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1. ÚVOD, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, ZMĚNY
Úvod
Městská policie Tišnov (dále jen MP) se zabývá širokým spektrem činností, které jsou
stanovené právními předpisy a vyplývají z potřeb občanů. Také významně spolupůsobí v
oblasti prevence kriminality.
V roce 2014, kdy byla Městská policie Tišnov obecně závaznou vyhláškou vydanou
Zastupitelstvem města na svém zasedání č. 3/2014 založena, byl personální stav dva
strážníci. K 31.12.2015 ukončil pracovní poměr jeden strážník. Dne 1.3.2016 nastoupila
nová strážnice. K závěru roku 2016 byl, na základě vyhodnocení stavu a potřeb města, přijat
záměr navýšit početní stav strážníků na pět a v tomto duchu byl navržen a přijat rozpočet na
rok 2017.
Personální obsazení
V roce 2017 se podařilo naplnit předpokládaný stav strážníků:
Od 1.1.2017 do 1.4.2017 – dva strážníci
Od 1.4.2017 do 13.7.2017 – tři strážníci
Od 13.7.2017 do 6.12.2017 – čtyři strážníci
Od 6.12.2017 do 31.12.2017 – pět strážníků
Dva ze tří nově příchozích strážníků museli absolvovat speciální tříměsíční kurz strážníků
obecní policie ve Středisku profesní přípravy Městské policie Brno. Vzhledem k tomu, že
jeden z těchto strážníků neměl doposud žádné zkušenosti s prací v ozbrojených složkách,
byl podroben speciálnímu psychologickému vyšetření. Druhý ze strážníků má 20ti letou
praxi s prací u PČR. Vyjma jednoho, již uvedeného strážníka, jsou ostatní strážníci
profesionály s mnohaletou praxí u Policie ČR, Armády ČR a u jiných MP.
Při výběru strážníků pro práci u MP Tišnov je kladen důraz především na osobnostní a
charakterovou složku člověka. Prioritou při jednání strážníků s občany a na veřejnosti je
VSTŘÍCNOST, OCHOTA, PROFESIONALITA a úsměv (s důrazem kladeným na
prohlubování osobní a místní znalosti prostředí). Strážníci jsou motivováni k sounáležitosti
k městu a jeho občanům. Cílem je návrat k určité profesní cti a hrdosti na to, že se mohu
podílet na zvýšení pocitu bezpečí občanů a přispět k zajištění veřejného pořádku jako celku.
Personální obsazení MP Tišnov je, vzhledem ke zkušenostem z jiných měst, velice
uspokojivé.
Jelikož se podařilo personální stav do konce roku 2017 naplnit, započne MP od 1.1.2018
plnit nastavenou koncepci rozvoje MP pro rok 2018 a předpokládaný záměr spočívající
v rozšíření pracovní doby ku prospěchu občanů města.
Od 1.4.2017, po nástupu třetího strážníka, již začaly být obsazovány i odpolední směny do
20:00 hod.., což bylo ze strany občanů velice kladně přijato, měřeno počtem přijatých
oznámení v odpoledních a večerních hodinách.
Od 1.10.2017 byla postupně pracovní doba upravena od 06:00 hod. do 20:00 hod..
Od 1.1.2018 bude MP Tišnov občanům k dispozici od pondělí do pátku od 06:00 hod. do
22:00 hod.. Dále bude MP zajišťovat časy s největším nápadem přestupkové činnosti na
úseku narušování veřejného pořádku (rušení nočního klidu apod.) a to v pátek a v sobotu
v nočních službách (22:00-05:00 hod). Tímto krokem dojde současně k výraznému posílení

