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1. ÚVOD
Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání č. 3/2014 dne 28.04.2014 vydalo na základě
ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku, kterou byla ve městě Tišnově ke dni 1. června 2014 zřízena Městská policie
Tišnov (dále jen MP).
MP začínala s jedním strážníkem a od 1.9.2014 má MP Tišnov dva strážníky. MP se zabývá
širokým spektrem činností, které jsou stanovené právními předpisy a dále také významně
působí v oblasti prevence kriminality.

2. PŘESTUPKY A ČINNOSTI NA ÚSEKU DOPRAVY
a) přestupky
Celkem zjištěno přestupků

384

Z toho řešeno domluvou

328

Z toho řešeno blokovou pokutou

51

Z toho řešeno oznámením správnímu orgánu

5

Celková částka uložená za blokové pokuty

8 500 Kč

Nejčastěji bylo ze strany MP zjištěno přestupkové jednání v centru města a jeho bezprostředním
okolí, které spočívalo ve stání a zastavení vozidel na místech kde je to zákonem zakázáno. Ve
většině případů se jedná o stání vozidel na chodníku v místě, kde to není dovoleno, dále
nerespektování dopravního značení - zákaz zastavení a zákaz stání, následně stání v křižovatkách a
na přechodech pro chodce a v neposlední řadě neoprávněné stání na vyhrazených místech pro
handicapované osoby. Při projednávání uvedených přestupků upřednostňují strážníci domluvu,
která spočívá v pohovoru s řidiči vozidel s objasněním a vysvětlením specifik konkrétního
přestupkového jednání, viz. tabulka. Tento zvolený přístup se MP osvědčil, neboť za sledované
období se jen velmi malé procento řidičů dopustilo přestupkového jednání opakovaně.
V důsledku intenzivního působení a výše uvedeného přístupu strážníků se z pohledu MP
situace v centru města a v okolí výrazně zlepšila a ubývá přestupků ve stacionární dopravě.
V současné době je však ze strany strážníků uplatňována zvýšená tolerance vůči parkujícím
řidičům, což je možno vypozorovat např. v obytné zóně za OD Albert, a to z důvodu dočasného
zrušení mnoha desítek parkovacích míst v důsledku plánovaných stavebních úprav na ul. Nádražní a
v okolí.

b) ostatní činnosti na úseku dopravy:
MP se na úseku dopravy nezabývá jen přestupky, ale její činnost spočívá i v ostatních oblastech
týkajících se dopravy, do kterých spadá např. zjišťování závad v dopravním značení a zajištěním
uvedení věcí do původního stavu. Dále zjišťování poškození chodníků a komunikací a v zimním
období monitorování schůdnosti chodníků a sjízdnosti komunikací - v případě zjištění nedostatků
jsou o těchto neprodleně vyrozuměny kompetentní orgány.

Na základě spolupráce s bezpečnostním oddělením Českých drah se strážníci zaměřují, zejména v
ranních hodinách (příjezdy školní mládeže), na nebezpečné přecházení kolejiště v prostoru nádraží
ČD.
Dále bylo zjištěno, že v blízkosti ZŠ Smíškova je ve velké míře porušováno dopravní značení a
řidiči, převážně rodiče dětí, jezdí v protisměru v jednosměrné pozemní komunikaci. Intenzivním
působením strážníků tímto směrem a účinnou prevencí spočívající v pohovorech s řidiči s apelem
na příklad dávaný dětem, se podařilo tento jev eliminovat na minimum.
MP v rámci své činnosti také vyhledává vraky motorových vozidel a aktivně přistupuje k zjištění
jejich majitele a následnému odstranění. Za sledované období bylo zjištěno na území města 16
autovraků a z toho se podařilo, ve spolupráci s orgány MěÚ, zajistit odstranění 15 vraků a tím

uvolnit 15 parkovacích míst, která byla těmito vraky zabrána.
3. PŘESTUPKY PROTI MAJETKU

Celkem řešeno přestupků

23

Z toho řešeno blokovou pokutou

19

Z toho řešeno oznámením správnímu orgánu

3

Z toho řešeno oznámením OSPOD

1

Celková částka uložená za blokové pokuty

14 200 Kč

MP bylo ve sledovaném období oznámeno, jak vyplývá z výše uvedené tabulky, celkem 23 krádeží.
Ve všech případech se jednalo o přestupkové jednání, tedy způsobená škoda v jednotlivých
případech nepřesáhla částku 5000,- Kč. V blokovém řízení uložili strážníci pokuty v celkové výši
14.200,- Kč. Strážníci ve většině případů neshledali žádné polehčující okolnosti a podle toho také
proti pachatelům krádeží postupovali, převážně se výše pokuty pohybovala při horní hranici
maximální sazby stanovené zákonem. V jednom případě bylo pachatelem krádeže dítě mladší 15 let
a z tohoto důvodu MP předala celou záležitost Orgánu sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tišnov k
dořešení.

