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Důvodová zpráva
Vyhodnocení bezpečnostní situace ve statutárním městě Karviná za rok 2015
Každoročně je Zastupitelstvu města Karviné předkládáno vyhodnocení bezpečnostní situace ve městě Karviná za
uplynulý rok. Materiál obsahuje zprávy bezpečnostní situace Policie ČR – Územního odboru Karviná, Městské
policie Karviná, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – Územního odboru Karviná, Požární
ochrany statutárního města Karviné, Odboru správního a Odboru sociálního Magistrátu města Karviné.
Z předloženého materiálu je zřejmé, že ve statutárním městě Karviná, v porovnání let 2014 a 2015, u celkově
zjištěné trestné činnosti, jejichž šetření spadá do územní působnosti obvodních oddělení Policie ČR, došlo
k poklesu o 314 skutků, tedy k poklesu o 15,2 %. Zároveň došlo k navýšení míry objasněnosti o 4,26 %. Mezi
nejčastěji vyskytující se druhy kriminality patří majetková a násilná trestná činnost. Z této oblasti převažují
krádeže na osobách, vloupání do vozidel, vloupání do objektů, sklepních místností a krádeže věcí z volného
terénu. U násilné trestné činnosti byl v roce 2015 zaznamenán výrazný pokles nápadu, a to o 25,16 %, přičemž
se současně navýšila míra objasněnosti o 2,95 %. V oblasti majetkové trestné činnosti došlo v souhrnu
k výraznému poklesu a to o 26,8 % u všech majetkových trestných činů, z toho u krádeží vloupáním jde
o 33,72 %, u krádeží prostých o 24,82 %.
Za rok 2015 provedli strážníci Městské policie Karviná 15 664 zákroků a úkonů (nárůst o 9,47 %), z toho přijali od
občanů 5 591 oznámení. Sami strážníci zjistili 7 076 přestupků (navýšení o 12,78 %), přičemž došlo k výraznému
nárůstu zjištěných přestupků páchaných v oblasti veřejného pořádku (§ 46, § 47 a § 48) celkově o 973 skutků,
což představuje navýšení oproti roku 2014 o 42,73 %. V oblasti přestupků spáchaných proti majetku (§ 50) došlo
zároveň k poklesu o 67 zjištěných skutků, tedy o 16,51 %, přičemž pokles byl zapříčiněn zejména výrazně nižší
měrou poškozování a krádeží z majetku městského mobiliáře (kanálové vpusti, kryty a další). Uvedené údaje
přímo korelují s celkovým navýšením kontrolní činnosti, kdy počet kontrolovaných osob byl navýšen o celkem
2 328 osob (nárůst o 46,52 %), přičemž osob hledaných Policií ČR bylo zjištěno a předáno Policii ČR o 20,83 %
více. Počet zkontrolovaných majitelů, či průvodců psů, byl navýšen o 71,95 % a kontroly se zaměřením na jízdní
kola byly navýšeny o 183,13 %. Ostatní statistické údaje, z činností ovlivnitelných městskou policií, zůstávají
zhruba na úrovni předchozího roku, vyjma výjezdů na objekty střežené pultem centralizované ochrany objektů,
kdy došlo k poklesu o 8,14 %.
V roce 2015 dále pokračoval program Nulová tolerance (dále jen NT). Účastnili se jí strážníci městské policie,
policisté Policie ČR, pracovníci Odboru sociálního Magistrátu města Karviné a pedagogičtí pracovníci Základní
školy Družba. Během roku 2015 bylo takto provedeno celkem 629 kontrol. Bylo zkontrolováno 417 osob a 58
gamblerů. Z toho byla jedna osoba pohřešovaná a čtyři osoby hledané Policií ČR. Dále bylo zjištěno 12
přestupků z porušení zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a 11 přestupků za porušení
OZV. Během kontrol byli rovněž zadrženi dva pachatelé trestného činu. Ve dvou případech byly na základě
zákonných důvodů dvě osoby dodány na PaZS. V roce 2015 provedli strážníci městské policie společně s Policií
ČR celkem 15 kontrol sběrných surovin zaměřených na zcizený kovový materiál. Celkem bylo lustrováno 8
jízdních kol. V průběhu roku bylo zjištěno v 9 případech poskytování sexuálních služeb. 14 x proběhla asistence
strážníků městské policie s pedagogickou pracovnicí na zjištění důvodů absence žáků ve škole ve spolupráci se
ZŠ Družba.
Na území města Karviné bylo u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) v
roce 2015 evidováno celkem 623 mimořádných událostí spojených s účastí jednotek požární ochrany. Největší
počet zásahů představovaly technické havárie a to 372, dále pak požáry 144, dopravní nehody s počtem 64
případů, 22 bylo evidováno planých poplachů a 21 krát zasahovaly jednotky při úniku nebezpečné látky. Po celou
dobu spolupracovali příslušníci HZS MSK aktivně s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému
s cílem ochrany životů a zdraví občanů a minimalizaci škod nejen v oblasti přímého zásahu, ale také v oblasti
prevence.
Odbor správní Magistrátu města Karviné v roce 2015 evidoval 4 095 oznámení nebo zjištění o spáchání
přestupků (pokles o 7,36 %). Nejpočetnější skupinu tvořily přestupky na úseku občanských průkazů v počtu 1 666
(pokles o 8,87 %), kdy z tohoto počtu se v 82 případech přestupků dopustily osoby mladistvé. Další početnou
skupinu tvořily přestupky proti majetku, kdy bylo oznámeno celkem 647 spáchaných přestupků (pokles o 16,95
%), z tohoto počtu se ve 22 případech dopustily osoby mladistvé (pokles o 55 %). Další významnou skupinu
tvořily také přestupky proti občanskému soužití, kterých bylo projednáno 726 (nárůst o 12,38 %), kdy z tohoto
počtu se v 11 případech dopustily osoby mladistvé. Další nemalou skupinu tvořily přestupky v dopravě, kterých
bylo celkově oznámeno 731 (nárůst o 27,57 %).
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Odbor sociální svými statistickými údaji dokládá kvalitu a náročnost odváděné práce v oblasti sociálně výchovné
prevence a sociální práce s problémovými skupinami a společensky nepřizpůsobivými dětmi a mládeží, kdy
v roce 2015 bylo pracovnicemi odboru řešeno 235 dětí, tedy jedinců do 18 let (v roce 2014 celkem 229 dětí),
v celkem 404 případech (v roce 2014 celkem 357 případů).
Komise bezpečnosti a prevence, na svém jednání dne 16. 03. 2016, vzala na vědomí předložený materiál –
Vyhodnocení bezpečnostní situace ve statutárním městě Karviná za rok 2015 a navrhla Radě města Karviné
doporučit tuto zprávu ke schválení Zastupitelstvu města Karviné.
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1. Policie České republiky – Územní odbor Karviná
1.1 Úvod
V souladu s § 14 zákona číslo 273/2008 Sbírky, o Policii České republiky, dále v souladu s principem
sdílení odpovědnosti a principem spolupráce s orgány samosprávy, předkládáme Radě města
