“). Čtenář zde nalezne
výčet činností a statistické údaje plynoucí z práce strážníků v roce 2021.

2. Celkový počet a struktura odhalených přestupků v roce 2021

V roce 2021 strážníci vyřešili celkem 8289 událostí, zpracovaných
v informačním systému MP Manager, což je nárůst o 530 události oproti roku 2020.
V průměru strážníci řešili 22,7 události denně.

                  Počet celkem řešených událostí v letech 2020-2021

Z toho počtu došlo k v roce 2021 k odhalení 4020 přestupků, což je nárůst
oproti roku 2020 o 769 přestupků. V průměru strážníci řešili 11,01 přestupků
denně.

                             Počet odhalených přestupků v letech 2018-2021

V roce 2021 bylo z celkového počtu 4020 přestupků vyřešeno domluvou
1693 přestupků.

Na místě bylo uloženo 2024 pokut v příkazním řízení v celkovém objemu
640 800,-Kč. Z tohoto počtu bylo uděleno 1848 pokut na místě zaplacených a
176 pokut na místě nezaplacených.

V roce 2021 bylo 303  přestupků oznámeno správnímu orgánu.
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Prostřednictvím radarového měřiče rychlosti bylo správnímu orgánu
v roce 2021 ze strany městské policie oznámeno 11347 podezření ze spáchání
přestupku, což je o 891 přestupků méně než v roce 2020.

                             Způsob řešených přestupků v roce 2021

V průběhu roku 2021 se na Městskou policii Nový Jičín telefonicky obrátili
občané s žádostí o pomoc nebo s oznámením o dané události ve 4007
případech. 551 událostí bylo předáno do místa působnosti jiné obecní (městské)
policie nebo Policie ČR popř. jinému orgánu veřejné správy. Průměrný počet
oznámení za  den je 10,9.

     Počet přijatých oznámení v letech 2020 - 2021

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

Název obce Počet předaných oznámení
Kopřivnice 287
Studénka 74
Frenštát pod Radhoštěm 81
Odry 28
Příbor 24
Bílovec 25
Štramberk 15
Šenov u Nového Jičína 10
Ostrava 3
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Starý Jičín 2
Bernartice 1
Mořkov 1
Celkem 551

Počet řešených událostí městkou policii v místních částech města Nový Jičín
v roce 2021

 Z níže uvedeného grafu vyplývá, že celkový počet všech řešených událostí
v místních částech byl 942 událostí z celkového počtu 8289, které Městská policie
Nový Jičín v roce 2021 řešila. Procentuální podíl řešených událostí ve srovnání
s městem Nový Jičín dosahuje cca 11,3%.

3. Oblast odhalování přestupků

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
2021 3355 1221 1895 240

Nejčastěji řešené přestupky v dopravě v roce 2021

Pořadí Typ přestupku Počet
1. stání bez parkovacího kotouče - IP13b 713
2. stání v pěší zóně mimo vyznačená parkoviště 389
3. stání bez zaplacení parkovacího poplatku 308
4. stání v křižovatce porušení § 27, odst.1, písm. d) 229
5. stání v zákazu stání - B29 192
6. neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti 180
7. nedodržení průjezdné šířky § 25 odst. 3) 178
8. stání vozidlem na přechodu pro chodce 167
9. žlutá čára - zákaz zastavení - V12c 166
10. porušení zákazu zastavení - B28 162
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11. stání v zóně zákazu stání 146
12. porušení zákazu vjezdu - B1 124
13. stání na chodníku kde to není dopravní značkou povoleno 53
14. stání v protisměru 43
15. před vjezdem na pozemní komunikaci § 27 35
16. § 125f - Přestupek provozovatele vozidla 30
17. stání v obytné zóně mimo vyznačená parkoviště 24
18. porušení zákazu vjezdu - jednosměrka - B2 23
19. šikmé rovnoběžné čáry, zákaz vjíždět - V13 23
20. porušení - P6 stůj, dej přednost v jízdě! 19

Z celkový počet 3355 zjištěných přestupků bylo strážníky městské policie řešeno
formou:
§ osobně na místě přestupku 632 případů,
§ výzvou pro nepřítomného pachatele přestupku 2723 případů, (tzv. parkovačka)
§ technickým prostředkem pro zabránění odjezdu vozidla 2 případy, (tzv. botička)

Bodový systém řidičů
V roce 2021 bylo odesláno celkem 12 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 2021 strážníci městské policie zpracovali celkem 14969 událostí zachycených
radarem. Z tohoto počtu bylo městskou policii 11347 podezření ze spáchání
přestupku oznámeno ke správnímu orgánu. 3622 událostí bylo strážníky odloženo.

