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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
P

M

Městská policie Jeseník

MÚ

Městský úřad

PCO

Pult centrální ochrany

ISMP

Informační systém městské policie

MKDS

Městský kamerový dohledový systém

IZS

Integrovaný záchranný systém

PČR

Policie České republiky

PMS

Probační a mediační služba ČR

NBÚ

Národní bezpečnostní úřad

PMS

Probační a mediační služba ČR

NBÚ

Národní bezpečnostní úřad

HZS

Hasičský záchranný sbor (Olomouckého kraje)

ZZS

Zdravotnická záchranná služba (Olomouckého kraje)

NO

Nařízení obce

OZV

Obecně závazná vyhláška

OSPOD

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

ODSH

Odbor dopravy a silničního hospodářství
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I. Úvod
Městská policie Jeseník byla zřízena městským zastupitelstvem (schválením obecně závazné
vyhlášky o městské policii) ke dni 2. 10. 1992. V současnosti je platná zřizovací vyhláška
města č. 3/2001, o městské policii. Tímto řídícím aktem je městská policie zřízena
zastupitelstvem města k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a je
samostatným orgánem Města Jeseníku. V roce 2018 Městská policie Jeseník tak pokračovala
ve svém působení na území města Jeseník již šestadvacátý rok.
Činnost, poslání a úkoly městské policie jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii). Dále městská policie
plní některé úkoly podle jiných zákonů. Řídí se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 250 a 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
trestní řád), zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami („tabákový zákon“), zákonem č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích („zákon o silničním provozu“) a dalšími
právními předpisy.
Městská policie podle zákona o obecní policii při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
d) podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu nad bezpečnost a plynulost
silničního provozu na pozemních komunikacích,
e) podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) podílí se na prevenci kriminality ve městě,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě,
h) odhaluje přestupky jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání
údaje o městské policii
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V rámci jiných právních předpisů pak městská policie realizovala:
- odchyt toulavých a synantropních zvířat (zejména psů) a v eventuální spolupráci
s veterinárním lékařem zabezpečuje další péči o tato zvířata (případné ošetření, umístění
v provizorních kotcích a zajištění převozu do útulku),
- doručování pošty pro potřeby správních orgánů města,
- účast na krizovém řízení města, zejména plněním úkolů v předávání informací relevantních
pro krizové řízení a zabezpečováním místa krizové události,
- ukládání pokut v blokovém řízení v rámci příslušných ustanovení zákona o přestupcích,
- koordinaci a účast (za město Jeseník) v Programu prevence kriminality v gesci ministerstva
vnitra.
II. Činnosti v roce 2018
Činnost Městské policie Jeseník je v současné době nezastupitelná. Je to způsobeno jednak
stálým nárůstem trestné činnosti a dalšího protiprávního jednání, svůj podíl na této
skutečnosti má i fakt, že Policie ČR prochází dlouhodobou reformou a potýká se
s personálními problémy. To je dáno i velikostí územního obvodu obvodního oddělení,
sahající katastrálně od obce Ostružná, Bělá pod Pradědem, Lipová-lázně přes Jeseník na
území obce Česká Ves, Písečná, Supíkovice a Hradec Nová Ves. Ve městě pak zpravidla
zůstává jedna dvoučlenná hlídka policistů. Proto je právě městská policie ta instituce, která je
schopna pružně a hlavně rychle reagovat na podněty a oznámení občanů a zakročit při
narušení veřejného pořádku, ať již sama anebo často ve spolupráci a součinnosti s Policií ČR.
Při plnění svých povinnosti v roce 2018 zaznamenala městská policie (dále jen „MP“) na
3204 evidovaných událostí. Z toho 2415 událostí bylo přijatých jako přestupek kdy u 701
bylo následně shledáno, že se v dané věci o přestupek nejedná. Po vyhodnocení v tomto
období strážníci tedy projednali celkem 1455 přestupků, a to jak na základě přijatých
oznámení, tak zjištěných vlastní činnost. Z celkového počtu bylo projednáno 1243 přestupků
domluvou, 212 přestupků uložením blokové pokuty na místě zaplacených. Ve 240 případech
byl přestupek oznámen příslušnému správnímu orgánu, popřípadě předán PČR k dalšímu
opatření (šetření). Skladba jednotlivých přestupků oznámených správnímu orgánu je
v tabulce níže. U 567 událostí z podnětu občanů došlo na místě k vyhodnocení, že se
nejedná ani o přestupek.
Na policii nebo ke správnímu orgánu byly předvedeny 4 osoby. Policii ČR byla předána 1
hledaná osoba. Policii ČR bylo v 11 případech předáno podezření ze spáchání trestného činu.
V roce 2018 strážníci odchytili 63 toulavých zvířat, ve velké většině se jednalo o psy, byly
však v uplynulých letech zaznamenány i odchyty jiných domácích zvířat nebo zvířat žijících ve
volné přírodě (zmije, vydra), nechyběl však ani odchyt poraněných pernatců, ať již volně
žijících (sova, dravec) nebo v zájmovém chovu (papoušek).
Strážníci v souvislosti s plněním služebních úkonů a zákroků v 5 případech použili donucovací
prostředky bez poškození na zdraví omezované osoby. Ve všech případech v rámci
zákonných zmocnění. Služební zbraň nebyla použita. Strážníci nečelili fyzickým útokům na
svoji osobu v právním postavení úřední osoby.
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Výčet jednotlivých činnosti
přehledových tabulkách.