Karviná, zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriálním území
město Karviná a okolí, za rok 2015.
Při periodickém srovnání předcházejících let lze z pohledu Policie České republiky (dále jen „PČR“),
stav vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Karviná považovat za uspokojivý, s
určitými bezpečnostními problémy, reálným stavem kriminality a veřejného pořádku. Na území města
Karviná jsou dislokována dvě obvodní oddělení. Obvodní oddělení obvodní oddělení Karviná 1, se
sídlem ulice U svobodáren 1298 v Karviné-Novém Městě, dále obvodní oddělení Karviná Mizerov, se
sídlem ulice Stavbařů 2178 v Karviné-Mizerově. Součásti dislokace je rovněž i Dopravní inspektorát
policie České republiky, se sídlem ulice Mírová 1429 v Karviné-Novém Městě, v rámci Územního
odboru Karviná, má působnost tzv. okresní, tedy v bývalém okrese Karviná. V rámci působnosti
organizačního článku PČR, je v městě Karviná situováno vedení Územního odboru Karviná, 1.
Oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování a oddělením hospodářské
kriminality, se sídlem ulice Havířská 1511 v Karviné-Novém Městě.
Průběžně jsou doplňovány stavy policistů v rámci Územního odboru Karviná. Vzhledem ke
skutečnosti, že noví, tedy nováčci policisté, jsou bez základního odborného vzdělání, musí, nejprve
projít základním vzdělávacím programem policejního školství, následně absolvují odbornou praxi
v rámci Územního odboru Karviná a posléze dojde k plnému zapojení do praxe u základních
organizačních článků. Početní stavy se doplňují i u služby kriminální policie, zejména o policisty ze
základních organizačních článků, kteří splňují odborná a vzdělávací kritéria.
V rámci úzkých spoluprací a součinností, byla udržena standardní míra bezpečnostní situace a
veřejný pořádek na teritoriu města Karviná. Při aktuálních změnách stavu veřejného pořádku a
bezpečnostní situace, byla obratem přijímána odpovídající opatření.
Tak jak v roce 2014, i za rok 2015, nebyla zjištěna negativní mimořádná událost v oblasti narušení
klidu a veřejného pořádku, či bezpečnosti. Nebyl zjištěn konflikt mezi minoritou a majoritou, který by
vedl k případné agresi a násilí, jež by muselo být řešeno bezpečnostními složkami.
Poměrně často se ve vztahu k městu Karviná hovoří o tzv. „vyloučených lokalitách“. Z minulosti se
jednalo o lokalitu Karviná Doly, kdy prakticky celé území, je již sanováno po důlní činnosti, a fyzicky
bydlících lze čítat v řadě málo desítek. Bývalí obyvatelé sociální ubytovny Průkopník, byli přesídleni do
klasické sídlištní zástavby. Nejvyšší počty přesídlených pro nevyhovující bydlení jsou na ubytovacím
středisku Předvoj, se sídlem Náměstí Budovatelů 1306, dále na ubytovně KOSMOS, ulice Žižkova
1799 Karviná Mizerov. V těchto ubytovnách žijí i osoby, které nemají na území města Karviná trvalý
pobyt. Toto ubytování neposkytováno tzv. komerční formou. V rámci stabilizace bydlení, město
Karviná poskytuje určitý objem příspěvků sociálního rázu, čehož je hojně využíváno. Otázka
sociálního bydlení, je výhradně řešena komerční formou. Tedy buď ubytovny, nebo byty nižší
kategorizace. Novým prvkem v rámci sociálního bydlení, je poskytování tzv. podnájemního bydlení,
neziskovou skupinou CENTROM. V rámci obchodních vztahů, využívají volných bytů, které jsou ve
správě společnosti RPG byty. Z pohledu náhodného příchozího do ulic ve městě Karviná, např.
v lokalitě Karviná Nové Město, kde je vidět množství volných bytů, je realita zcela jiná. Některé rodiny
se v případech ztráty bydlení, sestěhovávají do bytů rodinných příslušníků a není výjimkou, že
v těchto bytech bydlí i tři generace rodin.
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Nelze přejít dynamiku demografického vývoje. Nižší počet obyvatel je ve většině městských částí v
Karviné. Jedním z důvodů je jednak stav a vývoj nezaměstnanosti na počet obyvatel ve městě, dále
počet uchazečů na jedno volné pracovní místo.
Ze statistických údajů pak vyplývá, že četnost nápadu kriminálních deliktů, na konkrétním teritoriu je
vázána zejména počtem obyvatel a hustotou osídlení v městských lokalitách. Nejzávažnější riziko
představuje věková křivka pachatelů trestné činnosti, kdy hranice věku pro znaky recidivního chování
se snižuje pod hranici plnoletosti, tedy věku mezi 15 až 18 let.
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Znepokojující zůstává situace v oblasti celospolečenských problémů, souvisejících se zneužíváním
alkoholu a jiných návykových látek, (zejména mladší populací), dále naučená závislost na štědrosti
sociálního systému.
Setrvalým problémem, jako v minulých letech, zůstává minimální míra zainteresovanosti veřejnosti na
změně přístupu, pozornosti a chování k vlastnímu majetku, majetku spoluobčanů a ke svému okolí,
zřejmě motivovaná i obavou z následné agresivní reakce pachatelů. I tento fenomén je bezpochyby
jedním z aspektů významně ovlivňujících efektivitu činnosti PČR, kdy policie aktivně reaguje na
podněty, soustřeďuje síly a prostředky, k předcházení výtržnostem a narušení veřejného pořádku.
Podařilo se eliminovat prvky tzv. diváckého násilí, které souvisely zejména s utkáními fotbalového
klubu MFK OKD Karviná a hokejového klubu SK Karviná.
1.2 Trestná činnost, charakteristika, objasněnost
Rok 2015, byl pro PČR opětovně úspěšným. Byl zachován setrvalý stav s poklesem nápadu trestné
činnosti a zvýšení objemu objasněnosti v nápadu trestné činnosti. Pro možnosti zpětné vazby byly
komparovány data za roky 2013 a 2014.
Celková trestná činnost
Po anotaci a krátkém zhodnocení předcházejícího období, došlo v územní působnosti obvodních
oddělení PČR Karviná 1 a Karviná Mizerov, v porovnání s předcházejícími léty, tedy roky 2013 2014,
k dalšímu poklesu celkového nápadu trestných činů (dále jen „TČ“). Pokud komparujeme vývoj od
roku 2013 k roku 2015, je pokles a více jak 600 trestných činů. Porovnání roku 2014 a 2015
pokračující pokles o více jak 300 trestných činů. Podařilo se zvýšit objem objasněnosti v nápadu
trestné činnosti u obou u obou dislokovaných útvarů o nadprůměrná data. U OOP ČR Karviná 1 na
hodnotu 54 % a u OOP ČR Karviná Mizerov na 59 %.
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CELKOVÁ