akceschopnosti bezpečnostních složek (MP a PČR) na území města v nejkritičtější noční
hodiny v týdnu.
Rozšířením pracovní doby MP bude v roce 2018 možné uskutečnit další plánované činnosti
spočívající v uzamykání a otevírání hřbitovů a sportovních areálů strážníky. Tímto dojde
k úspoře finančních prostředků města vynakládaných doposud ve prospěch privátní
bezpečnostní agentury.
Strážníci v souvislosti s přechodem na službu v nočních hodinách museli absolvovat nová
lékařská vyšetření.
Změny
V návaznosti na nový početní stav strážníků byl vypracován nový Organizační a Pracovní
řád MP. Původní byl zaměřen na fungování MP pouze v jednosměnném provozu, v počtu
dvou strážníků.
V roce 2018 dojde k rekonstrukci služebny MP na ul. Radniční č. 14. Po přemístění části
MěÚ na ul. Ráboňovu, bylo uvolněno přízemí budovy, které bude celé využito jako
služebna MP s odpovídajícím hygienickým vybavením, zázemím pro zaměstnance a
čekárnou pro veřejnost s bezbariérovým přístupem, přímo z ul. Radniční. Do současné doby
jsou občané nuceni absolvovat cestu přes čtvery dveře, bez zajištění bezbariérového
přístupu. V úřední dny se v úzké chodbě, v nedůstojném prostředí, tísní někdy i šest osob,
mezi nimiž jsou mnohdy matky s dětmi a handicapované osoby, bez možnosti si sednout.
Vývoj naznačuje, že počet občanů navštěvujících služebnu MP se zvyšuje a zvyšovat bude
úměrně, s rozšiřující se nabídkou služeb a využitím strážníků. Problém je i v nočních
hodinách, kdy je návštěva služebny velmi nekomfortní a problematická. Nejedná se pouze o
přestupce, kteří se dostavují k projednávání přestupků, ale také o oznamovatele, o osoby,
např. registrující si jízdní kolo nebo o osoby žádající od strážníků pomoc, radu apod..
V rámci zvýšení bezpečnosti strážníků a výrazného zjednodušení vzájemné komunikace v
terénu, byly v roce 2017 zakoupeny 2 radiostanice. Vzhledem k personálnímu navýšení,
bude MP v roce 2018 dovybavena ještě další radiostanicí.
Rok 2017 byl přelomový nejen ve vývoji MP Tišnov, ale i v rozsáhlých změnách v právních
normách, především od 1.7.2017, nabytím účinnosti nového přestupkového zákona. Tento
zákon s sebou přinesl nejen nové pojetí přestupkového řízení, ale současně z něj byl
vypuštěn institut DOMLUVY, který byl nově nahrazen správním trestem NAPOMENUTÍ.
Napomenutí musí mít písemnou formu a musí být evidováno obdobně jako projednané
přestupkové jednání.
Dále došlo k novelizaci v projednávání přestupků spáchaných v dopravě, kdy zákon o
provozu na pozemních komunikacích neumožňuje uložit NAPOMENUTÍ za určité
přestupky spáchané porušením dopravních předpisů. To znamená, že DOMLUVA není,
NAPOMENUTÍ nelze, tudíž nově lze uložit pouze pokutu.
Došlo ke zrušení zákona č. 379/2005 Sb., tzv. „tabákový zákon“, který byl nahrazen
zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který
s sebou přinesl, jako průvodní jev, problematiku kuřáků postávajících před restauracemi.
Z nového přestupkového zákona byl, bohužel, také vyňat institut zákazu pobytu za
opakované přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití páchané na
území města. Tímto krokem byl orgánům policie odebrán jediný a účinný nástroj, kterým
města disponovala proti nepřizpůsobivým osobám, které opakovaně páchaly na jeho území
přestupkovou činnost a neměly zde trvalý pobyt.

Na základě všech těchto zásadních změn museli strážníci v roce 2017 absolvovat četná
školení a semináře k novým právním úpravám a současně se vypořádat s faktem, že za
přestupky v dopravě lze uložit již pouze pokuta.
V roce 2017 byl také MV ČR spuštěn centrální Registr přestupků, kdy MP vznikla nová
povinnost oznamovat do registru veškeré přestupky proti veřejnému pořádku, majetku,
občanskému soužití aj. vybrané přestupky.
V návaznosti na avizované navýšení početního stavu strážníků projevili v roce 2017 některé
okolní obce zájem o spolupráci s MP Tišnov. Tato spolupráce by měla probíhat na
smluvním základě, za úplatu. V současné době jsou vedením města analyzovány možnosti
spolupráce, s důrazem kladeným na prioritní zabezpečení služby pro občany Tišnova.

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

800

- řešeno domluvou

279 (do 1.7.2017)

- řešeno oznámením správnímu orgánu:
přestupky
správní delikty
vraky

17
5
5

Celkem oznámeno přestupků v dopravě

27

Celková částka uložená v dopravě příkazem na
místě

61 700 Kč

Z uvedeného vyplývá, že převážnou většinu zjištěných a oznámených přestupků je MP oprávněna a
schopna projednat sama po své linii, bez zbytečného zatěžování správních orgánů.
Obdobně jako v předešlých letech bylo ze strany MP zjištěno přestupkové jednání nejčastěji
v centrální části města a bezprostředním okolí. Toto spočívalo především ve stání a zastavení
vozidel na místech, kde je to zákonem zakázáno. Ve většině případů se jedná o nerespektování
dopravního značení, stání v křižovatkách, na přechodech pro chodce a v neposlední řadě
neoprávněné stání na místech vyhrazených pro handicapované osoby. Nepovolené stání na
chodnících se podařilo soustavnou kontrolní činností snížit na únosnou mez.
Do skupiny projednávaných přestupků v dopravě se od 1.7.2017 zařadilo přestupkové jednání při
neuhrazení parkovného na nám. Míru a nám. Komenského.
Placené parkování
Od 1.7.2017 byl na výše zmíněných náměstích zaveden režim placeného parkování. MP zajišťuje
téměř veškerou činnost ve spojitosti s placeným parkováním. Mimo pravidelné kontroly, spočívající
jak v kontrole funkčnosti platebních automatů, tak v kontrole úhrady za parkování ze strany řidičů,

