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ZPRÁVA
o činnosti Městské policie Milovice
za rok 2012
1. Personální situace a materiální vybavení
Personální situace u Městské policie Milovice je v současné době stabilizovaná,
plánovaný početní stav k 31. 12. 2012 je 13 strážníků MP a 2 Operátoři MKDS, dvě pracovní
pozice Operátora MKDS jsou neobsazené. Všichni strážníci mají platné osvědčení k výkonu
pracovní činnosti, tři strážníci mají oprávnění k výkonu odchytu toulavých psů.
V r. 2012 úspěšně absolvovalo 8 strážníků školení a zkoušku k obnovení osvědčení
k výkonu pracovní činnosti strážníka, jeden strážník požádal o ukončení pracovního poměru
k datu ukončení platnosti jeho osvědčení tj. k 28. 2. 2013. Dva strážníci úspěšně absolvovali
kurz pro odchyt psů.
Materiální zabezpečení je na velmi dobré úrovni, veškerý materiál je funkční,
provozuschopný a je využíván k činnosti MP.
2. Činnost MP v r. 2012
A. Výkon služby
K plnění úkolů v oblasti dopravy, byly využívány technické prostředky k zabránění
odjezdu vozidla. Ve srovnání s předcházejícím rokem jich bylo potřeba užít v méně
případech, ke snížení došlo o více jak polovinu případů. Toto svědčí o tom, že situace
s nesprávným parkování se poměrně zlepšila. Neznamená to, že by se na území města
parkovalo jen v souladu s pravidly silničního provozu, ale do značné míry došlo k nápravě
stavu. K tomuto stavu přispělo i nové dopravní značení v jednotlivých lokalitách na území
města.
V dopravě bylo dále prováděno měření rychlosti silničních vozidel a to v úsecích
stanovených DI P ČR Nymburk, zejména se jedná o úseky ul. Armádní, ul. Ostravská v okolí
škol a školek, dále sil. č. 272 v části Benátecká Vrutice a silnice na území smluvní obce
Jiřice. Zařízení k měření rychlosti bylo využíváno i k preventivní činnosti např. akce jablko x
citrón.
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Další oblastí, na kterou se strážníci zaměřili, je dodržování nové Obecně závazné
vyhlášky města Milovice č. 3/20211, k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku
regulací volného pohybu psů, kdy byly prováděny kontroly se zaměřením na povinnosti
chovatelů, ale zejména na povinnost odklízení exkrementů a splnění povinnosti registrace psa.
Této oblasti bude nadále věnována zvýšená pozornost. V souvislosti s volným pohybem psů
na veřejných prostranstvích prováděli strážníci také odchyt toulavých a opuštěných zvířat, a
pokud se podařilo ztotožnit majitele zvířete tak je vrátit pokud ne tak byla odchycená zvířata
umístěna do útulku v Lysé nad Labem. Vzhledem k vysokým nákladům na umístění zvířat
v útulku byly zrekonstruovány kotce, které jsou umístěny na kynologickém cvičišti v ul.
Italská a zde bude možné v budoucnu umístit odchycené zvíře po krátkou dobu dvou až tři
dnů a tím se získá čas na vrácení zvířete majiteli a tím by se mělo dosáhnout i úspory nákladů
na útulek v Lysé n/L. K tomuto by měl přispět i nový efektivnější způsob značení psů
stanovený obecně závaznou vyhláškou tedy označení psa čipem, podle kterého se dá zvíře
lehce identifikovat včetně jeho majitele.
V souvislosti s dodržováním OZV města se strážníci zaměřovali i na požívání
alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích, kde to je zákonem, nebo OZV
zakázáno. Tyto zákazy nejvíce porušují tzv. bezdomovci, kterých území našeho města zdržuje
poměrně hodně, jejich počty se průběžně mění. Jedná o lidi, kteří obtěžují naše občany před
obchodními domy a zde požívají alkoholické nápoje, žebrají a často i budí veřejné pohoršení
svým chováním a zjevem a znečišťují veřejné prostranství. Většina těchto osob nemá na
území našeho města ani trvalý pobyt. Vzhledem k novelizaci zákona o přestupcích, kde byla
uzákoněna nová sankce a to zákaz pobytu pro osoby, které páchají protiprávní jednání v
určitých městech, nebo městských částech, může jim správní orgán za splnění zákonných
podmínek, zakázat zde pobyt na dobu až tří měsíců. Toto by mohla být cesta jak omezit počet
bezdomovců v Milovicích.