2013

2014

2015

Rozdíl
2014/2015

Rozdíl
2014/2015 v %

zjištěno

2360

2066

1752

-314

-15,20

objasněno v %

48,3

52,3

56,56

4,26

CELKOVÁ
zjištěno
objasněno
2013

2014

2015

Násilná trestná činnost
U násilné trestné činnosti byl v roce 2015 zaznamenán drobný nárůst v nápadu trestné činnosti, avšak
i přes tento negativní jev, je zřetelný počet úspěšnosti odhalování násilné trestné činnosti, který se
pomalu blíží k hranici bezmála 80 %.
U odhalování násilné trestné činnosti, je častěji zjišťováno předkládání nepravdivých informací
k jednáním, které se nakonec nestaly a domnělí poškození, využívají tzv. barvitých fabulací, aby
zakryli, například úrazy pod vlivem alkoholu, či zpronevěry finančních prostředků.
NÁSILNÁ

2013

2014

2015

Rozdíl
2014/2015

Rozdíl
2014/2015 v %

zjištěno

207

155

194

39

25,16

objasněno v %

75,8

75,4

78,35

2,95

NÁSILNÁ

zjištěno
2013

2014

2015

objasněno

Mravnostní trestná činnost
Oproti roku 2013 a 2014 opětovně pokles nápad v trestné činnosti mravnostních deliktů. V porovnání
s rokem 2013, je pokles o více jak o 50 %. Četnost těchto trestných činů je však v celkovém souhrnu
naprosto mizivá, proto pokles nápadu či objasněných případů byť i o jediný skutek znamená v
procentuálním vyjádření značný rozdíl. I přes dostatečnou osvětu, se nejčastěji jako příčiny této
trestné činnosti objevují delikty související s internetovou kriminalitou a pohlavním zneužíváním.
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MRAVNOSTNÍ