zajišťují strážníci taktéž technickou podporu, např. při výměně papíru, popř. akumulátorů, výběru
mincí a jejich následném transportu do banky. MP vydává abonentní a rezidentní parkovací karty.
Od samého počátku strážníci intenzivně kontrolovali a kontrolují platební morálku řidičů. Na
základě této kontrolní činnosti je v současné době respektovanost ze strany řidičů cca 95%. Co se
technické stránky týká, tak žádný z automatů nebyl déle než pár hodin mimo provoz (než se
podařilo jej znovu zprovoznit buď vlastními silami, nebo za pomoci odborné firmy). Denně se na
obou náměstích vystřídá v průměru 450 - 500 vozidel. Od 1.7.2017 do 31.12.2017 využilo placené
parkování 51 000 vozidel. Přestupků v důsledku neuhrazeného parkovného bylo projednáno celkem
200, což je zanedbatelný počet proti počtu 51 000 parkujících vozidel.
Měření rychlosti
V roce 2017 proběhlo 2x preventivní měření rychlosti v místech, ze kterých bylo přijato nejvíce
stížností od občanů. Jedno z měření proběhlo v nočních hodinách. Při měření rychlosti bylo zjištěno
6x překročení povolené rychlosti. Přestupky byly projednány v rámci MP a současně bylo učiněno
oznámení přestupců do bodového systému.
Průběžné preventivní měření rychlosti ukázalo, že na běžných komunikacích s povolenou rychlostí
do 50 km/hod. není rychlost řidiči zásadně překračována. Jiná situace je v místech, kde je
z bezpečnostních důvodů rychlost omezena do 30 km/hod. nebo v obytných zónách, kde je rychlost
povolena pouze do 20 km/hod. Na těchto místech dochází k masivnímu překračování rychlosti a to i
o 50 km/hod., což je prokazatelně zaznamenáno na záznamovém zařízení stacionárního ukazatele
rychlosti. Z těchto míst přijímají strážníci nejvíce stížností na nebezpečné jednání řidičů.
Při projednávání přestupků pokračují strážníci v nastaveném trendu, s důrazem kladeným
především na prevenci a vysvětlení specifik konkrétního přestupkového jednání se záměrem docílit,
jednak pochopení daného přestupkového jednání ze strany řidiče, tak v neposlední řadě zamezit
opakování (recidivě) jednání. Tento zvolený přístup se MP osvědčuje, neboť za sledované období
se jen velmi malé procento řidičů dopustilo přestupkového jednání opakovaně.
Pro zajištění řádné a nezbytné dokumentace, bezpečnosti strážníků a objektivity při jednání, jsou
strážníci vybaveni speciální osobní kamerou, jejíž součástí je také diktafon a fotoaparát. Toto
vybavení zajišťuje hladký průběh jednání, podložený průkazným materiálem. Současně jsou na
minimum eliminovány, jak pochybnosti a nesrovnalosti, tak případné útoky na strážníky.

b) ostatní činnosti na úseku dopravy
MP se na úseku dopravy nezabývá jen přestupky, ale svou činnost soustředí i na ostatní oblasti
týkající se dopravy, do kterých spadá např. zjišťování závad a poškození na 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. Ročně se jedná se o desítky
zjištěných nedostatků nahlášených Odboru správy majetku a komunálních služeb města (OSMKS),
se kterým strážníci úzce spolupracují nebo SÚS JmK.
MP také podává návrhy na změny nebo úpravy dopravního značení, kdy při návrzích vychází z
vlastních poznatků a zkušeností z terénu a také z poznatků řidičů a obyvatel města.
Vzhledem k rekonstrukci ul. Kvapilova a Smíškova, byl uzavřen hlavní vstup do ZŠ Smíškova.
Tento nahradil vstup z ulice Smetanova, která je v režimu obytné zóny, úzká a obousměrná. V místě
vznikala nepřehledná dopravní situace s množstvím nebezpečných situací. Na návrh MP bylo
rozhodnuto o dočasném zjednosměrnění komunikace, což si vyžádalo několik týdnů každodenní,
intenzivní kontroly a usměrňování neutěšené dopravní situace strážníky do doby, než byla