V oblasti vandalismu jsou stále velké rezervy, nedaří se zjišťovat pachatelé přestupkových
jednání. K zvýšení šance na zjištění pachatelů těchto přestupků byly pořízeny dvě foto pasti,
které jsou umisťovány do problémových oblastí a pravidelně jsou záběry vyhodnocovány. Za
dobu jejich používání se již podařilo zjistit několik poznatků k podezřelým jednáním a jejich
pachatelů. Tyto pasti se v práci osvědčili a budou i nadále využívány.
Součinnosti s Policií ČR v uplynulém roce probíhala v oblastech pátrání po osobách,
účasti n a pátracích akci pohřešovaných osob na území města Milovice, pro činnost P ČR
strážníci získali mnoho poznatků k trestné činnosti, kdy se jednalo o majetkovou trestnou
činnost, poznatky ke zneužívání omamných a psychotropních látek jejich držení a výroby.
Celková statistika činnosti MP je uvedena v příloze č. 1.
B. Městský kamerový dohlížecí systém
V pololetí r. 2012 byl dán do provozu Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), který
obsluhují čtyři operátoři. V provozu je 8 kamerových bodů na nejrizikovějších místech, kdy
z dosavadního provozu systému bylo ověřeno, že body byly zvoleny dobře a postupně se
rýsují další lokality, kde by bylo žádoucí kamery umístit.
Statistika zachycených protiprávních jednání je uvedená v příloze č. 1.
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MKDS je plně funkční, jeho provoz je téměř bezporuchový případné závady jsou
v krátkých časových intervalech odstraňovány firmou zajišťující servis systému.
Na základě dosavadního provozu je patrný pokles protiprávních jednání ve sledovaných
lokalitách.
Pro informovanost občanů o zavedení MKDS v Milovicích jsou informace o MKDS
zveřejněny na webových stránkách MP a dále jsou na příjezdových komunikacích do města
umístěny in formační tabule, že město je monitorováno MKDS.
C. Prevence:
V rámci prevence proběhla v uplynulém roce akce zaměřená na dopravní výchovu
v základní škole v Milovicích, která bude pokračovat i následujících letech. V rámci tohoto
společného programu se základní školou byly pořádány besedy v jednotlivých třídách
spolupráce se ZŠ, včetně ověřování znalostí dětí formou interaktivních her, děti se zúčastnili
hlídky se strážníky na ulici, a také byla provedena akce Jablko x Citrón. V dalších
preventivních akcích MP zajišťovala materiálně a organizačně akci Milovická píšťalka a akci
Dětský rallye.
D. Zaměření další činnosti MP
a. na ochranu mobiliáře města, dodržování OZV města, doprava ve městě, prevence
v oblasti silničního provozu
b. preventivní program ve spolupráci se ZŠ Milovice
c. důraz na znalosti strážníků a jejich uplatňování v každodenní činnosti
d. zavedení Městského kamerového dohlížecího systému do činnosti
3. Závěr
V závěru konstatuji, že strážníci MP plní úkoly stanovené právními předpisy k výkonu
činnosti MP na dobré úrovni a věnují pozornost prioritám stanoveným vedením města pro
činnost MP (parkování, psi, vandalismus). Plně a hospodárně využívají svěřené materiální
prostředky potřebné pro výkon činnosti MP.
Lze konstatovat, že je udržován trend stálého zvyšování kvality práce, zejména ke
zvyšování úrovně odborných znalostí, zjišťování a vyřizování oznámení, administrativnímu
zpravování zjištěných událostí a dalších činností MP.
Na základě dosahovaných výsledků lze konstatovat, že Městská policie plní cíle, pro které
byla zřízena dobře.

Zpracoval :
Bc. Tomáš Hrabánek
velitel MP
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