Počet oznámených přestupků odhalených radarovým měřičem rychlosti
v letech 2020 - 2021.
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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
2021 37 34 3 0

Ve většině případů se jedná o přestupky osob, které porušují zákaz kouření na
místech, kde je to zákonem zakázáno, nebo se zdržovali pod vlivem návykové látky
v prostoru čekárny autobusového a vlakového nádraží.

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
2021 204 121 67 16

Ve většině případů se jedná o přestupky osob, které neuposlechnou výzvu
úřední osoby, poruší noční klid, znečistí nebo zaberou veřejné prostranství.

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
2021 61 51 10 0

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

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 7 1 0 6
2021 16 0 1 15
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         Jedná se o přestupky urážky na cti, schválnosti, ublížení na zdraví,
vyhrožování újmou na zdraví, jiné hrubé jednání.

Přestupky proti majetku dle § 8, z. č. 251/2016 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
2021 68 1 49 18

      Ve většině případů se jedná o přestupky osob, které odcizily zboží
v supermarketech, krádeží, poškozením věci, či způsobili škodu.

Přestupky proti zákonu na ochranu veřejného zdraví, byly řešeny
následovně:

Rok Celkem Domluva Pokuta Oznámeno ke
správnímu orgánu

2020 80 76 3 1
2021 225 223 0 2

Všechny případy spočívaly v porušení povinnosti nosit ochranou roušku, či
respirátor.

Přestupky proti krizovému zákonu, byly řešeny následovně:

Rok Celkem Domluva Pokuta Oznámeno ke
správnímu orgánu

2020 55 45 8 2
2021 42 41 0 1

          Ve většině případů se jednalo o porušení pravidel zakazují konzumaci
alkoholu.

Struktura počtu řešených přestupků mimo přestupky v dopravě v roce 2021
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Srovnávací tabulka počtu řešených přestupků MPNJ v letech 2018 – 2021.

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.

4. Městský 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 1.1.2022 obsluhujeme 11 stacionárních  kamer a 6
mobilních kamer.

Umístění kamer:

· Kamera č.1, 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

Přestupky v roce  2021 2020 2019 2018

Přestupky proti veřejnému pořádku 204 203 129 94

Přestupky proti pořádku v územní samosprávě – OZV,
nařízení města

61 92 18 34

Přestupky proti občanskému soužití 16 8 9 11

Přestupky v dopravě - řidiči 3300 2574 3597 3976

Přestupky v dopravě - cyklisté, chodci 55 61 22 35

Přestupky v dopravě – překročení rychlosti, radar 11347 12238 x x

Přestupky proti majetku 68 51 78 70

Přestupky - alkoholismus a kuřáctví 37 118 23 18

Krizový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví 267 135 x x

Ostatní 12 9 5 7

Celkem  přestupků (bez překročení rychlosti)  4020 3251 3903 4245

Celkem počet přestupků s překročením rychlosti 15367 15489 3903 4245



 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2021
10

· Kamera č.7, Štefánikova č.p. 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 6 ks kamer se operativně mění podle
bezpečnostních požadavků. V současné době mobilními kamerami monitorujeme:

· Dětské hřiště ul. Dvořáková – 2 kamery
· Okolí baru Medúza a večerky, ul. Dvořákova – 1 kamera
· Za OC Tabačka ul. Přemyslovců – 1 kamera
· Dětské hřiště ul. Bezručova – 2 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

Standardní postupy pro hodnocení efektivity MKDS.
Při rozšíření kamerového systému byl ze strany městské policie zaveden

standardní postup pro hodnocení efektivity městského kamerového dohlížecího
systému, což je 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.