komunikace dočasně zjednosměrněna. Po zjednosměrnění bylo ještě potřeba několik dní dohlížet na
dodržování směru jízdy. Situace se po zjednosměrnění velice rychle dostala do normálu a kolizní
situace se neopakovaly.
Vraky
V rámci své činnosti MP intenzivně vyhledává vraky motorových vozidel a aktivně přistupuje k
zjištění jejich majitele a následnému odstranění z komunikace. Za sledované období bylo na území
města zjištěno 32 autovraků, z toho se strážníkům podařilo zajistit odstranění 26 vraků a tím uvolnit
26 parkovacích míst, která byla těmito vraky zabrána. Ve fázi rozpracovanosti zůstalo ke konci
sledovaného období ještě 6 vraků.
Odtahy
V roce 2017 byla navázána spolupráce s odtahovou službou z Vratislávky. Za sledované období
byly za asistence MP odtaženy 3 autovraky hyzdící vzhled města, jejichž majitelé nereagovali na
výzvy MP, ani správních orgánů.
Přechody
Na počátku nového školního roku hlídají strážníci bezpečný nástup školáků do škol. Celý měsíc září
strážníci svou přítomností u přechodů pro chodce připomínají dětem, že prázdniny již skončily a
řidičům, že opět začal školní rok. Obdobná situace je po zimních prázdninách.
V rámci zimních kontrol přechodů se strážníci zaměřují také na tzv. zamrzlá vozidla, jejichž řidiči
si neuvědomují nebo uvědomit nechtějí, jak svým jednáním, spočívajícím v nedostatečném
oškrábání ledu z výhledových oken vozidla, ohrožují bezpečnost silničního provozu. Někteří řidiči
byli odstaveni a přinuceni vozidlo uvést do náležitého stavu (s vyškrábaným průzorem velikosti
dezertního talířku se bezpečně jezdit nedá a ke škole už vůbec ne). Opakované jednání ze strany
řidičů nebylo zaznamenáno.
Blokové čištění
Problémy při blokových čištěních se staly téměř evergreenem. V roce 2016 se již situace podstatně
zlepšila, ale v roce 2017 byla opět téměř katastrofální. Na počátku jara, při prvních čištěních,
strávili strážníci několik dní na sídlišti kolem ul. Dlouhá, kdy při jednom čištění bylo zjištěno, že
z padesáti parkovacích míst určených k čištění bylo 35 obsazených. Strážníci museli využít
veškerou techniku a možnosti, aby majitele vozidel upozornili na blokové čištění. Bylo využito
rozhlasové zařízení na služebním vozidle a vyhlašována výzva k odstranění vozidla, dále byly
zjišťovány telefonní kontakty a osoby vyzývány telefonicky nebo zvoněním u domovních dveří.
Pokud se situace nestabilizuje, bude MP nucena přistoupit k radikálnějšímu řešení a tím je odtah
vozidla na náklady jeho majitele, neboť výzva k projednání přestupku danou situaci nevyřeší.
Přestupek bude sice projednán, ale komunikace zůstávají nevyčištěny a městu vznikají zbytečné
vícenáklady za opětovné čištění. Na dané téma byl zveřejněn článek v Tišnovských novinách a na
webových stránkách města.
Dopravní nehody
Strážníci ve sledovaném období asistovali a zabezpečovali místo 11 dopravních nehod. Činnost
strážníků při dopravní nehodě spočívá především v zajištění místa do příjezdu hlídky dopravních
nehod PČR, v případném poskytnutí první pomoci, v usměrňování dopravy v místě nehody,
v zajištění totožnosti svědků nehody, popř. zadržení pachatele apod.. V mnoha případech, kdy se
jednalo o triviální nehody, poskytli strážníci odbornou radu, návod a pomoc, jak DN vyřešit a

oznámit pojišťovně bez účasti policie, což zákonná úprava umožňuje. Ke konci roku se MP výrazně
podílela na zajištění místa při smrtelné dopravní nehodě za obcí Předklášteří (součinnost na žádost
operačního důstojníka PČR).

3. PŘESTUPKY PROTI VEŘEJNÉMU POŘÁDKU
Celkem řešeno přestupků

41

- porušení obecně závazných vyhlášek

33

- porušení nařízení města

8

Postoupeno správnímu orgánu

4

Celková částka uložená ve veřejném pořádku
příkazem na místě

6 300 Kč

Obecně závazné vyhlášky
V roce 2017 došlo k výraznému snížení přestupkové činnosti spočívající v požívání alkoholických
nápojů na veřejnosti a ve venčení psů v rozporu s vyhláškou. Ke snížení počtu přestupků při
venčení psů přispěla velkou měrou jak osvěta ze strany MP, především cílenými články
v Tišnovských novinách, tak intenzivní kontroly ze strany strážníků, které byly a jsou v prostorách
sídlišť nepravidelně prováděny již po šesté hodině ranní a taktéž ve večerních hodinách. Ke snížení
přestupků při požívání alkoholu na veřejnosti přispělo také ve velké míře odstranění laviček před
nádražím ČD, které přímo vybízely k nekontrolovatelnému požívání (absence kamer na budově
nádraží). Dále pak intenzivními kontrolami ze strany strážníků bylo zredukováno na minimum
požívání alkoholu na veřejnosti na sídlišti pod Květnicí.
Při projednávání uvedených přestupků, zejména při venčení psů, strážníci upřednostňují pohovor
s občanem a poučení s upozorněním na platnost vyhlášky, která byla porušena. K pokutám je
přistoupeno až při opakovaném porušení vyhlášky.
Nejpočetnější skupinou osob porušující obecně závazné vyhlášky jsou vesměs řidiči vozidel, kteří
parkují na travnatých plochách. Při těchto zjištěních strážníci přistupují ve většině případů k uložení
příkazu na místě.
Nařízení města
V těchto případech se jednalo vesměs o podomní prodej, kdy byli strážníci občany přivoláni
převážně k pokusům o nabízení energií a změny dodavatele. Ve všech případech postačilo, když se
strážník dostavil na místo, ztotožnil osoby a jednání se již neopakovalo. V jednání občanů Tišnova
je v tomto směru patrný posun k větší odpovědnosti a obezřetnosti, jednak si zvykli věc neodkladně
oznamovat MP a současně reagovat na články MP v Tišnovských novinách, kde bylo několikrát na
tento druh podnikání podnikavců upozorněno, stejně tak jako na webových stránkách města.
Veřejný pořádek – porušování nočního klidu
Mimo uvedených případů porušení obecně závazných vyhlášek řešili strážníci také přestupky proti
veřejnému pořádku ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, kdy
se jednalo především o znečišťování veřejného prostranství odhozenými předměty a nedopalky