MP

v roce

2018

je

uveden

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší
dovolené rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho ostatních
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených
přísl. orgánům
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší
dovolené rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva
z toho ostatních
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného
činu
oznámených Policii ČR

v následujících
212
161
0
0
2
0
25
24
240
168
0
0
5
6
32
0
29
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Počet fyzických útoků na strážníky*

0

Počet případů použití služební zbraně strážníkem
z toho oprávněné
z toho neoprávněné
Z dalších činností MP:

0

Počet odchycených zvířat
Počet zjištěných osob řídících motorové vozidlo pod vlivem alkoholu
Počet výjezdů a asistencí obecní policie na žádost Policie ČR, HZS, ZZS
apod.
Provozování pultu centralizované ochrany Ano = 1/Ne = 0***
Počet nezletilých osob, jejichž protiprávní jednání bylo oznámeno OSPODu

63
0
328
1
4
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III. Rozpočet a jeho plnění
Výdaje
Plánované výdaje na provoz městské policie (vyjma platů a odvodů) byly v roce 2018 ve výši
1. 213 000,- Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 1.052 703,-Kč (nedočerpáno zůstalo: 160 297,Kč, což se rovná 13,2% z celého rozpočtu), přičemž struktura těchto výdajů vypadá takto:
Výdaje spojené s provozem služebny městské policie, správou a obnovou výpočetní techniky,
telekomunikace, programového vybavení, nákladů na výstroj, provoz vozidel a další techniky,
obnovy, údržby a přenosu záznamu MKDS na optickou síť celkem 1.052.703,- Kč.
Celkové náklady na činnost městské policie v roce 2018 dosáhly částky: 9.343.110,- Kč.
Z této částky šlo na platy zaměstnanců a odvody do státního rozpočtu: 8.130.110,- Kč
(87,01% z celkových nákladů na činnost MP) a na veškeré ostatní výdaje: 1.213.000,- Kč
(provoz a investice).
Příjmy
Příjmy: příjmy z dotací na projekty prevence kriminality – 75. 000,- Kč
Příjmy z dotací Evropského sociálního fondu 5. 290.450,- Kč (na 4 dotované na 3 roky pro
zaměstnance - projekt APK, tzn. dotace budou postupně vyplácené za rok 2017 – 2020)
Příjmy z uložených a vybraných blokových pokut: 39 400,- Kč