Za pomocí kamerového systému bylo v roce 2021 mimo jiné odhaleno 64
přestupků.

Za vyhodnocované období bylo pomocí MKDS řešeno:
64  dopravních přestupků
2    kontroly podezřelých osob
2    závady, poškození, poruchy a další podněty
68   podnětů celkem

V 62 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.  V 8 případech byl vyhodnocen kamerový záznam na ústní žádost
PČR.
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5. Odchyt zvířat a sběr kadavéru

            Za období roku 2021 odchytili strážníci celkem 68 zvířat. V 47 případech byli
odchyceni psi předáni zpět jejich majitelům. V 8 případech byli odchycení psi
umístěni do útulku ve městě Kopřivnice. Ve 13 případech se jednalo o odchyt
ostatních zvířat (kočky, ptáci, hadi). Tato zvířata byla předána do záchytné stanice
v Bartošovicích, nebo do dočasné péče, či na veterinární stanici.

           Městská policie Nový Jičín má uzavřeno 13 veřejnoprávních smluv o odchytu
zvířat. V roce 2021 došlo k novému uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Starý
Jičín. Jedná se o obce Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, Hladké
Životice, Kunín, Libhošť, Mořkov, Rybí, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína,
Životice u Nového Jičína, Jeseník nad Odrou, Starý Jičín. V roce 2021 byla MPNJ
požádána v rámci veřejnoprávních smluv o odchyt zvířete v 1 případě.

V roce 2021 byl v 15 případech na území města proveden sběr kadavéru. Ve
většině případů se jedná o zvířata sražená motorovým vozidlem, kdy strážníci
zajišťují jejich likvidaci.

V 38 případech vyjeli strážníci k odchytu na základě oznámení, kdy se toulavé
zvíře nepodařilo nalézt nebo uteklo.

6. Spolupráce s ostatními složkami a organizacemi

Spolupráce s Policií ČR
Celkově jsme Policii ČR oznámili 37 případů podezření ze spáchání trestného

činu.
V roce 2021 byla městská policie ze strany PČR požádána o součinnost v 133

případech.
Ve 41 případech byla na obvodní oddělení předvedena osoba za účelem

zjištění totožnosti.
Ve 2 případech strážníci předvedli na obvodní oddělení osobu, která byla

v pátrání.
V 1 případě 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 15 poznatků

týkajících se oblasti sociálně-právní ochrany dětí i monitoring lidí bez domova na
území města.

Odboru životního prostředí jsme předali 10 poznatků v souvislosti s řešením
podezření na porušení zákona.

Městská policie byla ze strany městského úřadu a technických služeb
požádána v 72 případech o zajištění doprovodu pracovnice při převozu finanční
hotovosti.
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V 11 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 pro nalezené doklady nebo předměty. Schránka je umístěna u hlavní

vchodu do budovy městské policie a MěÚ Nový Jičín na ul. Divadelní 8. Ve
schránkách byly nalezeny cestovní pasy, svazky klíčů, občanské a řidičské
průkazy, průkazy zdravotní pojišťovny, platební karty a další. Celkem 18 případů,
kdy ve schránce důvěry bylo nalezeno 25 předmětů.

b) Informační kartičky, nálepky
V roce 2021 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 MŠ, ZŠ a SŠ. Pokračujeme s tématem pro první stupeň ZŠ –
Co je moje, není tvoje. Mezi další témata přednášek zařazujeme: osobní
bezpečnost, profese strážníka, chodec a cyklista, právní vědomí apod.  V roce
2021 jsme zajistili z důvodu koronavirových opatření pouze 2 besedy pro žáky MŠ.

d) Návštěva strážnice
V roce 2021 bylo provedeno 7 návštěv strážnice, kde byla dětem představena
činnost městské policie, byly seznámeny s technickým vybavením strážnice,
kamerovým systémem atd. Strážníci navštívilo 115 dětí z letních táborů a dětí ZŠ.