cigaret. Téměř ve všech těchto případech postačilo upozornění občana a to s ohledem na okamžitou
nápravu spočívající v uvedení prostranství do původního stavu.
Samostatnou kapitolou a to velice problematickou je rušení nočního klidu. Po nesčetných
stížnostech bylo ze strany MP v letních měsících přijato opatření, spočívající v mimořádných
nočních službách v průběhu jednoho týdne. Tyto služby měly za účel zmapovat situaci a analyzovat
problémy. Bylo zjištěno, že drtivá většina problémů vznikla a vzniká po 1.7.2017, kdy vešel
v účinnost zákaz kouření v restauračních zařízeních. Všichni kuřáci navštěvující tato zařízení chodí
kouřit před hospody, kde se shlukují a debatují, což je velice rušivým elementem pro ostatní
obyvatele, kteří mají v letních měsících otevřená okna a poté narušený spánek. Tyto jevy jsou
průvodními jevy nového zákona a nelze s nimi téměř nic učinit, pokud kouřící osoby nekřičí,
nevyvolávají rvačky, hádky nebo jiným způsobem nenarušují veřejný pořádek.
Dalším a zásadním problémem je umístění nonstop provozoven přímo v centru města v obytné
zástavbě, kdy nežádoucím jevem je vynášení alkoholu z těchto zařízení a popíjení na veřejném
prostranství při kouření. To je věc, kterou ovlivnit lze, neboť se jedná o porušování obecně závazné
vyhlášky a na kterou se strážníci v roce 2018 zaměří při pravidelných nočních službách. Neboť
pouze pravidelnou a intenzivní kontrolní činností má nějaké opatření smysl.
Již při mimořádném týdnu nočních služeb byly učiněny první kroky k nápravě. MP navázala
kontakt s provozovateli podniků, věc s nimi byla prodiskutována a provozovatelé byli poučeni o
postupu ze strany MP v roce 2018. Dále byly do provozoven umístěny dvojjazyčná upozornění na
rušení nočního klidu a porušování vyhlášky o požívání alkoholu na veřejnosti. Upozornění jsou
v českém a polském jazyce, protože bylo zjištěno, že na přestupkové činnosti se velkou měrou
podílí, v Tišnově ubytovaní, polští pracovníci. Současně byla vyrozuměna agentura zaměstnávající
tyto osoby s příslibem, že všechny nové zaměstnance bude poučovat o platnosti právních norem.
Opatření k problematice bylo přijato i ze strany Policie ČR Tišnov, formou zvýšených kontrol
v nočních hodinách.
V rámci nového „protikuřáckého zákona“ provádí MP namátkové kontroly restauračních
provozoven na dodržování zákazu kouření. Porušení zákona nebylo dosud zjištěno.

4. PŘESTUPKY PROTI OBČANSKÉMU SOUŽITÍ
Ve sledovaném období byli strážníci přivoláni k 7 případům sousedských sporů, partnerských
neshod a schválností. S nesvářenými stranami byla vždy situace prodiskutována a rozebrána s
následným navržením řešení. Téměř ve všech předmětných případech se podařilo dosáhnout smíru
znesvářených stran a vyřešení daného sporu ke spokojenosti všech zúčastněných.

5. PŘESTUPKY PROTI MAJETKU
Celkem řešeno přestupků

27

- řešeno příkazem na místě

26

- řešeno oznámením správnímu orgánu

1

- řešeno domluvou, napomenutím

0

Celková částka uložená příkazem na místě

16 300 Kč

MP bylo ve sledovaném období oznámeno celkem 27 krádeží. Ve všech případech se jednalo o
přestupkové jednání, tedy způsobená škoda v jednotlivých případech nepřesáhla částku 5 000,- Kč.
Z hlediska statistiky byl v roce 2017 zaznamenán výrazný nárůst hlášených přestupků proti
majetku. Nezanedbatelnou část přestupců tvoří lidé v důchodovém věku.
--------------------------------------

Za rok 2017 bylo v dopravě, ve veřejném pořádku a v majetku celkem projednáno
868 přestupků a uloženo příkazem na místě 84 300 Kč
6. ODCHYT ZVÍŘAT

