Zpráva o činnosti Městské policie Mimoň za rok
2018
V roce 2018 pracovala MěPo Mimoň v počtu 4 strážníků a dvou asistentů
městské policie. Nutno však podotknout, že v měsíci srpnu ukončil jeden ze strážníků
pracovní poměr. Dále také zůstal na MěPo Mimoň sloužit pouze jeden asistent.
Druhý byl přijat do pracovního poměru městem Mimoň na pozici obsluha
kamerového systému. Dále také značně ztížilo práci MěPo opatření k zabezpečení
likvidace Velkovýkrmny prasat Mimoň. Toto opatření od měsíce října každý den
vázalo jednoho až dva členy MěPo po celou pracovní dobu. V přímém výkonu služby
tak zůstával převážně jen jeden strážník, který zabezpečoval pouze nejnutnější
činnost a to odchyty, příjem oznámení, prověrky a asistence.
Na den služby MěPo Mimoň připadají v průměru 1 - 2 události (přestupek,
odchyt, zjištění komunikační závady, prověrka nebo kontrola.
Mimo to provádí MěPo Mimoň doručování písemností pro správní orgány a
soudy, poskytuje asistence PČR, plní funkce nezúčastněné osoby při domovních
prohlídkách, poskytuje asistenci a zajišťuje bezpečnost Soudním exekutorům, HZS a
SDH Mimoň a lékařům z RZS (např. při převozu agresívních pacientů). Dále
zpracovává, poskytuje a vyhodnocuje kamerové záznamy a podobně. Jde však o
činnosti, které zabírají více času a tedy hlídky MěPo více vytěžují. Mimo to bylo
v roce 2018 provedeno 47 výjezdů na žádost Policie ČR, zejména z důvodu
nepřítomnosti hlídky Policie v katastru města
Dále MěPo doručuje materiály zastupitelům a radním.
Průměrná částka pokut uložených v blokovém řízení jedním strážníkem, byla v roce
2018 11.000,-Kč, což bylo v průměru cca. 36 blokových pokut na jednoho strážníka.
Nadále přetrvává nedostatečný personální stav u Policie ČR, obvodní
oddělení Mimoň.
1. Preventivní činnost MěPo Mimoň
MP Mimoň spolupracuje se školami a jejich pedagogickými radami při řešení
počátečních případů šikany a některých dalších kázeňských prohřešků žáků.
Například porušení zákazu kouření v areálu škol a záškoláctví.
Hlídky MěPo Mimoň v roce 2018 samostatně nebo ve spolupráci s PČR OO
Mimoň provedli celkem 14 kontrol v restauracích a hernách, v katastru města Mimoň,
zaměřených na podávání alkoholických nápojů a přítomnost osob mladších 18-ti let
v prostoru heren. V rámci kontrol nebylo zjištěno porušení zákona.
V roce 2018 jsme získali dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva
vnitra, na projekt rozšíření Městského kamerového dohledového systému. Projekt byl
realizován a byly instalovány dva nové kamerové body financované z dotace. Celkem
tedy má město Mimoň jedenáct kamerových bodů nového MKDS.
Pro rok následující budou moci být využity ještě další dvě kamery, které jsou
v současné době umístěny v areálu Velkovýkrmny prasat Mimoň. Dále byl realizován
projekt na instalaci kamerových bodů ve vchodech na Ploužnici. MKDS významnou
měrou přispívá k objasnění trestné činnosti na území města Mimoně. V roce 2018 byl
PČR vyžádán záznam z MKDS v 37 případech, kdy ve velké většině pomohl objasnit
trestnou činnost páchanou na území města.

2. Přestupky v dopravě
V roce 2018 řešila MP Mimoň 223 přestupků, z toho bylo řešeno v blokovém
řízení 108 přestupků a 115 přestupků bylo řešeno napomenutím.
Překročení maximální povolené rychlosti bylo řešeno v 5 případech a to v 5
případech blokově. Celková výše uložených pokut za překroční rychlosti v obci je
2.500,-Kč.
Ostatních přestupků v dopravě, kdy jde o přestupky v souvislosti
s parkováním, zastavením a stáním vozidel a zákazy vjezdu, bylo řešeno 103
blokově, v celkové částce 26.600,-Kč.
V blokovém řízení bylo za přestupky v dopravě uloženo celkem 29.100,Kč.
3. Autovraky a komunikační závady
V průběhu roku zjištěny dva autovraky odstavené na komunikacích a dva na
ostatních plochách v majetku města. V obou případech byly vraky odstraněny.
Dále bylo řešeno dlouhodobě odstavené vozidlo. Toto vozidlo nesplňovalo
podmínky k označení za autovrak, ale hlídkou bylo zjištěno, že majitel vozidla nemá
platné zákonné pojištění, tím porušil ustanovení §16 zákona č. 168/1999 Sb. „O
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla)“, tím naplnil skutkovou podstatu přestupku a ten byl MěPo Mimoň oznámen
příslušnému správnímu orgánu.
Zjištěné komunikační závady, jako poškozené nebo odcizené dopravní
značky, nefunkční semafory, propadlé nebo odcizené kanalizační vpusti, propadlé
vozovky a chodníky, prasklé vodovodní řády a podobně, jsou hlídkou, je-li to v jejích
možnostech, ihned označeny a zajištěny. Neprodleně je informován správce
komunikace, nebo kanalizace, tak aby závada byla v co nejkratší době odstraněna.
Nejčastěji jsou tyto závady předávány Systému hlášení závad Města Mimoň,
společnosti Compaq CZ s.r.o. a SČVaK a.s. V roce 2018 bylo dle záznamů MěPo
zjištěno 28 komunikačních závad.
4. Ostatní přestupky
Ostatních přestupků řešila MP Mimoň 30, z toho byly 3 přestupky oznámeny
správnímu orgánu a 27 jich bylo řešeno napomenutím.
Skladba byla následující:
Přestupky dle § 50 – proti majetku (krádeže, poškozování apod.) – nebyl řešen žádný
přestupek.
Přestupky dle §49 – proti občanskému soužití – oznámení správním orgánu 3
přestupků, v blokovém řízení nelze projednávat.
Přestupky dle §30 – Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi –
nebyl řešen žádný přestupek.
Přestupky dle §46 až 48 – např. porušení vyhlášek a nařízení města a veřejný
pořádek – řešeno 27 přestupků, které byly řešeny napomenutím.
Z toho bylo 13 přestupků spácháno držiteli psů a to buď porušením Obecně
závazné vyhlášky „O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o