4. MÍSTNÍ ZÁLEŽITOSTI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
Celkem řešeno přestupků

85

Z toho řešeno blokovou pokutou

13

Z toho řešeno domluvou

72

Celková částka uložená za blokové pokuty

14 600 Kč

Do místních záležitostí veřejného pořádku náleží obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) a
nařízení obce. V případě města Tišnova se jedná o OZV č. 6/2003 upravující místa volného pohybu
psů na území města, dále OZV č. 5/2005 upravující ochranu životního prostředí a zeleně na území
města a OZV č. 2/2012, která upravuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích.

Při projednávání uvedených přestupků upřednostňují strážníci domluvu, která spočívá v pohovoru s
občany a upozornění na platnost vyhlášky, která byla porušena. K blokovým pokutám bylo
přistoupeno až při opakovaném porušení OZV. Opakované porušení strážníci zaznamenali pouze u
OZV č. 2/2012, která upravuje konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích. Ve většině případů
se jednalo o nepřizpůsobivé občany, na které MP přijímala časté oznámení.
Mimo uvedených případů porušení OZV projednali strážníci ve sledovaném období 10 případů
narušení veřejného pořádku ve smyslu ustanovení § 47 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kdy se
především jednalo o znečišťování veřejného prostranství a rušení nočního klidu.
Ve všech těchto případech postačila domluva a to s ohledem na okamžitou nápravu spočívající v
uvedení věcí do původního stavu.

5. PŘESTUPKY NA ÚSEKU OCHRANY PŘED ALKOHOLISMEM A JINÝMI
TOXIKOMANIEMI

Celkem řešeno přestupků

10

Z toho řešeno blokovou pokutou

1

Z toho řešeno domluvou

9

Celková částka uložená za blokové pokuty

500 Kč

Hlavním cílem MP v této oblasti je účinná prevence spočívající v pohovorech s mládeží na téma
škodlivosti kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných toxikománií. Dále probíhají namátkové
kontroly prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Kontroly
jsou také prováděny u mládeže z řad studentů SOU Tišnov kouřící na nám. Míru. Současně bylo
tímto směrem, v součinnosti s Odborem sociálních věcí MěÚ, realizováno kontrolní opatření s
negativním výsledkem. Všem konzumentům tabákových výrobků bylo 18 a více let.

6. PŘESTUPKY NA ÚSEKU OBČANSKÉHO SOUŽITÍ
Ve sledovaném období byli strážníci přivoláni k několika sousedským sporům, kdy se z pohledu
zúčastněných stran jednalo o téměř neřešitelné věci. Po pohovorech s nesvářenými stranami a
následně strážníky navrženém řešení se ve všech předmětných případech podařilo dosáhnout smíru
znesvářených stran a vyřešení daného sporu ke spokojenosti všech zúčastněných.

7. PŘESTUPKY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 379/2005 Sb.

Celkem řešeno přestupků

10

Vykázání osob pod vlivem alkoholu z veřejných institucí

5

Kouření na zastřešených zastávkách a nástupištích

5

Řešeno domluvou

10

V uvedených případech kouření na krytých nástupištích a přístřešcích zastávek přistoupili strážníci
k řešení domluvou, s důrazem kladeným na prevenci a seznámení osob s platností daného zákona.
V případech vykázání se jednalo o osoby zjevně pod vlivem alkoholu, které svým nepřístojným
chováním narušovaly veřejný pořádek v úředních budovách.
Ve všech těchto případech nebylo po vykázání následně přistoupeno k sankci, ale k nápravě
postačila domluva s příslibem, že se osoby do úředních budov nebudou dostavovat pod vlivem
alkoholu.

