M Ě ST O T I Š N O V
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Rady města Tišnova

Z á p i s č. 3/2015
z jednání komise dne 3. 6. 2015
Termín
Místo
Zapisovatel
Ověřovatel
Přítomni
Omluveni

3. 6. 2015, 17:00 zahájení – 19:00 ukončení
Krizová zasedací místnost budovy radnice č.p. 111
Mgr. Michal Kudláček
Miroslav Kettner
Štěpán Pilný, Jiří Bracek, Mgr. Richard Mašek, DiS., Ing. Radek Pleskač,
Miroslav Kettner, Jiří Habart, Mgr. Lukáš Visingr, Bc. Marek Wágner, Michal
Koláček, Ing. Jakub Greguš, Aleš Trtílek
Michal Koláček

Hosté:
Bc. Jiří Dospíšil
Ing. Václav Šikula
Mgr. Roman Skřepek

Starosta města Tišnova
1. místostarosta města Tišnova
Vedoucí OKST MěÚ Tišnov

Úvodní slovo - Pan předseda Štěpán Pilný v souladu s jednacím řádem konstatoval, že
jednání komise bylo řádně svoláno. Bylo konstatováno, že je přítomno 10 členů z 11 , tj. byla
přítomna nadpoloviční většina všech členů. Omluven Michal Koláček. Komise byla shledána
jako usnášeníschopná. Pan předseda seznámil členy s programem. Navrhl pana Miroslava
Kettnera jako ověřovatele zápisu a Mgr. Michal Kudláčka jako zapisovatele. Následovalo
hlasování o programu, ověřovateli, zapisovateli.
Pro 10 proti 0 zdržel se 0

Schváleno.

1) Zpráva o činnosti Městské policie Tišnov za uplynulých 12 měsíců působení v městě
Tišnově –
Vedoucí strážník Miroslav Kettner odkázal v podrobnostech na písemné vyhotovení
zprávy. V oblasti přestupků v dopravě zdůraznil, že postupovali v uplynulých 12
měsících především preventivně a řešili problémy prioritně především domluvou.
Bloková pokuta byla dána jen opakovaným přestupcům a velmi závažným
přestupkům. Hodně domluv, méně represe. Nejkritičtější místa v dopravě jsou v
oblasti Supermarketu Albert a v centru města Tišnova, dále pak v oblasti vlakového
nádraží v Tišnově.
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V oblasti přestupků proti majetku
supermarketech, a to hlavně alkoholu.