IV. Personální situace
K 31. 12. 2018 byl početní stav městské policie 16 zaměstnanců města zařazených do
městské policie. Z tohoto počtu je 15 strážníků a 1 administrativní pracovník.
Na přímém výkonu služby se v průběhu roku podílejí všichni strážníci. Strážníci pracují
v nepřetržitém pracovním režimu, zpravidla ve 12ti hodinových směnách v obvyklém složení
2 + 1 (dva strážníci v ulicích a jeden strážník zajišťující výkon služby příslušné směny na
operačním středisku. V případě plánovaných bezpečnostních akcí (s Policií ČR, IZS) anebo
pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku při veřejných shromážděních, kulturních,
sportovních a společenských akcích bývají směny posilovány až na dvě nebo tři hlídky.
Přestože průměrný věk strážníků MP již přesáhl 50 let, ve svých mimopracovních aktivitách
se mnozí zaměřují na sportovní aktivity (jízda na kole - rekreačně a kondičně až po účast na
regionálních cyklistických závodech, tenis, stolní tenis, kopaná a lední hokej, sportovní
karate). Dva strážníci jsou pravidelnými bezpříspěvkovými dárci krve na transfuzní stanici
jesenické nemocnice. V roce 2018 darovali (plnou) krev dohromady celkem 3 krát.

