únor 2004

ANAL¯ZA VE¤EJNÉHO PO¤ÁDKU VE MùSTù

strana 5

Analýza veřejného pořádku v Prostějově za rok 2003
Počet přestupků se snížil, objem vybraných blokových pokut naopak zvýšil
Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov

V současné době slouží u Městské policie
Prostějov 51 strážníků. Přímý výkon hlídkové činnosti, včetně řízení operačního střediska, zajišťuje 40 strážníků rozdělených do
čtyř směn.
Strážníci zajišťují ochranu veřejného pořádku nepřetržitě. Svoje úkoly plní ve dvanáctihodinových službách. Základními kritérii hodnocení jejich práce jsou vedle míry
spokojenosti občanů a jejich pocitu bezpečí
také úroveň kriminality a veřejného pořádku
ve městě. Základem práce strážníků je pak
hlídková činnost. Měli by být vždy tam, kde
se předpokládá narušení veřejného pořádku,
ohrožení zdraví, života, páchání výtržností,
násilí, ničení majetku a podobně. Svou přítomností předchází policie protiprávnímu
jednání, i když ne vše lze samozřejmě předpokládat, proto musí být na veřejnosti vidět.
V průběhu roku 2003 aplikovali strážníci
Městské policie Prostějov při zajišťování veřejného pořádku nová ustanovení zákona
o obecní policii, zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o přestupcích a dalších předpisů. Jednalo se o dílčí no-

velu platnou od 1. 1. 2003, nikoliv o rozsáhlé rozšíření pravomocí a povinností. Základní změnou bylo, že městská policie se stala
orgánem obce. Mezi další důležité změny

Strážníci mohou nově nařídit odtah vozidla
z komunikace a zastavovat vozidla.
Městská policie provádí pravidelně analýzu stavu veřejného pořádku a celkové vý-

Ředitel Městské policie Prostějov
Bc. Jan Nagy:
„Z celkového počtu 7 524 přestupků
bylo 83,5 procenta dopravních, což je
dáno nekázní účastníků silničního provozu.“
patří možnost vyžadovat údaje z informačních systémů, vedení evidencí, možnost pořizovat zvukové, obrazové či jiné záznamy
a používat městský kamerový dohlížecí
systém. Dále došlo k rozšíření pravomocí
strážníků při předvedení podezřelých osob
a zjišťování jejich totožnosti i oprávnění
k usměrňování provozu na komunikacích.

slednosti, zejména na úseku zjišťování a řešení přestupků, dodržování vyhlášek a nařízení města. Současně sleduje všechny
ukazatele, které jakýmkoliv způsobem
ovlivňují bezpečí občanů a míru kriminality
a stavu veřejného pořádku ve městě.
V roce 2003 bylo přijato na linku 156 celkem 6 530 oznámení, to znamená v průměru

18 denně. Zhruba v polovině případů vyjela
na místo hlídka městské policie. V případě
zbývajících telefonátů šlo o žádost o informaci, radu a podobně. Řadu oznámení však
občané učinili i osobně či voláním na pevnou linku.
Strážníci uložili blokové pokuty za celkem 1 404 700 Kč, což oproti předloňskému
roku představuje nárůst o 35 procent. Řešili
7 524 přestupků, tedy o 2,2 procenta více než
v roce 2002. Z celkového počtu přestupků
bylo 83,5 procenta dopravních, což je dáno
nekázní účastníků silničního provozu. Ve 45
případech nařídili odtah vozidel, která bránila provozu na pozemních komunikacích.
Na úseku veřejného pořádku došlo v porovnání s rokem 2002 ke snížení počtu přestupků o 21,4 procenta na celkem 445. K výraznému snížení o 38,2 procenta došlo
i u ostatních přestupků, zahrnujících veřejný
pořádek, podávání alkoholu, porušování vyhlášek města, občanské soužití a přestupky
proti majetku, kterých strážníci řešili 1 240.
Z toho lze odvodit, že míra veřejného pořádku byla v roce 2003 na lepší úrovni než v roce předcházejícím. V této souvislosti je však
třeba podotknout, že na tomto úseku je vysoká míra latence.

V roce 2003 zadrželi strážníci celkem 46
pachatelů trestných činů a zadrželi a předvedli 10 osob, po kterých bylo vyhlášeno
pátrání. Dále předvedli 139 osob ke zjištění
totožnosti, přičemž ve 28 případech museli
oprávněně použít donucovací prostředky.
Ve dvou případech přitom došlo ke zranění.
Na úseku veřejného pořádku je činnost zaměřována do oblastí, ve kterých je narušování veřejného pořádku velmi četné. Jedná
se zejména o rušení nočního klidu, kapesní
krádeže, poškozování obecně prospěšných
zařízení a majetku, nedovolené skládkování
a plakátování, drobné výtržnictví, znečisťování veřejného prostranství a porušování vyhlášek a nařízení města.
Strážníci provedli 108 akcí cíleně zaměřených na kontroly restaurací, podávání alkoholu, stav veřejného pořádku a dopravní situaci ve městě. Některé z nich proběhly
v součinnosti s Policií ČR a dotčenými odbory městského úřadu.
I přesto, že stav veřejného pořádku je
v našem městě na dobré úrovni, je nutné trvale vyvíjet aktivity k předcházení trestné
činnosti. Věřím, že v úzké spolupráci s veřejností, bez které se neobejde žádná policie,
se nám to i v letošním roce bude dařit.
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