8. PREVENCE KRIMINALITY
a) na počátku školního roku 2014 proběhly na základních školách pro žáky 1. a 2. tříd (celkem
v 6 prvních třídách a v 6 druhých třídách) přednášky na téma bezpečného chování dětí:
- doma
- venku
- na cestě do školy a ze školy
- při styku z cizími lidmi
- při styku se zvířaty
- při nálezu infekčního materiálu (injekční stříkačky apod.)
b) v průběhu dubna 2015 uskutečnili strážníci sérii přednášek pro žáky prvních tříd (celkem v 6
prvních třídách) zahrnující oblast dopravní problematiky:
− bezpečná chůze po chodnících, na přechodu pro chodce a po vozovce
− bezpečná jízda na jízdním kole
− povinná a doporučená výbava jízdního kola
− správné užívání a výběr ochranné přilby
O přednášky projevily zájem i školy okolních obcí a proto, po souhlasu starosty města Tišnova,
proběhla v měsíci dubnu přednáška také v na ZŠ v Senticích (v jedné společné třídě zahrnující více
ročníků).
Strážníci nepravidelně dohlíží v okolí ZŠ na bezpečný příchod dětí do školy.

c) v měsíci únoru 2015, ve spolupráci se Svazem tělesně postižených Tišnov, proběhla
bezpečnostní přednáška pro seniory města v prostorách zasedací místnosti MěÚ.
d) průběžně probíhá opatření k množícímu se vykrádání vozidel v blízkosti mateřských škol:
-

pohovory s rodiči, kteří ponechávají viditelně své osobní věci ve vozidlech
upozornění v tisku na daný problém
Vyhodnocením těchto opatření bylo zjištěno, že se situace prokazatelně zlepšila,
řidiči(ky) svůj majetek lépe zabezpečují a chrání a další případy nebyly zaznamenány.

e) spolupráce s SKPV (kriminální policie) na úseku výroby, distribuce a užívání
omamných látek na území města
f) opakovaně probíhají kontroly parků a dětských hřišť zaměřené především na výskyt
použitých injekčních stříkaček a poškozeného městského mobiliáře. Za sledované období
bylo nalezeno celkem 14 ks použitých injekčních stříkaček nebo jehel a několik kusů tzv.
skleněnek sloužících k inhalaci omamných látek. Následně došlo k odstranění nalezeného
infekčního materiálu a odevzdání v Chytré lékárně, která vyšla MP vstříc při odebírání
tohoto materiálu, a upozornění na daný problém v tisku.
Tento postup se ukázal jako účinný, neboť na základě informační kampaně jak
v tisku, tak osobně v mateřských školách bylo ze strany občanů a pedagogického
personálu MŠ přijato několik oznámení o výskytu injekčních stříkaček na dětských
hřištích a poblíž centra města.
Současně bylo ze strany MP Tišnov učiněno celodenní víkendové opatření pod názvem
„JEHLA“ cílené speciálně na prohlídku dětských hřišť a parků s výsledkem nálezu 4
kusů použitých injekčních stříkaček a jednoho kusu skleněné dutinky (místa nálezu:
dětské hřiště na ul. Jamborova, parčík na ul. Pod Květnicí, blízké okolí fotbalového
hřiště a u nového hřbitova na místě pro posezení a oddech).
g) spolupráce s bezpečnostním odborem Českých drah ohledně výskytu závadového chování
mládeže a nepřizpůsobivých občanů v budově nádraží a bezprostřední blízkosti nádraží
h) na počátku roku 2015 byla navázána spolupráce s nízkoprahovým zařízením „Čas“

9. OSTATNÍ ČINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA O OBECNÍ POLICII
Zastoupení MP:
- přestupková komise
- komise prevence kriminality
Spolupráce MP:
- ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
- POLICIE ČR
- ÚŘAD PRÁCE ČR
- SOUDY