2013

2014

2015

Rozdíl
2014/2015

Rozdíl
2014/2015 v %

zjištěno

23

17

11

-6

-35,29

objasněno v %

60,8

64,7

63,64

-1,06

MRAVNOSTNÍ

zjištěno

2013

2014

2015

objasněno

Majetková trestná činnost
Neproblémovějším druhem trestné činnosti, v jejímž nápadu byl zaznamenán oproti předcházejícímu
období výrazný pokles, je souhrnně veškerá majetková trestná činnost. Tato má dominantní postavení
nejen ve městě Karviná. Při komparaci k roku 2013 a 2014, se projevuje setrvalý pokles, i když laická
veřejnost tyto skutečnosti vnímá jinak. Poskytovaná data jsou validní a přísně sledovaná. Zde se
projevuje dlouhodobý proces v cílených opatřeních vedoucích ke snížení nápadu trestné činnost.
Pokud shlédneme počet evidovaných vloupání, je pokles proti roku 2013 o více jak 50 %, což je velice
příznivé číslo. V předmětech zájmu pachatelů byly motorová vozidla, věci uložené v motorových
vozidlech, garáže v garážových areálech, byty v činžovních domech, zejména neobydlené byty,
sklepní prostory, kanceláře a dílny v komerčních objektech ve městě.
Nezanedbatelnou skupinu u majetkové trestné činnosti tvoří i drobné krádeže potravin. Obecně ji
charakterizujeme jako krádeže prosté, kdy nejčastěji se zcizují alkoholické nápoje, drogistickokosmetické přípravky, oděvy. Jedná se o krádeže recidivního charakteru, tedy podezřelí se
opakovaně dopouštějí těchto krádeží. I zde se podařilo snížit nápad trestné činnosti za současného
zvýšení objasněnosti. U obou karvinských útvarů, je pokles v nápadu této trestné činnosti je v průměru
s 22,5 % nižší.

MAJETKOVÁ

2013

2014

2015

Rozdíl
2014/2015

Rozdíl
2014/2015 v %

zjištěno

1588

1332

975

-357

-26,80

objasněno v %

33,9

38,4

37,54

-0,86

MAJETKOVÁ

zjištěno
2013

2014

2015

objasněno
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Krádeže vloupáním
KR. VLOUPÁNÍM

2013

2014

2015

Rozdíl
2014/2015

Rozdíl
2014/2015 v %

zjištěno

763

519

344

-175

-33,72

objasněno v %

24

30

24,71

-5,29

KR. VLOUPÁNÍM

zjištěno
2013

2014

2015

objasněno

Krádeže prosté

KRÁDEŽE PROSTÉ

2013

2014

2015

Rozdíl
2014/2015

Rozdíl
2014/2015 v %

zjištěno

787

693

521

-172

-24,82

objasněno v %

38,2

44,5

46,64

2,14

KRÁDEŽE PROSTÉ

zjištěno
2013

2014

2015

objasněno

Hospodářská trestná činnost
U hospodářské trestné činnosti můžeme hovořit o stagnaci, jelikož nápad těchto skutků je prakticky
identický jako v předcházejícím roce. Nejčastěji se prověřuje a prošetřuje trestná činnost související s
bankovní a nebankovními delikty, například půjčky pod smyšlenými identitami, nepravdivými údaji.
Dlouhodobě a úspěšně se prošetřují daňové delikty, trestné činy související s internetovou
kriminalitou, úpadkovými delikty. V minulých letech byla málo známa kriminalita na poli ochrany
duševního vlastnictví. Zde se práce může zdát zdlouhavá, avšak hospodářská trestná činnost, je
náročná na dokumentaci, navíc páchána vysoce latentně.
I přes složitou problematiku, je v porovnání s mezidobím let 2013 – 2014 a 2015, objasněnost o 14 %
vyšší.
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HOSPODÁŘSKÁ

