Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 2. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 22.03.2022
Výroční zpráva Městské policie Kuřim za rok 2021
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - výroční zpráva MP Kuřim 2021

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Petr Hub - vedoucí strážník MP Kuřim

Vedoucí odboru:

Ing. Petr Hub - vedoucí strážník MP Kuřim

Důvodová zpráva:
V příloze předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi výroční zprávu o činnosti Městské policie Kuřim za
rok 2021.
Návrh na usnesení:
ZM
bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti Městské policie Kuřim za rok 2021.
Termín plnění: 22.03.2022
Zodpovídá: Ing. Petr Hub - vedoucí strážník MP Kuřim

Vytvořeno 15.03.2022 20:12:31
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MĚSTSKÁ POLICIE KUŘIM
Nám. Osvobození 847/2, 664 34 Kuřim tel.722 722 156, Email: info@mpkurim.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI
ZA OBDOBÍ 1.1.2021 – 31.12.2021

Městská policie Kuřim zahájila svou činnost 1.8.2020.
Mezi hlavní úkoly MP Kuřim
- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
- se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
- se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho
obnovení,
- se podílí na prevenci kriminality v obci,
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
- poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstvu vnitra na požádání údaje
o obecní policii.
Efektivně využívat zákonných možností ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti
a koordinace spolupráce s PČR, orgány města, složek IZS
Hlavním cílem práce MP Kuřim je působit v oblasti prevence na úseku:
-veřejného pořádku
-monitorování katastrálního území města, aby nebyly zakládány černé skládky
-řešení stacionární dopravy-týká se to převážně nevhodně stojících automobilů, tvořící
překážku silničního provozu a tím ohrožuji bezpečnost a plynulost silničního provozu
-prohlubovat spolupráci MP Kuřim při činnosti IZS v rozsahu pravomoci vyplývajících ze
zákona České národní rady o obecní policii 553/1991 Sb.
-při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku úzce spolupracovat s PČR,
spolupráce je na velmi dobré úrovni (probíhají společná školení v oblastech při kterých je
vyžadována úzká spolupráce- např. „Domácí násilí“, a při zajištění dopravně
bezpečnostních akcí )
-v oblasti prevence se zapojit do práce s mládeží a seniory při zvládání krizových
situací a tím přispět k jejich bezpečí
-Udržování stále vysoké odborné způsobilosti strážníků
-Motivovat všechny strážníky k naplnění vytýčených cílů

Personální obsazení MP Kuřim:
-městská policie do 31.3.2021 měla tři strážníky a od 1.5.2021 pracuje v počtu čtyř strážníků.
Hlavní činnosti městské policie:
- dohled na dodržování veřejného pořádku
- ochrana osob a majetku
- dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
- dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu
Ostatní činnost:
- podílení se na činnosti při řešení krizových situací při práci Bezpečnostní rady města
Kuřim, vedoucí strážník je členem krizového štábu
- asistence na sociálním odboru
- asistence na úřadu práce
- doručování písemností pro město Kuřim /přestupky/ na území města
- zabezpečení provozu kamerového systému
- asistence při kulturních a sportovních akcí
- zpracování záznamů ze stacionárních radarů
- spolupráce s PČR při bezpečnostních akcích
- spolupráce s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje - požární stanici Kuřim
-Strážníci městské policie prováděli preventivní kontroly na katastrálním území města,
usměrňování provozu a pravidelně dohled nad bezpečností převáděných dětí na přechodu
ul. Jungmannova. Dále prováděny kontroly nádraží ČSD, okolí základních škol, dětských
hřišť, zámeckého parku, prostoru před kostelem a hřbitovu. Ze strany strážníků byl zajištěn
odchyt volně pobíhajících psů na území města, jejich následné umístění do záchytných
kotců nebo předání majitelům.
Statistické informace:
-Městská policie za rok 2021 řešila celkem 8636 událostí, přestupků, které byly řešeny
napomenutím, uložením příkazové pokuty, nebo oznámením do správního řízení. Jednalo se
o přestupky v dopravě, proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku včetně
kamerových záznamů z důvodu prokázaní protiprávního jednání.
-preventivní a kontrolní činnost – 7346 událostí
-napomenutí (domluv) – 252
-provedeno odchytů – 12
-blokových pokut – 516 - celková částka - 93700 Kč.
-předáno celkem spisů - 192
-přijato oznámení a žádostí od občanů - 137
Součinnost ze složkami IZS (město, PČR, HZS, RZS)
-Město – 20x
-PČR - 40x
-HZS – 14x
-RZS – 9x ( 5x při záchraně lidského života)
-násilí proti úřední osobě – 1x

Řešeno za dopravu celkem 875 událostí:
-napomenutí (domluv) – 236
-blokových pokut – 482 – celková částka – 87200 Kč.
-předáno spisů do správního řízení – 109
-Městská policie od 1.1.2021 do 31.12.2021 zpracovala ze stacionárního radaru na ulici
Pod Vinohrady a ulici Zámecká 27.047 záznamů, které předala na oddělení přestupkové a
agendy autoškol k dalšímu řešení.
-Městské policii v součinnosti s odborem dopravy, Šubrt Vlastislav se odstranilo z ulic města
Kuřim 21 nepojízdných automobilů (vrak).
-Městská policie za rok 2021 zabezpečila v kalendářním roce 2021 240 – denních a 117nočních směn.
-Městská policie zpracovala pro potřeby PČR celkem 75 záznamů z kamerového systému
města.
-Městská policie zvláštní pozornost věnovala dohlížení na mimořádné opatření při epidemii
onemocnění COVID-19.
V roce 2021 nebyla evidována žádná stížnost na postup strážníků, která by byla
vyhodnocena jako oprávněná.

Zpracoval: Ing. Petr Hub – vedoucí strážník

