MĚSTSKÁ POLICIE JILEMNICE

Zpráva o činnosti Městské policie Jilemnice za rok 2009
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1/ Obecná část :
Počet pracovníků Městské policie Jilemnice ( dále jen MP ) zůstává od roku 2006 na počtu
tří strážníků s osvědčením. Toto osvědčení vydává Ministerstvo vnitra na základě vykonaných
zkoušek vždy na dobu tří let. V roce 2009 vykonal pravidelnou zkoušku jeden strážník, další
dva strážníky čeká zkouška v roce 2011. Každoročně jsou prováděny cvičné střelby a školení
o bezpečné manipulací se zbraní. Průběžně probíhá seznamování s novelami příslušných
právních předpisů.
Základní pracovní doba je upravena dle rozpisu, kdy se přednostně pokrývají všední dny.
Na víkendy jsou vypisovány služby pro potřeby akcí, které probíhají celoročně a dále služby
v obci Vítkovice a to především v zimním období. Nyní se přidaly noční služby s tím, že se
provede aspoň jedna do měsíce.
Pro potřeby služeb na katastru obce Vítkovice (viz dále) byl v roce 2008 zakoupen vůz
s pohonem 4x4. Od roku 2009 je v Jilemnici v provozu Městský informační bezpečnostní
systém známý spíše pod pojmem kamerový systém, který byl v loňském roce vytěžován pro
potřeby objasňování trestných činů a přestupků v sedmdesáti třech případech. MP má také
k dispozici ukazatel rychlosti, který je umístěn v ulici Žižkova směrem do centra a část
záznamů z tohoto zařízení můžete vidět na webových stránkách městské policie
http://www.mestojilemnice.cz/cz/jilemnice/mestska-policie/
Pro umístění ukazatele bylo vytipováno další místo a to v ulici Čsl.Legií, ale střídání zařízení
se ukázalo jako nevhodné.
Ke komunikaci slouží občanům telefonní linky jak pevné tak mobilní sítě, kontakty lze
taktéž najít na webových stránkách. Strážníci používají pro svojí potřebu uzavřenou radiovou
síť. Tísňová linka 156 zde zavedena není neboť není splněna podmínka nepřetržité služby.
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2/ Činnost :
Přestupky jsou pro přehlednost uvedeny v následující tabulce:
Přestupky
zjištěno celkem
2070
§ 22 (doprava)
30 (alkohol, tabák)
46 (vyhlášky, nařízení)
47 (veřejný pořádek)
50 (majetek)

blokově
1050

oznámeno

domluva

241

779

2009
9
46
5
1

V blokovém řízení bylo za tyto přestupky uloženo celkem 192 000,- Kč.
V roce 2009 bylo odchyceno 15 psů, dva byli umístěni do útulku a ostatní vráceni svým
majitelům. Kladným zjištěním je, že narůstá počet psů označených čipem. Strážníci zjistili 49
závad, přijali 17 oznámení od občanů, nalezli a předali 7 různých druhů věcí a doručovali 56
písemností určených do vlastních rukou. Je prováděn doprovod pracovnic Městského úřadu
při přenosu finančních hotovostí.
V oblasti dopravy bylo provedeno několik bezpečnostních akcí zaměřených na cyklisty a
povinné výbavy jejích kol. Během školního roku strážníci v ranních hodinách dohlížejí na
přechodech pro chodce, především v ulicích Žižkova a Jungmannova, toto je trvalá akce
s názvem Bezpečná cesta do školy. Bylo zjištěno a odstraněno 8 vraků motorových vozidel.
Městská policie zajišťuje chod pěti parkovacích automatů, jedná se denní kontroly, čištění,
údržbu, výměny a dobíjení akumulátorů, výměny rolí lístků a jejich objednávání, drobné
odstraňování závad, zajišťování servisních zásahů a každý desátý den výběr hotovosti.
V součinnosti s Policií ČR byly provedeny kontroly zaměřené na nezletilé v hostinských
provozovnách. Spolupracujeme při využívání kamerového systému. S Hasičským
záchranným sborem jsme spolupracovali při likvidaci požáru, dopravní nehodě a v ukázce pro
Základní školu v Horní Branné. V patnácti případech MP asistovala orgánům soudu. Dále
byly provedeny kontroly výherních zařízení s Finančním odborem Městského úřadu a
zajišťována bezpečnost pracovníků Sociálního odboru.
Evidujeme dva případy fyzických útoků na strážníky, kdy musely být použity donucovací
prostředky.
3/ Působnost :
Městská policie Jilemnice neslouží pouze ve svém městě, ale na základě veřejnoprávních
smluv vykonává svoje oprávnění i na území obcí Vítkovice a Horní Branná. Ve Vítkovicích
strážníci odsloužili v loňském roce 182 hodin a v Horní Branné to bylo 73 hodin.
Leden 2010

Pavel Zelinka
vrchní strážník
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