-

EXEKUTORSKÉ ÚŘADY
ODBORY MĚÚ TIŠNOV

Zajišťování akcí:
- sjezd veteránů
- hody
- volby
- památka zesnulých
- památka židovských obětí nacismu
- mezinárodní výstava minerálů
- taneční akce a plesy gymnázia
- asistence OSMKS při kácení stromů a jiných úkonech
- asistence při organizaci setkání starostů v rámci ORP
- zajištění informovanosti občanů ohledně dopravních uzavírek v okolí nádraží
- asistence při bourání objektu za nádražím
- asistence při uzavření komunikace Brněnská při akci Majáles
- mírový běh
Doručování písemností:
- orgány obce
- soudy
- soudní exekutoři
Dále MP ve sledovaném období aktivně přistupovala k vytlačování nepovoleného prodeje z
veřejných prostranství, domů a domácností. Ve dvou případech se podařilo strážníkům přímo
v místě bydliště seniorů odvrátit pokus o podvodné uzavření smlouvy ze strany falešných prodejců
energií.
V pěti případech poskytli strážníci první pomoc zraněným osobám, popř. přivolali RZS.
Strážníci aktivně přistupují ke kontaktu s živnostníky na území města s nabídkou spolupráce a
pomoci.
MP taktéž v deseti případech vyhledala černé skládky a učinila opatření k jejich odstranění.
V pěti případech byli zajištěni a umístěni volně pobíhající psi do kotců MěÚ. Ve dvou případech
byl zajištěn a odchycen pták (1 x dravec a 1 x malý papoušek)
Vlastním šetřením byl zadržen jeden pachatel trestného činu a jeden pachatel trestného činu byl
ustanoven ve spolupráci s PČR na základě místní a osobní znalosti.
V pěti případech došlo k vypátrání a následnému předání PČR hledaných osob.
Byl navázán kontakt s Osadním výborem místní části Hajánky a probíhá další spolupráce.
Při služebních zákrocích byli strážníci nuceni použít v sedmi případech donucovací prostředky. Ve
všech případech byly použity oprávněně a obešly se bez zranění osob a škody na majetku.
V průběhu každodenních pochůzek strážníci kontrolovali objekt tzv. Sqatu (dnes již zbořený objekt
ČD za nádražím), kde přebývala skupina osob. Kontroly probíhaly z důvodu častého užívání
omamných látek v těchto prostorách a v zimním období velkých mrazů strážníci kontrolovali taktéž

stav osob, zde žijících. Z osob zde žijících se postupem času zde usadili dvě osoby trvale, bez
možnosti jiného ubytování.
S blížícím se termínem demolice objektu strážníci aktivně přistupovali, ve spolupráci s Odborem
sociálních věcí MěÚ, k možnosti zajištění náhradního ubytování tohoto páru, včetně zajištění
sledování jejich zdravotního stavu lékařem.

10. PLÁNOVANÉ AKCE A PROJEKTY
-

dopravně bezpečnostní akce (DBA) zaměřené na přestupky v dynamické dopravě a
porušování max. povolené rychlosti na území města.
pokračovat v bezpečnostních přednáškách pro nově nastupující žáky prvních tříd na začátku
školního roku a přednáškách z dopravní problematiky v jarních měsících
instalace fotopastí na inkriminovaných místech (např. opakovaná místa černých skládek)
spolupráce s Odborem vnitřních věcí MěÚ na přípravě vydání OZV (zákaz žebrání)
ve spolupráci se Svazem tělesně postižených a seniorů zapojit seniory do každodenního
dohledu nad bezpečným příchodem dětí do základních škol
vyškolení strážníků k odchytu psů a jiných zvířat v návaznosti na neuspokojivé služby firmy
LARN v této činnosti
cílená opatření na neuklízení psích exkrementů

11. ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY OMEZUJÍCÍ VÝKON SLUŽBY

Absence služebního vozidla – při každodenním výkonu služby strážníka nelze bez řádně
označeného vozidla ve smyslu zák.č. 553/1991 Sb. vykonávat určité činnosti a oprávnění
vyplývající z uvedeného zákona a to zejména:
- zastavit vozidlo, jehož řidič je podezřelý z přestupku
- zastavit (zaparkovat) služební vozidlo v rozporu s dopravními předpisy v případech,
kdy je potřeba na místě provést služební úkon či zákrok. V současné době musí
strážníci hledat místo na zaparkování a nemohou využít možnosti vyjímky ze zákona
- nelze využít oprávnění pro vyjímku z porušení rychlosti jízdy, ani v případě nutného
zákroku, či nutného přesunu
- nelze eskortovat osobu na oddělení Policie ČR, ani do protialkoholní záchytné
stanice a zároveň je i vyloučen převoz psů a jiných odchycených zvířat
- nelze provádět dočasné uzávěry komunikací např.( v případě dopravní nehody,
požáru, povodní a jiných mimořádných událostí)
- nelze provádět doprovody např.( zdravotní záchranné službě při převozu agresivních
pacientů, při sportovních akcích na území města, nadměrného nákladu při průjezdu
městem)
- dojezdová doba je civilním vozidlem delší a občané v době jízdy neoznačeným
vozidlem nevědí, že se jedná o strážníky MP a tudíž jsou připraveni o možnost
obrátit se na strážníky s žádostí o pomoc