se

jedná

především

o

krádeže

v

V oblasti záležitostí veřejného pořádku se jedná o přestupky proti vyhláškám města,
především v lokalitách Penny Market , Supermarket Albert, Potraviny na ulici Dřínova,
a to konzumace alkoholu před supermarkety a obtěžování kolemjdoucích. Nyní po
sanaci ,,squatu“ za vlakovým nádražím a rekonstrukci prostranství u vlakového
překladiště dochází ke stahování mladistvých a rizikových osob do oblasti areálu
vlakového nádraží jako takového. Vymahatelnost pokut je často složitá, proto jde
především o preventivní a výchovné působení. Za zvážení stojí možnost rozšíření
kamerového systému na riziková místa do budoucna. Méně závažné, avšak četné jsou
případy porušení vyhlášky v oblasti volného pohybu psů či neužívání náhubků a
vodítek. Městská policie Tišnov naráží na to, že lidé často nevědí o vyhlášce, napoprvé
se snaží domluvit, podruhé již sahají k sankci, avšak dle individuálního zvážení např.
nebezpečnost psa.
V oblasti přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi jde
o oblast podání alkoholu mládeži a tabákových výrobků. Od tohoto je potřeba odlišit
znečišťování veřejného prostranství ,,špačky“ z cigaret.
V oblasti občanského soužití se jedná především o sousedské spory, Městská policie
Tišnov se snaží o řešení smírem, pohovory se stranami, zatím se to daří.
Dále pak bylo odkázáno na přestupky dle zákona č. 379/2005 Sb., především
kouření pod zastřešenými plochami zastávek, mimo zastřešené plochy je to možné,
dále vyvádění podnapilých osob z úřadů, neboť do úředních prostor není možné
vstupovat pod vlivem alkoholu.
Městská policie Tišnov se zaměřuje na preventivní práci s dětmi na témata uvedená
ve zprávě (chování doma, venku, cesta do školy a ze školy, při styku s cizími lidmi, při
styku se zvířaty, při nálezu infekčního materiálu) a v oblasti dopravy (bezpečná chůze,
jízda na kole, ochranné přilby atd.). V oblasti prevence řešili především požadavky na
přítomnost Městské policie Tišnov při školách, školkách, vlakovém nádraží Tišnov a
prostory tzv. squattu. Kontroly parků a dětských hřišť na přítomnost infekčního
materiálu, bohužel jsou nalezeny např. u laviček před školou, školkou, na dětském
hřišti. Asistence při jednání úředníků MěÚ Tišnov a ÚP Tišnov s agresivními občany,
dále pak např. Městská policie Tišnov předává informace ÚP Tišnov jako podklad k
výplatám dávek ve formě stravenek, což komplikuje množství finančních prostředků
ihned směnitelných za alkohol. Dále spolupracují se soudy, soudními exekutory,
úředníky v oblasti doručování písemností. V roce 2014 nemělo Město Tišnov vyhlášku
o zákazu podomního prodeje, které ohrožují především seniory, řešen byl prodej
,,kočičího zlata“ po domech a na parkovištích, šlo o podvodné jednání, protože za
vydávaný materiál bylo inzerované pravé zlato. K danému patří také podobné
jednání, tj. ve dvou případech pokus o podvodné uzavření smlouvy, v obou případech
se jednalo seniory.
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V ostatním odkázáno na podrobnou zprávu, především plánované akce, které
vychází z podnětů občanů a potřeb v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
identifikovaných v terénu a zdůraznění, že základem činnosti Městské policie
Tišnov je hlídková činnost v terénu.
p. Habart: Jak hodnotí vedení zprávu o činnosti Městské policie Tišnov?
Ing. Šikula: Zpráva má dle mého názoru vše, co by měla mít. Myslím, že nyní je
zapotřebí zvážit všechna pro a proti. Již nyní dostáváme podněty od občanů směrem
k rozšíření činnosti městské policie, taktéž vnímáme opatrnost těch, kteří projektu
nakloněni nejsou. Jako řešení se jeví určitý užitečný kompromis.
p. Trtílek: Bude zpráva zveřejněna?
Bc. Dospíšil: Zpráva bude zveřejněna. Vedení zaujme hodnocení, taktéž dle
závěrů komise, které očekáváme.
Mgr. Kudláček: Domnívám se, že zveřejnění je nezbytné, aby si občané mohli udělat
představu o spektru řešených problémů v terénu a jejich četnosti. Jsou to oblasti, ve
kterých nám v minulosti kompetence městské policie chyběly. Diskuse by neměla být
o tom, zda městská policie ano či ne, ale v jakém rozsahu.
p. Habart: Máte technické prostředky pro zabránění odjezdu, tzv. botičky?
p. Kettner: Ano, máme botičky, používáme je výjimečně.
p. Habart: Nevidíte jako důležité do části zprávy o zjištěných nedostatcích
zaznamenat minimální personální kapacity, tj. to, že jsou v současnosti pouze dva
strážníci?
p. Kettner: Řešení této problematiky není ve právě uvedeno, neboť se jedná o zprávu
o činnosti za posledních 12 měsíců, nejedná se o projekt na rozšíření či strategii
rozvoje, mapujeme dosavadní činnosti.
Usnesení č. 1: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnova schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Tišnov, která tvoří přílohu č. 1
zápisu.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