vymezení prostor pro volné pobíhání psů“ č. 10/2005 a č. 3/2007, nebo znečištěním
veřejného prostranství.
Celkem tedy bylo v roce 2018 řešeno 253 přestupků, což je o 124 přestupků
méně než v předchozím roce. To je způsobeno jednak všeobecným poklesem
nápadu trestné činnosti a především nižším počtem strážníků.
Domluvou jsou řešeny přestupky, jejichž společenská nebezpečnost je
zasahujícím strážníkem posouzena jako nízká, nebo takové, jejichž pachatele nelze
dle zákona vyřešit blokovou pokutou (např. osoby mladší 15 – ti let).
Dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 200/90 Sb. „ O přestupcích“ je strážník
povinen nejdříve posoudit zda je přestupek spolehlivě zjištěn, zda nestačí domluva
(posouzení společenské nebezpečnosti) a zjistit zda je osoba obviněná z přestupku
ochotna pokutu zaplatit. Bez současného splnění všech tří podmínek nelze
přestupek v blokovém řízení projednat. U osob mladších 15 ti let je tak možným
řešením přestupku domluva nebo oznámení příslušnému správnímu orgánu, který
ale věc odloží pro nedostatek věk obviněného z přestupku. Z tohoto důvodu je
v praxi ve většině případů přestupek osoby mladší 15 ti let projednán domluvou,
spolu s dalším opatřením, např. předáním nezletilého rodičům.
5. Blokové pokuty celkově
V roce 2018 byly v blokovém řízení uloženy pokuty v celkové výši 33.000,-Kč.
Více byly ukládány blokové pokuty v dopravě, k poklesu došlo ve veřejném pořádku
a za porušování OZV města.
6. Pachatelé tr. činů a přestupků
V roce 2018 MP Mimoň nezadržela žádnou osobu podezřelou ze spáchání tr.
Činu ani přestupku.
7. Odchyty volně pobíhajících zvířat a sběr kadaverů
Z pověření rady města provádí MP Mimoň odchyty volně pobíhajících zvířat
v katastru města Mimoň a sběr kadaverů uhynulých zvířat a zvěře, zejména
v souvislosti se silničním provozem.
Odklizeno bylo 6 kadaverů, které byly předány k odborné likvidaci SAP
Boreček.
V roce 2018 provedla MP 64 odchytů zvířat.
Městskou policií jsou nadále prováděny namátkové kontroly čipů psů u majitelů, kteří
se dopustili přestupku /např. volné pobíhání psa mimo povolené plochy a podobně/,
ale i u řádně venčících majitelů. Celkem bylo provedeno cca. 27 kontrol. Zjištěné
nesplnění povinnosti označit psa čipem je oznamováno příslušnému správnímu
orgánu.

8. Statistické srovnání
Činnost

2014

2015

2016

Přestupky v dopravě §125c/1f4
měření rychlosti celkem

65

132

53

Přestupky v dopravě § 125c/1f4 oznámení

1

1

0

0

5

Přestupky oznámení §125c/1k
ostatní

0

1

1

1

0

Přestupky blok. Pokuty § 125c/1k267
ostatní počet

272

233

105

uloženo pokut částka

113300

106400

73100

39700

Řešeno napomenutím

258

271

252

167

115

Přestupky v dopravě celkem

590

675

539

273

223

Řidiči pod vlivem

1

0

0

0

Přestupky ostatní

157

167

202

104

Přestupky §46 - 50 - blok. Pokuty

61

82

107

28

0

Přestupky oznámení ostatní - §
46 - 50

22

16

13

11

3

uloženo pokut částka

42300

48200

32200

10000

0

Řešeno napomenutím

74

69

82

Odchyty a odvoz kadaverů / hodin 40+7

42+8

47+7

Zadržení pachatelé TČ

1

1

Kontrola osob, vozidel

3

2017

2018

44

5

108
29.100,-

0

65
456/183

27
286/278

32+7
117
0

64+6
210
0

Pachatelé PŘ

11

0

Prověrky oznámení / hodiny

99/224

83/210

Asistence / hodiny

147/428

172/429

Zajištění MČ / hodiny

3/14

2/4

Zajištění DN / hodiny

2/12

7/22

Zpracováno Č.j.: + úředních
záznamů / hodin

362/543

117/200
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