Výroční zpráva Městské policie Bystřice za rok 2013
Městská policie Bystřice má v současné době dva strážníky, kteří
využívají osobní automobil značky FORD FUSION. Jejich pracovní
doba je rozvržena následovně:
Po 7:00 - 17:00 hodin
Út 7:00 - 15:00 hodin
St 7:00 - 17:00 hodin
Čt 7:00 - 14:00 hodin
Pá 7:00 - 14:00 hodin
Mimo tuto pracovní dobu byly v jarních, letních a podzimních
měsících podle potřeby stanoveny mimořádné odpolední, večerní
a noční pochůzky.
Veřejný pořádek
Nejčastějšími delikty, které v této souvislosti městská policie řeší,
jsou přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti veřejnému pořádku, z nichž nejčastějším je porušení vyhlášek města
a přestupky proti majetku (krádeže, poškozování cizích věcí).
Mezi faktory, které lze považovat za nejdůležitější z hlediska narušování veřejného pořádku a bezpečnosti na veřejných prostranstvích,
jsou jednoznačně tzv. noční podniky s nonstop provozem (herny,
bary). Tyto na sebe vážou tzv. závadné osoby, které následně svým
chováním negativně ovlivňují veřejný pořádek na území města
Bystřice. Provozovny jsou umístěny v centru města.
Počty řešených přestupků:
• delikty postoupené Přestupkové komisy města Bystřice - 6
• delikty postoupené Policii ČR 27
Opatření, učiněná k eliminaci těchto negativních jevů:
• Strážníci městské policie kontrolují veřejná prostranství
v centru města, stadion a prostor základní školy.
• Využití zavedeného kamerového systému a umístěných fotopastí.
• Řešení zjištěných přestupků pachatele, a to formou uložení pokuty
v blokovém řízení, nebo postoupení věci příslušnému správnímu
orgánu k dalšímu opatření.
V souvislosti s veřejným pořádkem nelze nezmínit účast strážníků
městské policie na zajišťování společenských, kulturních a sportovních
akcí, pořádaných městem Bystřice (jedná se o celkem 9 akcí).
Spolupráce s Policií České republiky
Obvodní oddělení Policie České republiky Benešov bylo i nadále
v roce 2013 nejdůležitějším partnerem Městské policie Bystřice.
Spolupráce těchto dvou složek zajišťujících bezpečnost obyvatel
je na velmi vysoké úrovni. Spolupráce spočívá ve vzájemné
informovanosti a koordinaci řešení vzniklých problémů týkajících
se bezpečnosti, veřejného pořádku a dopravy.
Spolupráce v číslech:
• žádost o asistenci ze strany PČR • pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách (z toho 2 nalezeny) • asistence při dopravních nehodách • evidence odstavených vozidel -
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Doprava
Nejčastějšími dopravními přestupky, které strážníci městské policie
řešili, je překračování povolené rychlosti v obci, jízda na červenou
a parkování vozidel.

Další činností městské policie byla pravidelná ranní kontrola
v prostoru základní a mateřské školy, která byla zaměřena na
pohyb chodců na přechodech, pohyb vozidel a jejich parkování.
Opatření:
• Strážníci městské policie provedli v roce 2013 dvě plánovaná měření
rychlosti, a to na přelomu měsíců květen, červen a v měsíci září.
Měření bylo prováděno v součinnosti s Policií ČR na vytipovaných místech Bystřice - K Líšnu, Bystřice - K Nesvačilům,
Jírovice, Jarkovice, Drachkov a Ouběnice. V rámci těchto akcí
bylo měřeno celkem 185 vozidel, které překročily stanovenou
rychlost.
• Strážníci městské policie také při výkonu hlídkové služby
namátkově kontrolují dodržování pravidel silničního provozu
a způsob parkování.
Prevence kriminality
V rámci prevence kriminality je ve městě instalován kamerový
systém s celkovým počtem pěti kamerových bodů. Umístění
kamerových bodů bylo vybráno s ohledem na zvýšený výskyt
protiprávního jednání. Monitorovací stanoviště se nachází na
služebně městské policie.
Ostatní činnosti
Mimo výše uvedených činností se strážníci Městské policie Bystřice
věnují i dalším činnostem souvisejícím s výkonem jejich služby:
• Doručování písemností, informovanost občanů v jednotlivých
osadách a zjištění pobytu pro soudy a správní orgány:
(Celkem doručeno písemností, provedeno zjištění pobytu 75krát.)
• Odchyt toulavých psů:
(Celkem odchyceno 28 psů, z toho 18 psů vráceno majitelům,
10 předáno do útulku v Maršovicích.)
• Zjištění a řešení autovraků:
(Celkem 6krát.)
• Asistence Integrovaný záchranný systém, požáry, povodně apod.:
(Celkem 12krát.)
• Asistence při exekucích a kontrolách zástupců Odboru sociálních
věcí MěÚ Benešov:
(Celkem 8krát.)
• Otevření bytů z důvodů ohrožení zdraví nebo života osob:
(Celkem 6krát.)
• Kontrola stánkového prodeje:
(Celkem 37krát.)
• Kontrola dodržování vyhlášky o pohybu psů na veřejných
prostranstvích, především sídliště, ulice Nová a Družstevní.
• Zprávy z místa bydliště pro orgány činné v trestném řízení, např.
mediační a probační služba, jednotlivá oddělení Policie ČR:
(Celkem 91krát.)
Výběr poplatků
vybráno na pokutách v blokovém řízení 162 700 Kč
Zpracovali: Jiří Benda, Zdeněk Kazda,
strážníci Městské policie Bystřice