e) Mediální činnost městské policie
Na webové stránce www.mpnj.cz zveřejňujeme kontaktní informace a informace
týkající se činnosti městské policie. Aktuální informace sdělujeme veřejnosti přes
facebookový profil www.facebook.com/mestskapolicienj. V současné době náš
profil sleduje přes 11 567 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
Na DDH se uskutečnila podzimní část výuky, jarní část výuky byla z důvodu
výskytu nemoci Covid -19 zrušena. Teoretické a praktické části se účastnilo v roce
2021 celkem 22 tříd žáků 4. ročníků základních škol po 5 hodinách výuky. Počet
přezkoušených dětí byl 367. Dále v podzimním bloku proběhlo doučení žáků 5.
tříd, kteří nemohli výuku absolvovat v loňském roce z důvodu koronavirových
opatření. Jednalo se o 19 tříd po 5 hodinách výuky a přezkoušení 369 dětí na
průkaz cyklisty.

http://www.mpnj.cz/
http://www.facebook.com/mestskapolicienj
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g) Forenzní značení jízdních kol
V rámci projektu „Forenzní značení jízdních kol“ bylo v roce 2021 pro zájemce
označeno a zaevidováno 46 jízdních kol. Od roku 2015, kdy začalo forenzní
značení jízdních kol, bylo syntetickou DNA doposud označeno 770 předmětů.

h) Sebeobrana
    Byl realizován jeden kurz sebeobrany pro 35 studentů Mendelovy střední školy.

Ch)  Evropský týden mobility
V rámci týdne mobility byly provedeny 2x kontroly na cyklostezce, kde bylo
zkontrolováno 50 cyklistů a 5 chodců. Za jízdu dle předpisů nebo správně
vybaveném kole byly rozdány reflexní pásky a zdravá svačinka.

8. Další činnosti

Převoz osob do protialkoholní záchytné stanice
Městská policie v roce 2021 využila svého oprávnění a převezla 5 osob 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 2021 použity v 42 případech. Jednalo se o

použití hmatů chvatů a úderů sebeobrany (21 případů), použití pout (20 případů) a
obušku (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 2021 v 7 případech.

Závady
Strážníci městské policie v rámci hlídkové činnosti v roce 2021 zjistili 134

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 2021 bylo
z tohoto počtu městské policie oznámeno 99 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 2021 provedli strážníci usměrňování v 20
případech a to v souvislosti s dopravní nehodou, poruchou vozidla, které tvořilo
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překážku silničního provozu nebo údržbou pozemní komunikace. Městská policie
asistovala u dopravních nehod v roce 2021 v 8 případech.

Nálezy
Při výkonu hlídkové činnosti bylo zaznamenáno  93 případů nálezů věcí.

Jednalo se o nálezy dokladů, peněženek, jízdních kol, klíčů, apod. Tyto nálezy byly
předány majitelům  nebo na ztráty a nálezy při MěÚ Nový Jičín.

První pomoc
V 3 případech strážníci poskytli první pomoc zraněným osobám a přivolali

rychlou záchrannou službu.

Autovraky
V 12 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 2021 bylo zkontrolováno 431 osob, u kterých vzniklo podezření ze

spáchání přestupkového jednání. V rámci hlídkové činnosti nebo na oznámení osoby
bylo provedeno 102 kontrol osob bez domova.

Vyjádření  exekutorovi
V roce 2021 bylo přijato 38 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 2021 zaznamenala městská policie prostřednictvím pultu

centralizované ochrany 267 případů spuštěných poplachů u objektů ve správě
města. Ve většině případů se jednalo o narušení objektu zvláštního určení na ulici U
Jičínky a pod Lipami v Novém Jičíně. 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,
Hücklovy vily.

Nálezy injekční stříkačky
 V roce 2021 strážníci při výkonu hlídkové činnosti nebo na oznámení občanů

zaznamenali 108 případů nálezu použité injekční stříkačky a jehly. Strážníci
v případě nálezu injekci či jehlu zajistí a zabezpečí její uložení do nádoby pro
infekční materiál. Po naplnění nádoby je její obsah předán do sběrného dvoru.