Celkem odchyceno zvířat
-

pes
dravec
koza
srna
kočka
nutrie

40
29
4
3
2
1
1

Od 1.9.2017 převzala MP, od končící firmy LARN, komplexní zajišťování služby odchytu zvířat.
V pracovní dny je služba zajišťována v rámci pracovní doby strážníků. V noci a o víkendech
zajišťují strážníci službu pouze na telefonu, kdy vždy jeden ze strážníků má doma telefon a teprve
po oznámení vyjede k odchytu. Tuto tzv. „psí službu“ poskytují strážníci na bázi dobrovolnosti, ve
svém volném čase. Od 1.9.2017 bylo tímto způsobem odchyceno 5 psů.
MP byla současně dovybavena kompletní odchytovou technikou, obnášející speciální rukavice,
odchytové tyče s oky a odchytovou sítí. Část odchytového vybavení, které bylo v majetku města,
bylo převzato od firmy LARN. Dále byla pořízena technika k odchytu hadů (kleště, hák).
Tím, že MP převzala od soukromé firmy odchytovou službu, byly a jsou ušetřeny prostředky
z rozpočtu města.
Odchyceného psa strážníci umístí do kotce ve sběrném dvoře na ul. Wagnerova a zajistí mu krmení
a vodu. Za rok 2017 se podařilo, také díky iniciativě a osobní a místní znalosti strážníků, všechny
psy umístěné v kotcích vrátit zpět k majitelům. Žádný pes nemusel být umístěn v psím útulku
v Brně, protože kotce ve sběrném dvoře slouží pouze jako tranzitní. Tím nevznikly městu žádné
náklady spojené s umístěním zvířete v útulku.
Tři strážníci MP Tišnov jsou držiteli certifikátu opravňujícího k odchytu zvířat. V únoru 2018
budou absolvovat speciální kurz na veterinární klinice v Brně zbylí dva strážníci, což je velice
žádoucí i vzhledem k víkendovým a nočním odchytům, protože do té doby se v „psí službě“ mohou
střídat pouze tři strážníci s certifikátem.
V roce 2017 nabyla účinnosti nová obecně závazná vyhláška o volném pohybu psů na území města,
čímž byla nastavena nová pravidla v pohybu psů v Tišnově. Nová povinnost majitelů psů, mít psa
označeného známkou, velice usnadnila práci strážníků při jejich odchytu a následném navrácení

zpět majitelům. Takto bylo majitelům navráceno 10 odchycených psů, kteří nemuseli být umístěni
v kotci.
Dále známky usnadnily kontrolu dodržování vyhlášky a v roce 2017, v důsledku intenzivních
kontrol a poučení ze strany MP, přihlásilo do evidence MěÚ své psy o 70 osob více, než
v předešlých obdobích, kdy tak mnozí lidé učinily vůbec poprvé.

7. PREVENCE
a) na počátku školního roku 2017 již tradičně proběhly pro žáky 1. tříd na základních školách
přednášky na téma bezpečného chování:
-

venku, včetně správného nošení klíčů od obydlí
doma, když jsou samy
volání na tísňové linky, vč. tísňových telefonních čísel
na cestě do školy a ze školy
při styku s cizími lidmi
při styku se zvířaty, i agresivními (s názornou ukázkou bezpečného krytí lidského těla)
při nálezu infekčního materiálu (injekční stříkačky apod.)

Na závěr přednášky obdržely děti, jako dárek od strážníků, klíčenku na krk s logem a telefonním
číslem MP Tišnov.
b) v průběhu května-června 2017 opět uskutečnili strážníci sérii přednášek pro žáky prvních
tříd 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 (s názornou ukázkou na částečně ne-vybaveném
jízdním kole)
 správné užívání a výběr ochranné přilby
Ve volném čase byla pro děti 1., 2. a 3. tříd uskutečněna přednáška v ZŠ Deblín.
c) V roce 2017 byla vedením MŠ U Humpolky MP požádána o návštěvu strážníků v MŠ. Tato
proběhla na ul. Cáhlovská, v areálu zahrady MŠ, za účasti všech tříd. Návštěva byla
zaměřena na preventivní přednáškovou činnost, seznámení dětí s prací MP, ukázku
služebního vozidla MP a jeho vybavení, včetně ukázky výzbroje a výstroje strážníků
s možností si tuto osahat a vyzkoušet funkčnost. Na rok 2018 jsou již dojednány další
návštěvy MŠ.
d) opakovaně probíhají kontroly parků a dětských hřišť zaměřené především na výskyt
použitých injekčních stříkaček a poškozeného městského mobiliáře. Za sledované období bylo
nalezeno celkem 16 ks použitých injekčních stříkaček. Po nálezu došlo k odstranění nalezeného
infekčního materiálu a odevzdání ve spolupracující lékárně.
Na základě přednáškové a preventivní činnosti v MŠ a ZŠ, byl dětmi a rodiči dětí strážníkům
několikrát oznámen výskyt stříkaček v blízkosti hustě obydlených částí města. Jako zpětnou
vazbu učinili strážníci, prostřednictvím vedení MŠ, poděkování všímavým dětem.
e) městská policie, v rámci prevence a informovanosti veřejnosti, téměř pravidelně přispívá
články do Tišnovských novin a na webové stránky města, s cílem seznámit občany s prací