2013

2014

2015

Rozdíl
2014/2015

Rozdíl
2014/2015 v %

zjištěno

136

182

181

-1

-0,55

objasněno v %

56,6

62,6

70,72

8,12

HOSPODÁŘSKÁ

zjištěno
2013

2014

2015

objasněno

1.3 Významné realizace pachatelů trestné činnosti a specifická trestná činnost
trestné činnosti páchaných loupežným motivem, dále úspěšné realizace pachatelů a skupin
páchajících trestnou činnost na úseku toxikomanie. Podařilo se realizovat dvojici pachatelů, kteří se
neštítili okrást i dezorientovanou seniorku. Nelze opomenout úspěšné realizaci podezřelých z vloupání
do areálů garáží na teritoriu města Karviná. Úspěšní byli i policisté při zjišťování pachatelů krádeží
motorových vozidel.
Nejzávažnějším druhem internetové kriminality je mravnostní kriminalita. Jedná se zejména o případy,
kdy pachatelé pod smyšlenou identitou (nejčastěji se vydávají za nezletilé osoby) kontaktují
prostřednictvím sociálních sítí mladistvé, případně nezletilé uživatele. Pod různými legendami pak buď
za úplatu (často ve formě dobití kreditu k mobilnímu telefonu), případně za nabídku kamarádství, či
výměnu foto nebo video materiálů, požadují po těchto poškozených multimediální soubory obsahující
sexuální tématiku, zpravidla fotografie zcela odhalených těl poškozených či jejich sourozenců.
Objasňování této trestné činnosti je složitější, zejména z důvodu, že mladiství a nezletilí poškození, se
ze „studu“ bojí komukoliv svěřit a vše vychází najevo až po zjištění těchto skutečností rodiči, se
zpožděním.
Negativně se projevuje recidiva u pachatelů trestné činnosti, zejména u čerstvě propuštěných
z nápravných zařízení. Ztráta bydlení, nezájem pracovat, či rekvalifikovat se, stigmatizace okolím, jsou
častým spouštěčem recidivního chování. Poměrně často tyto osoby „sklouzávají“ k nadužívání
návykových látek, či alkoholu.
1.4 Domácí násilí
Domácí násilí je fenomén doby. Jedná se o dlouhodobě sledované události, které mají neblahý vliv na
sociální status rodin. Neurovnaný partnerský život, špatná sociální situace, jsou stěžejními
partnerskými problémy. Na území města Karviná je za rok 2015 evidováno 41 incidentů nesoucích
znaky domácího násilí a byla vykázána 1 osoba. Dokazování protiprávního jednání je poměrně
složitá záležitost a vyžaduje střízlivý pohled na oznámení, či podnět k prověřování. Ohrožená osoba
bývá nekomunikativní, je málo vstupních informací pro správné rozhodnutí. Bojí se. Okolí, s obavami
před možnými odvetnými útoky od násilné osoby, se od těchto událostí distancují. Na druhou stranu je
však nutné podotknout, že zejména u sociálně znevýhodněných rodin dochází mnohdy
k nesprávnému pochopení základních atributů ve vztahu k ohrožené a násilné osobě.
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I když byla vykázána pouze jedna osoba ve městě, byly další osoby realizovány formou trestního
stíhání a realizováni s návrhem na vzetí do vazby, tudíž nebyl využit institut vykázání násilné osoby
z obydlí.

DOMÁCÍ
NÁSILÍ
počet
incidentů

2013

2014

2015

36

27

41

3

1

1

vykázáno

DOMÁCÍ NÁSILÍ
počet incidentů
2013

2014

2015

vykázáno

1.5 Přestupky
Přestupky jsou v obecném pohledu hodnoceny stupněm nepatrné nebezpečnosti pro společnost. Na
druhou stranu, nutno zmínit, že se jedná o skutky tzv. obtěžující kriminality.
Přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití
V této položce je patrná stagnace v nápadu přijatých skutků. U přestupků proti veřejnému pořádku se
jedná zejména o delikty s „příměsí alkoholu“ a u přestupků proti občanskému soužití ve větší míře
vystihují neurovnané chování ke svému okolí.
Přestupky proti majetku
Tak jak u nápadu trestných činů majetkového charakteru je výrazný pokles v nápadu deliktů, je stejná
situace i u nápadu majetkových deliktů v přestupkové rovině. Pokles ve vztahu k roku 2014 vykazuje u
obou útvarů hodnotu 26 %, což je velice příznivé číslo.
PŘESTUPKY

2014

2015

Rozdíl

§ 47 - veř. pořádek

118

130

12

§ 49 - obč. soužití

449

440

-9

§ 50 - majetek

1710

1265

-445

celkem všech PŘ*

6110

7354

1244

* celkový souhrn všech přestupků, vč. BESIP atd.
1.6 Dopravní problematika
Dopravní problematika je charakterizována tím, že oba služební obvody v městě Karviná, dále
městskou část Karviná-Louky a obec Dětmarovice protíná hlavní pozemní komunikace sil. I/67 (Tř. 17.
Listopadu), která je stěžejní komunikací hlavního tahu na ostravský region a dále těšínský region.
Představuje obrovskou zátěž jak na provoz, tak i na životní prostředí ve městě. Drobné potíže
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způsobila částečná uzavírka sil. I/59 (ul. Ostravská), most přes sil. I/59 (ul. Nádražní), omezující byla
také výstavba kanalizační sítě na ulici Karola Śliwky, kde docházelo k etapovému omezení dopravy.
Je nutno rovněž zmínit stavby pozitivně ovlivňující bezpečnost silničního provozu
-

výstavba nového přechodu pro chodce na ul. Borovského v místě křížení s
ulicí Majakovského, včetně nasvětlení přechodu,
rekonstrukce 2 přechodů pro chodce na ul. Havířská, vložení středových bezpečnostních
ostrůvků,
vybudování vyhrazeného jízdního pruhu a stezky pro cyklisty vedoucí přes „Kovonský“ most
(ul. Havířská) v rámci rekonstrukce vnějšího okruhu Karviné,
vybudování okružní křižovatky v místě křížení ulic Havířská x Sportovní x Jaroslava
Vrchlického,
vybudování nových parkovacích míst, v lokalitě Karviná 6 ul. Závodní (za Mototechnou),
revitalizace veřejného prostranství s vybudováním nových parkovacích míst v lokalitě Karviná
7, u kina Centrum.