               Vývoj sběrů injekčních stříkaček a jehel v letech 2018-2021
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Kontrola místa
V roce 2021 strážníci na základě oznámení a pokynů zkontrolovali 1273 míst,

kde vznikalo podezření ze spáchání protiprávního jednání. V rámci rozdělení města a
jejich místních části na jednotlivé rajóny provedli 304 kontrol.

Dohled nad akcí, opatření provedené strážníkem
 Roce 2021 provedli strážníci v 28 případech zajištění bezpečnosti při různých

akcích pro občany města, pořádaných příspěvkovými organizacemi, soukromými
subjekty. V 61 případech provedli opatření spočívající v pomoci občanům města,
nebo provedli opatření u nezajištěných vozidel apod.

Vykázání z místa
 V 237 případech při řešení protiprávního jednání byla podezřelá osoba,

následně po projednání  z místa vykázána.

Výstražné informativní zprávy
Městská policie v 127 případech přijala výstražnou informativní zprávu od

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

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

provozu je 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, K nemocnici případně Dlouhá, Jubilejní 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 2021 byly
zařazeny mezi stálé tyto úkoly:
§ kontroly autobusového, vlakového nádraží, vestibulu a přilehlého parčíku

s fontánou se zaměřením na osoby bez přístřeší,
§ dohled nad bezpečností žáků při přecházení komunikací v blízkosti škol,
§ zvýšená kontrola v okolí ul. K nemocnici, (Stage Bar, Sport Bar Herna)
§ kontrola průjezdů nákladních vozidel ul. Hřbitovní,
§ zvýšená kontrola ul. Luční, ul. Suvorovova
§ parky na území města (Janáčkovy sady, Smetanovy sady apod.),
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§ v letních měsících – kontrola dětských hřišť, ul. Bezručova, U Jičínky.

10. Personální  oblast

Městská policie má schválený celkový počet 32 zaměstnanců (30 strážníků a
2 ostatní zaměstnance zařazené u MP). V roce 2021 neukončil u městské policie
žádný zaměstnanec pracovní poměr. Personální stav je stabilizovaný. Ke dni
1.1.2022 není u městské policie obsazeno 1 personální místo strážníka. V průběhu
měsíce ledna bude vyhlášeno výběrové řízení na obsazení volného místa.

Průměrný věk strážníků MPNJ je 45,86. Ze současného stavu má 5 strážníků
vzdělání vysokoškolské a 24 strážníků má ukončené středoškolské vzdělání
s maturitou. Podíl žen je 15,5 %. Průměr odpracovaných let na jednoho strážníka je
17,86 let.

Členění zaměstnanců MP podle délky trvání pracovního poměru

Doba trvání Počet zaměstnanců %
do 5 let 4 13,8

od 5 do 10 let 3 10,3

od 10 do 15 let 3 10,3

od 15 do 20 let 7 24,2

nad 20 let 12 41,4

Věková struktura kolektivu strážníků MPNJ:
31 – 40 let, 4 strážníci
41 – 50 let, 18 strážníků
51 – 60 let, 7 strážníků

11. Hospodaření
Příjmy

Celkové příjmy za rok 2021 činily 674 052,-Kč. Celková částka za vybrané
pokuty je 567 328,-Kč. Zbývající částka je tvořena úhradou za odchyt psů v rámci
veřejnoprávní smlouvy, úhrady za převoz na protialkoholní záchytnou stanici,
dopravní výchovu a prodej majetku – zbraní.
Výdaje

V roce 2021 (platy + provoz) dosáhly výdaje částky 22 749 930,- Kč.  Výdaje
na platy dosáhly částky 20 426 426,-Kč. Výdaje na provoz dosáhly částky 2 323
504,-Kč.

12. Závěr
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Bezpečnostní situace ve městě Nový Jičín v roce 2021 nevybočila z průměru
a je v současné době stabilizovaná. Činnost městské policie opět ovlivnila pandemie
Covidu-19, kdy bylo nutné v souvislosti s přijatými opatřeními upravovat činnost
městské policie. Vydaná opatření a přijatý nouzový stav měla dopad na strukturu
řešených přestupků, kdy strážníci v rámci zjištěných přestupků na úseku veřejného
pořádku museli projednat mimo jiné i vysoké procento přestupků spáchaných
v souvislosti s vydanými opatřeními v rámci zákona na ochranu veřejného zdraví a
krizového zákona.