strážníků, se zásadními právními normami ovlivňujícími každodenní život a se zjištěnými
nedostatky a poznatky.
f) Velice důležitým faktorem v rámci prevence protiprávního jednání na území města je úzká
spolupráce s Odborem sociálních věcí MěÚ Tišnov. V roce 2017 proběhlo celkem 10
součinnostních akcí zaměřených na prevenci, zacílených především na kouření, požívání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek dětí a mládeže. Cílem těchto opatření je
preventivní dohled a eliminace nežádoucích jevů u mladé generace.
Ve sledovaném období bylo na OSV MěÚ Tišnov, Kuřim a Brno (OSPOD) předáno k přijetí
dalších opatření 7 případů.
Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí došlo také k výrazné eliminaci kouření a užívání
návykových látek nezletilými a mladistvými v ranních hodinách (před začátkem vyučování)
na nám. Míru, v parku za kostelem a v parku na ul. Riegrova.
8. OSTATNÍ ČINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA O OBECNÍ POLICII
 Asistence a součinnost - nedílnou součástí práce strážníků jsou asistence a poskytnutá
součinnost pro různé subjekty, spočívající v zajištění nebo obnovení veřejného pořádku,
v zajištění bezpečnosti osob, v zajištění oprávněných subjektů při výkonu oprávnění,
v zajištění míst trestných činů, přestupků nebo dopravních nehod, ve zjištění pobytu osob a
stavu věci, při vstupu a prohlídkách bytů apod. V roce 2017 proběhla 2x asistence při
nálezu mrtvoly v bytě.
V rámci asistencí byla MP v několika případech nápomocna u havárie plynu a vody,
spadlých stromů, poškození sloupů veřejného osvětlení a požáru.
Nedílnou součástí činnosti strážníků je součinnost s odbory MěÚ, spočívající v zajištění
informovanosti veřejnosti o investičních nebo obdobných akcích města ve formě distribuce
informačních materiálů a letáků v dotčených lokalitách.

Celkem provedeno
součinností

asistencí

a poskytnuto
126

- asistence

66

- součinnost

60

Subjekty, kterým je poskytována asistence nebo součinnost:
-

Odbory MěÚ
Soudy
Soudní exekutor
Poliklinika
ÚP ČR
PČR
HZS
RZS
Veterináři
Vodárny a kanalizace

-

NBÚ
Dům s pečovatelskou službou
Jiné městské policie
Městské kulturní středisko

Asistence, součinnost a kontroly strážníků, především na ÚP, exponovaných odborech MěÚ
(OSMKS, OSV) a poliklinice, již prokazatelně přinesly pozitivní výsledky spočívající v omezení
agresivního jednání některých občanů ve veřejných institucích a na úřadech. V roce 2017 nemusela
MP nikoho z těchto prostor nebo z jednání vykazovat nebo vyvádět.


Akce a opatření - MP již pravidelně dohlíží na pořádek a zajišťuje bezpečnost při různých
společenských, kulturních a pietních akcích

Celkem opatření


-

17

Silvestr
Svatováclavské hody
dušičky
Memoriál Ivo Medka
2 x společenské akce gymnázia
Ultra maraton
Tišnov v pohybu
Martinský světýlkový pochod
akce v areálu letního kina
Novoroční ohňostroj
výstava minerálů
pochod pro Allepo
pochod k otevření Cesty hrdelního práva
sraz veteránů
setkání starostů ORP
koncert Concentus Moraviae v Předklášteří
Doručování písemností – na základě a v souladu se zákonem doručuje MP písemnosti
orgány obce
soudy
soudní exekutoři



Skládky - v 15ti případech byly zjištěny černé skládky a v součinnosti s Odborem správy
majetku a komunálních služeb byla neprodleně učiněna opatření k jejich odstranění, aby
nedošlo k jejich nežádoucímu rozšiřování. Současně bylo místo skládky strážníky
monitorováno a ve většině případů se na stejném místě skládka již neobjevila.



Trestné činy - v 7 případech se MP spolupodílela na zjištění nebo objasnění trestné činnosti.



Registr jízdních kol (REJIK) - do současné doby MP v registru eviduje 24 jízdních kol,
v celkové hodnotě 422 590 Kč. V rámci této bezplatné služby byla navázána spolupráce
s prodejci jízdních kol.



Nálezy - V průběhu roku bylo zjištěno 20 nálezů věcí, písemností a cenností. Nálezy se
podařilo ve většině případů vrátit majitelům, v opačném případě byly předány do ztrát a nálezů
v rámci MěÚ.



Informační systém - v Informačním systému MP (IS MP) bylo za dvanáct měsíců činnosti
zaznamenáno téměř 2 000 událostí.



Podání vysvětlení – v roce 2017 bylo na služebnu MP předvoláno 90 osob k podání vysvětlení.
Ve většině případů byly přestupky projednány v rámci MP. Tento způsob dořešení, který
zákon umožňuje, je citlivý jak k přestupcům, neboť nepodléhá správnímu poplatku, tak
nenavyšuje zatížení správních orgánů MěÚ. Předvolané osoby začaly současně MP vnímat
jako správní orgán a nejenom jenom jako „vypisovače lístečků“ bez dalších pravomocí.



Donucovací prostředky - za sledované období bylo v jednom případě použito donucovacích
prostředků a 1 osoba byla předvedena na Policii ČR.