Analýza dopravních nehod evidovaných PČR na území města Karviná
Celkem 2014

Celkem 2015

238

260

Rozdíl
22

0

1

1

Těžce zraněno
Lehce zraněno
Zaviněná řidičem motorového vozidla

8
62
207

9
84
222

1
22
15

Zaviněná řidičem nemotorového vozidla

10

17

7

Zaviněná chodcem

5

5

0

Nepřiměřená rychlost

22

25

3

Nesprávné předjíždění

2

1

-1

Nedání přednosti

34

40

6

Nesprávný způsob jízdy

159

163

4

Vliv alkoholu

16

16

0

Celkem nehod
Usmrceno

Smrtelná dopravní nehoda ve městě Karviná rok 2015:
Karviná, sil. I/59 (ul. Ostravská), při otáčení nákladního vozidla s návěsem došlo ke střetu
s motocyklem jedoucím ve stejném směru.
U všech evidovaných smrtelných zranění provádí dopravní inspektorát bezpečnostní inspekce
zaměřující se na bezpečnostní deficity na místě dopravní nehody (sklony komunikace, stav a
vlastnosti vozovky, odpovídající dopravní značení, rozhledové poměry, pevné překážky, reklamní
poutače, další okolnosti). Ve vztahu k nehodám s těžkými zraněními, provádí dopravní inspektorát u
těchto nehod bezpečnostní inspekce.
Výsledky těchto inspekcí jsou základem pro dopravně
inženýrská opatření prováděná v daných místech.
Tak jako i v předcházejících letech probíhala v roce 2015, česko-polská příhraniční spolupráce
dopravních policistů. Policisté 1 x v měsíci sloužili ve smíšených česko-polských hlídkách na území
obou států.
V roce 2015 byla Územním odborem Karviná vyhlášena různá déletrvající preventivně dopravně
bezpečnostní opatření, zaměřená k eliminaci následků dopravních nehod s těžkými následky. Do
opatření byli zahrnuti policisté pořádkové a dopravní policie ÚO Karviná. Dále probíhalo ve městě
Karviná 17 dopravně bezpečnostních akcí, které byly vyhlášeny na celém území ČR.
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1.7 Veřejný pořádek
Veřejný pořádek je ve městě částečně ovlivněn tzv. tradičními sporty. Fotbalový klub MFK OKD
Karviná, hrající II. nejvyšší republikovou soutěž v kopané, sídlící toho času na Sportovním stadionu
MFK , na ulici Sportovní v Karviné Novém Městě, jelikož mateřský stadion v Karviné Ráji, prochází
rozsáhlou rekonstrukcí v Karviné Ráji. Dále hokejový klub SK Karviná hrající na Zimním stadionu
STARS v Karviné Fryštátě. Nelze opomenout extraligový oddíl házené HC Baník Karviná, ve
sportovní hale na ulici Cihelní v Karviné Novém Městě. Ve vztahu k případnému diváckému násilí,
nejsou významné problémy. V uplynulém roce 2015 nebylo nutno řešit mimořádné situace. Případné
problémy se operativně řeší ve vzájemné spolupráci mezi bezpečnostními složkami /PČR a MP/ a daří
se je velice dobře eliminovat.
Tak jako dopravní policisté, tak i policisté pořádkové služby v rámci příhraniční spolupráce
dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s policisty Polské republiky. Vzájemně působili v přímém
výkonu služby, jak na území České republiky, tak vypomáhali v Polské republice, ve formě smíšených
hlídek.
Přímý výkon služby útvarů PČR, dislokovaných ve městě Karviná, byl i v roce 2015 pravidelně
posilován policisty Speciální pořádkové jednotky Krajské ředitelství Policie MS Kraje a specialisty
dalších policejních složek. I tito policisté významnou měrou přispěli k zachování uspokojivého stavu
veřejného pořádku.
1.8 Prevence
V průběhu celého roku 2015 se policisté skupiny tisku a prevence zaměřovali na různé cílové skupiny
potencionálních obětí protiprávního jednání, a to jak v sociální, tak i v situační prevenci. Byly
realizovány projekty tematicky zaměřené na různé problematiky, nutno zmínit:


(NE)bezpečný internet – prevence proti počítačové kriminalitě a negativním jevům na internetu,
celkem 15 besed s účastí 743 žáků ZŠ či SŠ



Bezpečí ve stáří – série besed pro seniory k předcházení trestné činnosti. Část besed byla
věnována tzv. Šmejdům, celkem 4 besedy s účastí 227 seniorů



Rozhodnutí je na tobě – zaměření na prevence užívání legálních a nelegálních drog, celkem 5
besed s účastí 129 žáků



Trestné í odpovědnost mladistvých a nezletilých



Šikana – celkem 12 besed s účastí 590 žáků



BESIP – celorepubliková akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“ realizována na jaře a podzim a je
zaměřená na přechody pro chodce v blízkosti škol.
- 1x beseda pro děti ve školní družině



preventivní akce s názvem „Kdo z koho“, zaměřené na kapesní krádeže, zejména v okolí a vně
nákupních center, celoroční výstava „Setina sekundy“, zaměřená na preventivní působení ve
vztahu k cyklistům v dopravě, zejména na používání bezpečnostních prvků