6

Počet zaměstnanců města zařazených do MP celkem

16

z toho strážníků

15

z toho čekatelů

0

z toho ostatních zaměstnanců

1

Věková struktura strážníků

15

21-30

0

31-40

1

41-50

6

51-60

7

61 a více

1

Nejvyšší dosažené vzdělání strážníků

15

střední bez maturity

3

střední s maturitou

9

vyšší odborné

0

vysokoškolské

3
Odborná připravenost, školení pracovníků

Město Jeseník v souladu se zákonem o obecní policii zajišťovalo výcvik strážníků pro jejich
dostatečnou připravenost pro plnění zákonem stanovených úkolů. Povinně se strážníci
zúčastnili (nejméně dvakrát ročně) střelecké přípravy, kdy její součástí byly cvičné střelby.
Střelby jsou prováděny na schválené střelnici v obci Bělá pod Pradědem, místní část
Adolfovice.
Všichni strážníci jsou držiteli osvědčení ministerstva vnitra v souladu se zákonem o obecní
policii. V roce 2018 absolvovalo celkem 5 z patnácti strážníků prolongační školení a odbornou
zkoušku před komisí ministerstva vnitra k získání osvědčení ministerstva vnitra o splnění
odborných předpokladů k výkonu oprávnění a plnění povinností podle zákona o obecní policii
(tzv. profesní licence). Zbylí strážníci budou absolvovat totéž v průběhu roku 2020. Odborné
školení je zajištěno smluvně, převážně Městská policie Brno (ve svém profesním středisku
v Brně), zčásti u akreditovaného soukromého institutu POLIS, v rámci výuky lektorem u
Městské policie Šumperk. Zkoušky budou uskutečněny v Brně. Všichni strážníci zvládají
zkoušky vždy sestávající z písemného testu (povoleny 4 chyby ze 40 otázek) a ústní zkoušky
(3 vylosované otázky) na první pokus. Tuto zkoušku jsou podle zákona strážníci povinni
absolvovat každé tři roky. Na základě úspěšné zkoušky vystaví ministerstvo vnitra na
konkrétního strážníka osvědčení k výkonu povinností a oprávnění strážníka – bez této platné
listiny nemůže strážník vykonávat povinnosti a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii. K odchytu toulavých a synantropních zvířat je vyškoleno celkem 11 strážníků.
Tito jsou držiteli osvědčení, vydaného Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, a to
na základě absolvovaného základního čtyřdenního odborného kurzu.
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V. Součinnost
Městská policie při plnění úkolů daných zákonem o obecní policii spolupracuje s dalšími
subjekty. Předně to je s Policií ČR, dále pak se správními orgány města (doručování
předvolání nebo příkazů, předvedení osob ke správnímu orgánu apod.), Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje, Zdravotnickou záchrannou službou nebo
občanským spolkem Boétheia, který provozuje oba azylové domy v Jeseníku. Bylo
realizováno celkem 340 asistencí nebo výjezdů městské policie ve prospěch výše uvedených
orgánů a institucí. Nejvyšší podíl asistencí bylo na žádost Policie ČR (139 – v tom je
například i účast strážníka jako nezúčastněné osoby u procesních úkonů trestního řízení),
HZS (89), ale také MÚ a ZZS (22). Samozřejmá je spolupráce městské policie s občany.
Nejen v rámci koordinační dohody bylo i v roce 2018 nadále pokračováno v rozvíjení
spolupráce s Policí ČR, kdy se tato spolupráce projevila zejména při zajištění veřejného
pořádku při veřejných shromážděních, během kulturních a sportovních akcí, akcí zaměřených
na děti a mládež (branně vědomostní závod „Táhneme za jeden provaz“, „Den bezpečnosti“,
vědomostní soutěž ,,Právo pro každý den“) a dále při kontrole restauračních zařízení,
respektive parkových oblastí během bezpečnostně-preventivních akcí zaměřených na
dodržování tabákového zákona (zejména podávání alkoholických nápojů osobám mladším
18ti let). Také proběhly kontrolní akce ve spolupráci s pracovníky odboru dopravy MÚ
zaměřené na dodržování speciálních předpisů pro řidiče a provozovatelů vozidel taxislužby.
V hodnoceném období byla rovněž rozvíjena spolupráce s ostatními městskými policiemi, kdy
docházelo k výměnám zkušeností z vlastní činnosti.
Ve zvýšené míře se na městskou policii v uplynulém období obracely soudy, exekutorské
kanceláře (16 krát), probační a mediační služba, OSPOD anebo NBÚ ve věci zjišťování místa
pobytu povinných osob na území města, respektive zjišťování dalších osobních údajů
k zájmovým osobám evidovaných městskou policií v ISMP.
Městská policie se více orientovala na jednání s občany, promítání jejich oprávněných
připomínek do své činnosti a prevenci nežádoucích jevů. Zde je kladen důraz na dobrou
osobní a místní znalost jednotlivých sektorů města svěřených konkrétním strážníkům (11
okrsků.). Okrskovou činnost zaměřenou speciálně na pochůzku v dané oblasti lze však
provádět pouze nad rámec plnění běžné hlídkové a intervenční činnosti hlídek MP.
VI. Prevence kriminality
Organizačně je činnost v oblasti prevence kriminality za město Jeseník od 1. 6. 2003
přidělena městské policii. V programu prevence kriminality je město Jeseník zapojeno od r.
1997. S výjimkou dvou let město Jeseník uspělo každoročně v žádosti s některým z dílčích
projektů prevence kriminality, které v průběhu uplynulých let po současnost zpracovává
strážník specializující se na prevenci kriminality (Bc. Miroslav Táborský).
V roce 2018 Jeseník byly vypracovány celkem dva projekty a město požádalo odbor prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR o dotační podporu. Finanční podpora – státní účelová
dotace byla nakonec schválena jednomu projektu v celkovém objemu 75 tisíc Kč, a to na:
Dílčí projekt vypracovaný a realizovaný městskou policií ve spolupráci s oddělením sociálněprávní ochrany dítěte Městského úřadu Jeseník (OSPOD) pod názvem: „Monitorovací
bezpečnostní zařízení.“ byla přidělena státní účelová dotace ve výši: 75 tisíc Kč. Spolu se
spolufinancováním ze strany města Jeseníku dosáhly náklady na realizaci tohoto projektu
celkového objemu: 92.220 Kč (finanční podíl města: 17,85 %). Díky projektu zrealizováno 17
monitorovacích zařízení z toho 15 pro potřeby seniorů a 2 pro potřeby terénních pracovníků
sociálního odboru města Jeseník.
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Preventivní činnost: MP Jeseník se spolupodílela i na realizaci dalších akcí pro děti a
mládež – příprava na okresní vědomostní soutěž ,,Právo pro každý den“, 2x okresní braná
soutěž ,,Táhneme za jeden provaz“ a přednáškovou činnost v roce 2018 ve stejném měřítku
jak v předchozích letech, zejména v mateřských školách, v internátě pro děti studující na
středních školách na hotelu M a na základních školách. Činnost byla zaměřená jednak na
bezpečné chování v silničním provozu a dále na negativní důsledky požívání alkoholických
nápojů a kouření dětmi a mladistvými a další protiprávní jednání. Přednáškovou činnost
vykonávali za MP Bc. M. Táborský, Bc. R. Sedlář.
VII.