Pomoc občanům – ve 14 přídech byla strážníky poskytnuta pomoc přímo v terénu. Tato
spočívala ve většině případů (10x) v poskytnutí první pomoci a přivolání sanitky RZS (pády,
nevolnost, záchvaty, jiné zdravotní potíže). Dále se jednalo např. o zabouchnuté klíče ve
vozidle, v jednom případě byly v letním období zjištěny 2 děti v uzavřeném vozidle. Po
vyhledání matky, byla tato náležitě poučena o nebezpečném a bezohledném jednání vůči svým
dětem. Kuriózním případem pomoci občanovi byla nasazená „botička“ na vozidle, kdy
majitelka ztratila klíče od vozidla a z obavy o odcizení vozidla požádala strážníky o
zabezpečení vozidla tímto způsobem.



Příkazní (pokutové) bloky – vzhledem ke skutečnosti, že MP má v rámci celého MěÚ nejvyšší
spotřebu pokutových bloků, bylo dohodnuto převzetí evidence těchto cenin. Od 1.7.2017 MP
nabývá, eviduje a vydává bloky v rámci celého MěÚ.

 Kamerový dohled – od 1.10.2017 převzala MP pod svoji správu městský kamerový dohled.
V současné době je na nejexponovanějších místech ve městě instalováno 24 kamerových
bodů. Postupně budou zabezpečována další místa, vyhodnocená jako místa s bezpečnostním
rizikem. V souladu se zákonem a jako záruka proti zneužití záznamů, je do záznamů oprávněn
vstupovat pouze vedoucí strážník.
Od 1.10.2017 byl již v pěti případech poskytnut kamerový záznam oprávněným orgánům z důvodu
šetření a objasňování trestné činnosti nebo přestupkového jednání.

9. ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY
Obnova starého kamerového systému
Vzhledem k tomu, že kamery převzaté od Policie ČR jsou již více než 10 let staré, bude
nutné je postupně nahrazovat novými. Již dnes jsou 2 z 6 kamer nefunkční a oprava,
vzhledem k nákladnosti a relativně nízké pořizovací ceně nové kamery, nepřichází v úvahu.
Dále MP jako prioritu vidí v umístění kamerového bodu na budovu nádraží ČD, která by
monitorovala a zajišťovala důkazní materiál v prostoru před oběma nádražími a obchodním
centrem Albert.

Kotce pro odchycené psy
Kotce ve sběrném dvoře nejsou, s ohledem na zajištění základního komfortu umístěného
zvířete, zcela vyhovující. Prostor pro psa je ze všech stran odkrytý, opatřený pouze
mřížováním tzn., že psi nejsou chráněni před větrem, prudkým deštěm, ani nárazovým
sněžením. V kotci jsou sice boudy, ale málokterý pes je, vlivem stresu a strachu, využívá.
Dveře kotců by se měly otvírat dovnitř, aby byl pes při vstupu nucen ustupovat do kotce,
nikoliv aby člověk otevírající kotec směrem ven, byl případně atakován psem i dveřmi.
Misky pro krmení a vodu by měly být vyměnitelné bez nutnosti vstupu do kotce.
Navrhované řešení by mělo dnes být již standardem.
MP navrhuje v budoucnu zřídit kotce ze tří stran zděné, se vstupem od železniční trati, z
důvodu omezení nepříjemného štěkotu do ul. Wagnerova, na což poukazují obyvatelé
okolních domů. Pes umístěný přes víkend v kotci, mnohdy v důsledku stresu, celý den a noc
štěká. Stejně tak štěká, pokud jsou obsazeny oba kotce (jedná se o přirozený projev psů). Za
úvahu by stálo navýšit počet kotců min. na tři a to i z hlediska možného, zpoplatněného
odchytu psů v okolních obcích.

10. ZÁVĚR
Mimo statistiku se nachází hlavní náplň činnosti MP, tj. vykonávaná hlídková a obchůzková činnost
ve všech částech města, včetně místních částí Pejškov, Hájek, Hajánky a Jamné, která zabírá
převážnou část pracovní doby strážníků. Služba je založena na budování sounáležitosti městské
policie a občanů města s cílem poskytnout pomoc a ochranu každému, kdo ji potřebuje.
Na velice dobré úrovni probíhá spolupráce Městské policie Tišnov s Obvodním oddělením PČR
Tišnov. Spolupráce je postavena především na vzájemné toleranci, výpomoci v případě potřeby a
operativním reagování na problémy. Ve stejném duchu probíhá spolupráce se všemi odbory MěÚ
Tišnov.
Cílem MP Tišnov není represe, ale účinná prevence na všech úsecích přestupkového jednání,
společně s preventivní činností cílenou především k dětem a mládeži.
Městská policie Tišnov si nadále klade za cíl pokračovat v nastoleném trendu a v rozšiřování
nabídky a kvality svých služeb směrem k občanům, s cílem přispět k větší bezpečnosti a pořádku na
území města Tišnova.
O tom, že nasměrování MP Tišnov je správným směrem vypovídá i fakt, že za dosavadní
působnost, tj. bezmála 4 roky, nebyla zaznamenána žádná oficiální stížnost na činnost nebo
nečinnost strážníků.
Současně nelze opomenout kontinuitu a veškerou podporu v práci strážníků ze strany vedení města
Tišnova.
Jiří Sokol
vedoucí strážník MP Tišnov