Vozidlo v provedení PČR, MP a jiných složek IZS není nadstandardní pracovní pomůckou
nýbrž pracovní pomůckou běžnou, umožňující v plném rozsahu využít oprávnění daná
právními předpisy.
Absence služebních zbraní – služební zbraň je běžnou výbavou ozbrojených složek slouží
především k ochraně osob, jak před ozbrojenými agresivními jedinci, tak před útočícími
zvířaty: „ je lépe zbraň při sobě mít a nikdy ji nepoužít, než ji nemít a jednou ji potřebovat“
- v současné době probíhají intenzivní jednání o nákupu střelných zbraní pro MP.
Absence informačního systému určeného pro MP – jedná se o IS kompatibilní se
systémem užívaným MěÚ. MP Tišnov si našla své místo v podvědomí občanů města, s čímž
souvisí i počet přijatých oznámení a následných řešení různých událostí. S počtem řešených
věcí narůstá administrativní zatížení strážníků a nedokonalá a nedostatečná evidence
veškerých událostí např. evidence registračních značek vozidel řešených MP, stejně tak
evidence přestupců všech úrovní, dále např. evidence pokutových bloků, skládek,
autovraků, poškozeného dopravního značení a městského mobiliáře. Současně nemožnost
okamžitých statistických vyhodnocení a svodek událostí.
Zásadní zvrat v evidování přestupků nastane v budoucnu s příchodem Centrálního registru
přestupků, kdy strážník bez znalosti přestupkové minulosti a případné recidivy osoby
nebude oprávněn na místě vyřešit přestupkové jednání blokovou pokutou nebo domluvou,
nýbrž tyto přestupky pouze oznamovat správnímu orgánu k dořešení.
Absence odtahové služby – v případě, že přestupce zablokuje vjezd na nebo z místa ležícího
mimo pozemní komunikaci (např. před garážemi, vjezdy na pozemky apod.), nebo vytvoří
vozidlem překážku silničního provozu (např. omezí zásadním způsobem průjezdnost
komunikace nebo průchodnost chodníku apod.), nemá městská policie nástroj, kterým
situaci na místě v dané chvíli vyřešit, tudíž poskytnout občanům pomoc, o kterou žádají a ve
většině případů oprávněně. Umístění výzvy za stěrač takto stojícího vozidla v danou chvíli
situaci neřeší, neboť problém na místě přetrvává.

ZÁVĚR
Mimo statistiku se nachází hlavní náplň činnosti MP, tj. vykonávaná hlídková činnost ve všech
částech města, která zabírá převážnou část pracovní doby.
Vzhledem ke skutečnosti, že MP Tišnov vznikla jako úplně nový subjekt působící ve složkách
města, započala svou činnost bez jakýchkoli potřebných programů, evidencí a formulářů
potřebných pro každodenní činnost MP. V průběhu uplynulého 1. roku působení MP v Tišnově
strážníci, mimo veškeré činnosti uvedené ve výroční zprávě, vytvářeli dokumenty, formuláře a
pracovní postupy důležité pro řádné fungování a výkon služby. Souhrn těchto opatření byl nutný,
ale čím více činností MP vykazuje, tím více se ukazuje jako nedostatečný a MP by potřebovala mít
speciální program, který by zrychlil a zjednodušil práci strážníků, viz bod 11.

Stejně tak jako dokumenty, evidence a formuláře museli strážníci v průběhu 1. roku
působení svépomocí obstarat, zajistit a vytvořit veškeré materiály potřebné k realizaci
hodnotných přednášek především pro děti ZŠ. V neposlední řadě byl strážníky ve spolupráci
s MěÚ a firmou Vitar zajištěn pro děti propagační, bezpečnostní a dárkový materiál
v podobě reflexních náramků, klíčenek, propisovacích tužek a vitaminózních nápojů
Cílem MP Tišnov není represe, o čemž vypovídá rozdíl mezi počtem zjištěných a projednaných
přestupků a počtem uložených domluv, ale účinná prevence na všech úsecích přestupkového
jednání, společně s preventivní činností cílenou především k dětem a mládeži.
Městská policie Tišnov si klade do dalších období za cíl, pokračovat v nastoleném trendu. Současně
nelze opomenout kontinuitu a podporu v práci strážníků ze strany vedení města Tišnova.

Miroslav Kettner
vedoucí strážník