Městský kamerový dohledový systém (MKDS)

Významným prvkem při zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku a pro prevenci kriminality
ve městě je již neodmyslitelný městský kamerový dohledový systém (MKDS). V současné
době má tento systém celkem 16 kamer v majetku města nebo jeho příspěvkových
organizací.
Kamerový systém získaný do majetku města v rámci komplexního součinnostního programu
prevence kriminality ve dvou etapách z dotací Ministerstva vnitra ČR (90 %) a se spoluúčastí
města (10 %) v letech 1998-1999 vyžadoval náklady na opravy a údržbu (nonstop provoz)
ve stovkách tisíc korun. V místech monitorovaných kamerami se kamerový systém již
osvědčil - slouží k preventivnímu působení, snížení kriminality a zvyšuje pocit bezpečí
občanů. Z vlastních zdrojů město Jeseník investovalo do údržby a obnovy kamerového
systému v loňském roce celkem 253 344,- Kč včetně pořízení dvou nových kamerových bodů
na ulicích Školní a Kostelní, opravy, údržbu kamerových bodů. Postupně se podařilo se
provést částečný upgrade celého serveru (hardware i software) k zajištění spolehlivosti a
garanci záznamu. Díky postupnému technickému zhodnocování nastavenému v uplynulém
roce se výrazně zvýšil počet protiprávních skutků odhalených kamerovým systémem.
VIII. Materiální zabezpečení
Také v roce 2018 městská policie využívala jako svoji základnu a operační pracoviště
prostory umístěné v 1. poschodí domu č.p. 718 na ulici Dukelská, zde zřízeno pracoviště
operátora MKDS spojené s operačním pracovištěm MP.
V rámci obměny technického vybavení radiostanic byly v roce 2014 zakoupeny nové
radiostanice, a to v celkovém počtu 7 – jedna základnová stanice, dvě do služebních vozidel
a čtyři přenosné (ruční) mobilní radiostanice. Mimo jiné také s ohledem na rozpočtové limity
byla po téměř 20 letech opuštěna spolupráce s výrobcem Motorola (v analogovém režimu) a
nové spojovací a komunikační prostředky byly vybrány od výrobní značky Hytera. Tyto
radiostanice se však výrazně neosvědčily a již nesplňují kritéria pro spolehlivý komunikační
provoz. Po repasích bude v nejbližším možném období nutné přistoupit k jejich výměně.
Strážníci byli postupně vybavováni osobními minikamerami, které mají při provádění zákroků
a úkonů význam jak psychologický, tak pro zajišťování důkazních prostředků.
Městská policie měla v roce 2018 k dispozici 2 osobní motorová vozidla:
1.Peugeot Partner, 1.6, rok výroby 2016, BA, RZ 5M9 83-43, najeto celkem: 49.000 km