Usnesení č. 2: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnova hodnotí roční působení Městské policie Tišnov kladně a doporučuje
vedení města Tišnova v pokračování projektu Městské policie Tišnov v dalších
letech či její případné rozšíření.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.
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Usnesení č. 3: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnova navrhuje vedení města Tišnova zakoupit pro Městskou policii Tišnov
služební vozidlo a informační systém pro městskou policii jako priority rozvoje roku
2015.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

2) Informace ve věci pořízení zbraní pro Městskou policii Tišnov – Mgr. Skřepek
informoval členy komise v reakci na předcházející doporučení komise, že je detailně
zmapována veškerá administrativa a další náležitosti ve věci možného nákupu
služebních zbraní pro strážníky Městské policie Tišnov. Další reálné kroky budou
záviset na posouzení užitečnosti projektu ze strany vedení.
Usnesení č. 4: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnov bere na vědomí informace Mgr. Skřepka ve věci možného zakoupení zbraní
pro Městskou policii Tišnov.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

3) Informace o působení sociální služby – terénní program K- Centra Noe a následně
Podaných rukou v městě Tišnově za rok 2014 – Mgr. Kudláček informoval členy
komise o základních anonymizovaných statistikách působení sociálních služeb
terénního programu na území města Tišnova, které se zaměřují na práci dle principů
harm-reduction s uživateli návykových látek, především pervitinu.
Usnesení č. 5: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnova bere na vědomí anonymizované statistické informace o činnosti terénních
programů zaměřených na práci s uživateli návykových látek v městě Tišnově.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

4) Připomínky členů komise k problematice dopravního značení v městě Tišnově –
p. Habart: V Tišnově je nyní z důvodu oprav hodně přenosného dopravního
značení, po víkendu a podobně by bylo zapotřebí zkontrolovat stav značení,
protože je značení přemísťováno, povalováno na zem atd.
p. Kettner: To je úkol, který je pro nás, následně komunikujeme s příslušným
odborem.
p. Kettner: Občané nám dali podnět na řešení nepřehlednosti křižovatky ulic
Dvořákova, Brněnské a Humpolky, tj. dlouhý přechod, který je pro chodce
nepřehledný. Pokud nebude řešen kruhovou křižovatkou, jeví se jako nezbytné
doplnit značení na zem pro auta. Přechod je pro chodce strašně dlouhý a
nebezpečný, taktéž nepřehledný pro řidiče směrem k chodcům přecházejícím přes
přechod.
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p. Trtílek: To se řešilo v minulosti a tloušťka čar nebyla v pořádku, tj. čáry se tam
nevlezly. Otázkou jsou další prvky, které by mohly křižovatku učinit více bezpečnou.
Usnesení č. 6: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnov dává podnět panu Dvořáčkovi a panu Kubíčkovi k vypracování návrhu
opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce ulic Dvořákova,
Brněnské a Humpolky.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

5) Seznámení s novým jednacím řádem komisí Rady města Tišnova – Mgr. Kudláček,
seznámil členy komise s novým jednacím řádem a jeho komentářem vypracovaným
právníkem města Tišnova Mgr. Salajkou.
Usnesení č. 6: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnov bere na vědomí nový jednací řád pro komisi Rady města Tišnova.
6) Různé
Trtílek: Viděl bych jako užitečné řešení dopravního hřiště v městě Tišnově.
Mgr. Kudláček: Ve věci dopravního hřiště v současnosti probíhají předběžná jednání
především se školskými institucemi o jeho umístění. Jednání vede Ing. Šikula.
Úkol: Mgr. Kudláček zjistí aktuální situaci ve věci možného záměru na realizaci
dopravního hřiště.
V Tišnově dne 3. 6. 2015
Zapsal: Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Tajemník komise

………………………………..

Ověřil/a: Miroslav Kettner
Ověřovatel pro schůzi 3. 6. 2015

………………………………..

Štěpán Pilný
Předseda komise

………………………………..
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