četly se policejní pohádky



pro žáky 1. až 9. tříd akce „bezpečně na bruslích“



Beseda pro uživatele služby Slezské diakonie s názvem mlčenlivost v trestním řízení
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Policisty obvodních oddělení ve spolupráci s kriminální službou, speciální pořádkovou jednotkou,
dopravní policií, skupinou služební kynologie, v součinnosti s Městskou policií v rámci prevence na
území města Karviná, v roce 2015 uskutečněno 67 preventivně bezpečnostních akcí a opatření,
cíleně zaměřených na BESIP, veřejný pořádek (zejména v souvislosti s konáním sportovních
a kulturních akcí, pátrání po hledaných osobách a věcech pocházejících z trestné činnosti.
1.9 Závěr
Z pohledu k uplynulým rokům, tedy roku 2015, 2014 můžeme hovořit o úspěchu v rámci příznivého
vývoje situace v oblasti eliminace nápadu trestné činnosti a zvýšení objasněnosti trestné činnosti. I
když na první pohled je situace vnímána negativně, hovoří výsledky práce policejních složek ve městě
Karviná o pozitivním vývoji, u kterého lze věřit a předpokládat v jeho stabilizaci a udržitelnosti. Jedním
z důvodů, je bezpochyby i navyšování počtu policistů zařazených u základních organizačních článků
PČR v Karviné. K plné využitelnosti nových policistů však dojde až po jejich návratu ze základního
policejního školství, takže lze tedy objektivně předpokládat ještě úspěšnější činnost na úseku boje
proti zločinu.
Nezastupitelnou roli na dosaženém stavu je dlouholetá úzká spolupráce PČR s Městskou policií
Karviná, Magistrátem Města Karviná, Komisí bezpečnosti a prevence kriminality, Bezpečnostní radou
Magistrátu Města Karviná.
Zdroj: PČR

2. Městská policie
Městská policie Karviná (MPK) je samostatným orgánem statutárního města Karviná bez právní
subjektivity. Její prioritou jsou především místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti
obce. Plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii, nebo další zákony. Z právních norem,
které mají úzkou návaznost na činnost strážníků, se zejména jedná o zák. č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, vyhlášku MV č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, dále o zák. č.128/2000
Sb., o obcích, zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, zák. č. 379/2005 Sb., tzv. „tabákový zákon“, zák. č. 273/2008 Sb., o policii České
republiky, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a další. Velice důležitým právním nástrojem zajištění
místních záležitostí veřejného pořádku je kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení
statutárního města Karviná.
Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku plní obecní policie zákonem vymezené
úkoly. K zajištění těchto úkolů MPK spolupracuje zejména s místně příslušnými obvodními odděleními
PČR, odbory MMK, se zdravotnickými zařízeními na území města, Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, územním odborem Karviná PČR, neziskovými organizacemi a dalšími
zainteresovanými subjekty.
2.1 Místní záležitosti veřejného pořádku
Jedná se o oblast, která tvoří hlavní náplň činnosti MPK. Samotný pojem veřejného pořádku není
v zákonu o obecní policii definován. Z právních výkladů lze odvodit, že se jedná o souhrn pravidel
chování na veřejnosti. Mezi místní záležitosti veřejného pořádku lze pak zařadit vše, co je
v působnosti obce a je vyžadováno, aby ve veřejném zájmu bylo dodržováno. Proto zde patří jednání,
která charakterizuje § 47 přestupkového zákona (přestupky proti veřejnému pořádku), dále porušování
obecně závazných vyhlášek obcí, přestupky proti občanskému soužití a další jednání, která narušují
veřejný pořádek. Obecně lze do pojmu veřejného pořádku zařadit i drobnou pouliční kriminalitu.
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2.2 Rizika v oblasti veřejného pořádku
Za společensky nejvyšší riziko v našem městě lze nadále považovat vysokou koncentraci sociálně
nepřizpůsobivých obyvatel, žijících romským způsobem života, čímž je myšleno parazitní
vysávání sociálního systému, bezohlednost vůči okolí, nerespektování kodifikovaných i zvyklostních
norem, absence životních cílů s typickým projevem nezdrženlivosti a neschopností odložit požitky –
tento problém zmiňovaný ve zprávách z předchozích let, stále přetrvává. Nejvýrazněji je tento jev
patrný v městské části Karviná-Nové Město, a to zejména v oblasti ohraničené ulicemi Havířská, Na
Vyhlídce, U Bažantnice a ul. Fučíkova. V minulosti se problémy kumulovaly zejména na náměstí
Budovatelů a jeho okolí, kde je umístěna ubytovna Předvoj. S postupným snižováním počtu klientů
ubytovny, kteří jsou v posledních zhruba dvou letech ve větší míře přemísťováni do tzv. tréninkových
forem bydlení, dochází k částečnému přenosu problémového soužití do bytových domů. V
současnosti zaznamenáváme několik případů nepřipravených rodin, které se stávají v tréninkovém
bydlení příčinou nespokojenosti ostatních nájemníků. Konkrétní případy budou pojmenovány a řešeny
v rámci zahájeného projektu Koordinované bezpečnosti. Myšlenka tréninkového bydlení jde správným
směrem, ovšem předpokladem úspěšného zařazení rodiny z ubytovny je její předchozí řádná
příprava.
Tato, normy nerespektující skupina obyvatel, svým agresivním chováním postupně vytlačuje slušné
občany z lokalit, které byly dříve obývány majoritou. Veřejné moci bohužel chybí právní nástroje
restriktivního charakteru, kterými by účinně zasáhla proti nepřizpůsobivým. Rada města maximálně
využívá novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, kdy se jmenovitě vyjadřuje k souhlasu s přechodnou
formou ubytování. Hlavním partnerem je v této spolupráci Úřad práce v Karviné, který na základě
vyjádření rady, již obhájil několik restrikcí vůči žadatelům sociálních dávek.
Problematika ubytoven
V posledních letech docházelo k nárůstu počtu ubytovacích zařízení, která však způsobem zacházení
s klienty nevyhovují vizi postupného začleňováni přechodně ubytovaných do prostupných forem
bydlení, jejímž cílem je vlastní, bezproblémové nájemní bydlení. Výjimku tvoří ubytovna Předvoj a
Kosmos. Druhá jmenovaná ubytovna byla městem odkoupena a v budoucnu se zde nepočítá
s poskytováním přechodných forem bydlení. Ubytovna Předvoj aktivně spolupracuje s OSo MMK,
Úřadem práce v Karviné a dalšími organizacemi, které poskytují sociální služby. Provozovatel
ubytovny nabízí prostřednictvím Asociace poskytovatelů ubytovacích služeb, o.s., návrhy vytvoření
dvoustupňových ubytoven, resp. základní a vyšší formy ubytování. Cílem vyšší formy ubytování je
prostřednictvím doprovodných sociálních programů řádná příprava klientů na tréninkovou formu
bydlení. Tyto návrhy byly předloženy prostřednictvím ministryně Michaely Marksové Tominové MPSV
ČR. V Karviné se nachází celkem 7 ubytoven.
Tabulka č. 1 – Počet osob, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi a jsou ubytované v
ubytovacích zařízeních ve městě Karviná v roce 2015 – dle měsíců
Ubytovny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