2. Dacia Duster 4x4,1.5, rok výroby 2011, NA, RZ 4M6 4949, najeto celkem: 140.000 km
9

IX. Pult centrální ochrany
V roce 2018 bylo na pult centrální ochrany MP napojeno 26 objektů ve vlastnictví nebo v
užívání městem Jeseník, převážně se jedná o školská a kulturní zařízení nebo administrativní
budovy. Dále jsou napojeny dva objekty ve vlastnictví krajské samosprávy (Vlastivědné
muzeum Jesenicka) a jeden objekt státu (správa CHKO Jeseníky). Všechny výjezdy MP na
signál PCO byly vyvolané buď z technické příčiny anebo nedbalostí obsluhy (vstup osoby bez
včasného odkódování zabezpečovacího systému, nedostatečně uzavřená okna apod.).
K vloupání do střeženého objektu v roce 2018 nedošlo.
X. Stížnosti občanů
V roce 2018 byla na MP anebo na činnost strážníků podáno celkem 8 stížností, které byly
vyhodnoceny jako neoprávněné. Řediteli MP bylo doručeno také několik poděkování od
občanů (zpravidla e-mailem) za činnosti strážníků (například pomoc občanům v nouzi) a
poděkování od spolupracujících institucí.
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Analýza nápadu trestných činů a přestupků v katastru města Jeseník

Statistika přestupků v roce 2018
Přestupky
Skutková podstata,

Způsob řešení
napomenutím

pokuta
příkazem
na místě

předáno
správnímu
orgánu, / Policii ČR
k dalšímu opatření

počet

(nebo bez
sankčního
trestu)

3

0

0

0/3

257

205

23

29 / 0

153

146

2

5/0

177

164

0

6/7

76

13

25

32 / 6

722

(553)

161

6/2

§ 125f zák. 361/2000
Sb., - správní delikt
(zodpovědnost
provozovatele vozidla)
– MP není oprávněna
projednat

162

0

-

162 / 0

Ostatní přestupky

164

(162)

1

0/1

1714

1243

212

240/19

druh přestupku
§ 35 a § 18 zákona
číslo 65/2017 Sb.,
(proti alkoholismu a
toxikomanii)
§ 4 zák. 251/2016 Sb.,
(porušení OZV a NO),
§ 5 zák. 251/2016 Sb.,
(proti veřejnému
pořádku)
§ 7 zák. 251/2016 Sb.,
(proti občanskému
soužití)
§ 8z ák. 251/2016 Sb.
(proti majetku)
§ 125c zák. 361/2000
Sb., (doprava)

CELKEM

701 oznámených událostí se nejednalo ani o přestupek.
110 událostí zjištěno městským kamerovým dohlížecím systémem.
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52 řidičů nepřišlo k podání vysvětlení (písemné poučení umístěné na vozidlo nepřítomného řidiče).
6 řidičů odmítlo projednat událost příkazem na místě.
Bezpečnostní analýza policie ČR

Trestné činy
Celkový počet a struktura trestných činů
V okrese Jeseník bylo v roce 2018 spácháno 670 trestných činů, z toho bylo objasněno 511
případů, což činí 76,27 %. Největší podíl i v tomto roce na spáchané trestné činnosti měla
majetková trestná činnost s nápadem 215 skutků.
Srovnáme-li celkový nápad trestné činnosti oproti roku 2017, sledujeme mírné navýšení o 32
případů. Největší pokles objasněnosti v porovnání roku 2017 a 2018 byl zaznamenán
v mravnostní TČ, a to o 16,66 %.
V rámci OOP Jeseník bylo v roce 2018 zaevidováno celkem 301 případů (TČ), z toho 173
případů bylo objasněno, což je 57,48 %. Ve srovnání s rokem 2017 to je v nápadu trestné
činnosti nárůst o 15 činů.
Srovnání nápadu TČ u vybraných problematik – územní odbor Jeseník
2017