           V roce 2021 došlo ke stabilizaci v personální oblasti, kdy nebyl zaznamenán
žádný odchod z pracovního poměru strážníka městské policie.

V průběhu roku došlo k prodeji 18 ks nepotřebných zbraní, které již nebyly
používány pro přímý výkon hlídkové činnosti.

 V polovině roku došlo k realizaci zakázky a k vybudování nové radiové sítě,
kdy zásadním momentem byl přechod z analogové sítě na již dnes standartní
digitální. Rovněž došlo ke splnění podmínek v rámci zvýšení zabezpečení sítě proti
neoprávněnému odposlechu radiové komunikace. Po zřízení nové sítě je již
komunikace mezi strážníky plně šifrována bez možnosti úniku osobních dat ze stran
třetích osob.  Rovněž došlo k obnově nových ručních, základnových a vozidlových
radiostanic.

V souvislosti s obnovou nových parkovacích automatů a systému hrazení
poplatku za využití parkovacích míst musela být ze strany městské policie uzavřena
nová smlouva o zřízení a provozování enforcement aplikace pro kontrolu úhrady
parkovného. Došlo k implementaci nového softwaru na tablety městské policie, který
slouží pro kontrolu úhrady zaplaceného poplatku za parkování vozidel na vybraných
místech ve městě.

V závěru roku 2021 došlo k rozšíření stávajícího informačního systému MP
Manager o modul parkovací karty, který bude od letošního roku sloužit k evidenci
vydaných abonentních a rezidentních karet pro občany Nového Jičína. Ve spolupráci
s návštěvnickým centrem Nového Jičína, které je pověřeno vydáváním karet dojde
k migraci stávajících dat o vydaných kartách do nového modulu. Přidanou hodnotu
celého systému bude možnost přímého vstupu do sytému strážníky městské policie
při ověřování platnosti parkovací karty a přístupu k osobním údajům řidiče
podezřelého ze spáchání přestupku.

         V roce 2021 rovněž došlo k uzavření nové veřejnoprávní smlouvy o výkonu
některých úkolů obecní policie z obcí Starý Jičín. Předmětem veřejnoprávní smlouvy
je dohoda o odchytu toulavých a opuštěných zvířat, která byla uzavřena v souvislosti
se zrušením obecní policie v obci Starý Jičín.

V roce 2022 oslaví Městská policie Nový Jičín výročí 30-ti let od svého
založení. U příležitosti tohoto významného výročí pořádá Městská policie za podpory
města Nový Jičín oslavy v podobě prezentace práce a vybavení strážníků. Celá akce
bude určena široké veřejnosti a bude doprovázena zábavným programem, ukázkami
a prezentací techniky využívané Městkou policii Nový Jičín, ale i okolními městskými
policiemi, které se oslav budou účastnit.  Místem konání bude Masarykovo náměstí
v Novém Jičíně dne 15. června 2022 od 9.00 hodin.



 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2021
18

Činnost městské policie Nový Jičín je velmi různorodá a rozsáhla. Informace
uváděné ve zprávě jsou převážně údaji statistickými. Je však nutné zdůraznit, že
existuje mnoho jiných činností ovlivňující bezpečnostní situaci ve městě, které
statisticky vyčíslit nelze. Samotná přítomnost uniformovaných strážníků v ulicích, a
kvalita přímého výkonu služby značně ovlivňují bezpečnostní situaci a pocit bezpečí
občanů Nového Jičína.

Pro rok 2022 je cílem městské policie pokračovat ve zkvalitňování a
prohlubování úrovně přímého výkonu služby, při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku.  Důsledně se zaměřit na plnění úkolů městské police stanovené
zákonem a to zejména na ochranu a bezpečnost osob jejich životů, zdraví a majetku.
Dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a
nařízení obce.

Zpracoval: Bc. Rýdel Daniel

ředitel Městské policie Nový Jičín