2018

nápad

objasněno

v%

nápad

objasněno

v%

celková kriminalita

638

470

73,67

670

511

76,27

násilná TČ

107

87

81,31

105

94

89,52

mravnostní TČ

18

15

83,33

12

8

66,67

majetková TČ

174

83

47,70

215

119

55,35

35

13

37,14

58

28

48,28

71

36

50,70

85

48

56,47

49

37

75,51

56

41

73,21

-

krádeže vloupáním

-

krádeže prosté

hospodářská TČ

12

ostatní TČ

131

111

84,73

152

128

84,21

zbývající TČ

159

137

86,16

130

121

93,08

Porovnání trestné činnosti na ÚO Jeseník - rok 2018 s rokem 2017

Porovnání trestné činnosti ÚO Jeseník
1000
800
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638
600

nápad
511

470

400

objasněno

200
0

2017
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Rozbor nápadu trestné činnosti dle místních částí a ulic v Jeseníku
V další části je proveden rozbor nápadu trestné činnosti s rozdělením dle místních částí a ulic
v Jeseníku. Zpracované údaje se vztahují na případy, které byly ve sledovaném období
spáchány.
2017
Jeseník

2018

Bukovice Dětřichov

Jeseník

Bukovice Dětřichov

násilná TČ

48

3

1

30

2

1

mravnostní TČ

7

0

0

2

0

0
13

majetková TČ

59

8

1

71

6

0

-

krádeže vloupáním

9

2

0

14

3

0

-

krádeže prosté

36

1

0

31

3

0

19

4

0

14

0

0

hospodářská TČ

S ohledem na nápad trestné činnosti v městských částech Bukovice a Dětřichov je
v následujícím grafu porovnána zatíženost pouze v samotném Jeseníku.

Přehled trestné činnosti ve městě Jeseník
v letech 2017 a 2018
60
50

48
36

40

30

31

30
20

7

10

9

19

14

14

2

0
násilná TČ

mravnostní TČ

krádeže
vloupáním

2017

krádeže prosté

hospodářská TČ

2018

Z předložených údajů je jednoznačně zřejmé, že největší podíl zatíženosti nápadem trestné
činnosti nese centrum města Jeseník, proto je v další tabulce uvedena trestná činnost na
nejfrekventovanějších ulicích.
2017

2018

Masarykovo náměstí

18

13

Lipovská

19

6

14

Dukelská

14

14

náměstí Svobody

9

6

Šumperská

10

4

Srovnání nápadu TČ podle místních částí a ulic ve městě Jeseník v letech 2017 a
2018
20

19

18

18
16
14

14 14

13

12

10

9

10
8

6

6

6

4

4
2
0
Masarykovo
náměstí

Lipovská

Dukelská

2017

náměstí Svobody

Šumperská

2018

PŘESTUPKY
Skladba přestupkové činnosti je na celém teritoriu územního odboru Jeseník rovnoměrná a
v porovnání s uplynulými lety neměnná. Stejně jako v uplynulých letech i zde jsou
nečastějšími přestupky na úseku dopravy, dále proti občanskému soužití, proti majetku a
nakonec delikty v oblasti zneužívání alkoholu a toxi.
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Srovnání nejčastějších deliktů v letech 2017 a 2018 v rámci územního odboru
Jeseník
3294 3287

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

407 390

479 566
120 125

0
proti majetku

proti veřejnému
pořádku a
občanskému soužití

2017

BESIP

ochrana před
alkoholismem a
toxikománii

2018

Přehled přestupků na OOP Jeseník
OOP Jeseník
Blokově

2017

2018

Nárůst/pokles

252

174

-78

16

Oznámeno

361

394

33

Odloženo

125

120

-5

Celkem

844

779

-65

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA JESENÍK NA ROK 2018
Pro realizaci programů prevence kriminality a jejich co největší efektivnosti bylo potřebné
vypracování podrobné analýzy stavu nápadu trestné činnosti ve městě Jeseníku i v regionu.
Na základě výsledků této analýzy se město Jeseník zapojilo již v roce 1997 do
„KOMPLEXNÍHO SOUČINNOSTNÍHO PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA MÍSTNÍ
ÚROVNI “, realizovaném Ministerstvem vnitra ČR. Součástí programu bylo vytváření projektů
prevence kriminality, které by zahrnovaly problematiku na úsecích situační prevence, sociální
prevence a informací pro občany. Podmínkou zapojení se do výše zmíněného programu
prevence bylo vytvoření Komise pro prevenci kriminality ve městě Jeseníku, která je
poradním orgánem rady města v této oblasti a zřízení funkce Manažera prevence kriminality,
který je koordinátorem preventivních aktivit ve městě a kontaktní osobou pro Odbor
prevence kriminality Ministerstva vnitra. Komise prevence kriminality je tvořena týmem
pracovníků různých profesí a institucí, jež určitým způsobem participují s touto problematikou
– policie ČR, Městská policie, Probační a mediační služba, Odbor sociálních věcí, Poradna pro
děti a rodinu, pedagogický pracovník a psycholog. Úkolem komise je i v současnosti, mimo
jiné, mapování výskytu kriminogenních jevů a trestné činnosti, hledání východisek, příprava
projektů ve spolupráci s neziskovým sektorem (občanská a křesťanská sdružení, sportovní
kluby apod.). Ve městě Jeseník, od doby zapojení se do tohoto programu po současnost,
bylo realizováno 57 dílčích projektů, které zahrnují problematiku na úsecích sociální, situační
prevence, informací pro občany i obligatorní položky a získalo na tuto činnost formou dotace
a dofinancování ze strany města částku ve výši 9 763 000 Kč.
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I v letošním roce se město Jeseník zapojí do grantového programu Olomouckého kraje
projektem v oblasti situační prevence, které svým přesahem budou pokračovat
v následujících letech.
Plán prevence kriminality na rok 2018 navazuje na předcházející období a aktuálně reaguje
na vývoj kriminálně - patologických jevů na území obce.
Kriminogenní jevy nejvíce zatěžující město Jeseník:
-

nárůst majetkové trestné a přestupkové činnosti - jako důsledek špatné sociální
situace
narušování veřejného pořádku - bezdomovectví, výtržnictví, opilství
užívání a distribuce návykových a psychotropních látek převážně mládeží

Preventivní aktivity a opatření zaměřené na jejich eliminaci:
-

-

-

situační prevence - zvyšování efektivity, rozšiřování a modernizování MKDS, včetně
pracoviště operátora
sociální prevence - podpora projektů, jejichž cílem je smysluplné, účelné a vhodné
trávení volného času skupin rizikových dětí a mládeže a odklonit je od nevhodného
prostředí. Vzdělávací aktivity, přednášková činnost pro mládež základních,
učňovských a střeních škol (zvyšování právní vědomí), probační programy pro dětské
a mladistvé delikventy zaměřené na snížení recidivy u mladistvých pachatelů a
podpora preventivních aktivit zvyšování právního vědomí, projekty a přednáškové
programy pro seniory zaměřené na snižování rizik ohrožující zejména tuto skupinu
občanů (domovní krádeže, podvody)
informace občanům - aktivity zaměřené na medializaci a zprostředkování informací
o nebezpečí ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a způsobech
ochrany před trestnou činností (letáky, brožury, regionální média, kabelová televize)
propagační, ukázkové a sportovní aktivity - sportovně branné soutěže pro žáky
základních škol, dopravní výchova na dopravním hřišti, ukázkové a propagační akce
zaměřené na spolupráci bezpečnostních složek

Preventivní projekty a aktivity mají víceletou udržitelnost a navazují na dlouholetou činnost
institucí města Jeseník zabývajících se prevencí kriminality (komise prevence kriminality,
manažer prevence kriminality). Výstupy a měřitelnými prvky preventivních aktivit do dalších
let budou - snížení nápadu trestné a přestupkové činnosti, publicita realizovaných projektů
zvýšená na základě jejich úspěšnosti.

Zpracoval:

Bc. Miroslav Táborský
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