U Prahy - Karviná 6
Kosmos – Karviná 7
Carbokov – Karviná 6
Kaktus – Karviná 6
Předvoj – Karviná 6
Mašinka – Karviná 1
Majáček – Karviná 6

22
148
26
63
141
43
45

22
162
24
58
131
43
48

28
161
24
61
141
40
47

23
160
22
56
151
35
43

23
168
21
53
150
34
42

23
168
21
53
120
32
42

20
188
19
58
111
40
36

23
180
20
55
116
40
38

22
151
19
52
108
38
38

18
154
17
58
104
41
41

16
150
17
58
127
35
43

x
142
17
62
130
36
39

Celkem

488

488

502

490

491

459

472

472

428

433

446

426
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Tabulka č. 2 – Počet osob, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi a jsou ubytované v
pobytových zařízeních sociálních služeb ve městě Karviná v roce 2015 – dle měsíců
Pobytové zařízení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Noclehárna SD, Ká-5
AD Bethel, Ká-7
AD Karviná-5
Heřmánek, Ká-5

12
40
39
14

12
44
51
14

9
40
49
12

6
41
52
13

6
42
46
12

6
43
43
12

4
45
56
11

6
45
60
11

5
49
58
12

7
52
62
10

9
53
55
12

8
50
46
12

Celkem

105

121

110

112

106

104

116

122

124

131

129

116

Zdroj: Oso MMK

Tabulka č. 3 – Obdobná zařízení v okolí statutárního města Karviná
Ubytovny a pobytová zařízení v Petrovicích a Dětmarovicích
1
2
3
4

HD Petrovice, Dolní Marklovice 262
Lukáč – Petrovice, Petrovice u Karviné 147
HD Dětmarovice - Dětmarovice 1040
Sára, Petrovice - Petrovice u Karviné č. 616

Mimo ubytovny využívají sociálně slabé osoby dostupnosti bytového fondu z portfolia lucemburské
společnosti Round Hill Capital LLC, která se stala v roce 2015 největším vlastníkem bytového fondu v
Karviné. Značné množství občanů využívajících nájemní bydlení této společnosti je plně závislých na
podpoře státu. Město Karviná nemá žádné páky na sociální složení nájemníků soukromého vlastníka.
Jediná možnost, která je maximálně využívána, spočívá v komunikaci se správcem bytového fondu.
Největší množství nájemníků, kteří vykazují známky romského způsobu života je lokalizováno v
Karviná-Nové Městě. Tento způsob života je doprovázen sociálně patologickými jevy, které ovlivňují
kvalitu života slušných nájemníků a má dopady na veřejný pořádek, popř. kriminalitu. Nezaměstnanost
je u této skupiny obyvatel značná a řadí se mezi významné kriminogenní faktory.
Další výraznou skupinou, která má negativní dopad na veřejný pořádek a pouliční kriminalitu, jsou
skupiny mladistvých a mladých dospělých, bez ohledu na jejich etnicitu. Z poznatků Policie ČR je
zásadním faktorem v delikventním chování skupin mladých lidí užívání pervitinu v kombinaci s
alkoholem, pod jehož vlivem je u této věkové skupiny pachatelů často páchána trestná činnost a
narušován veřejný pořádek. K sanaci dopadů deviantního chování této skupiny pachatelů značnou
mírou přispívá Odbor sociální MMK, resp. oddělení sociálně-právní ochrany dětí MMK. Tato činnost je
krom preventivních aktivit vykonávána v přenesené působnosti.
Problematika krádeží železa a barevných kovů pro odprodej ve sběrnách druhotných surovin, byla
vlivem přijetí zákonných opatření značně eliminována. V první fázi byla přijata OZV č. 3/2014, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2015. Obecně
závazná vyhláška byla přijata Zastupitelstvem města Karviné na základě množící se majetkové
trestné činnosti a přestupků, spočívajících v poškozování veřejně prospěšných zařízení, městského
mobiliáře a soukromého majetku (zejména zcizené kryty kanálových vpustí, dopravní značky, ploty,
kabely, vodiče, kryty elektrorozvaděčů veřejného osvětlení, apod.). Ministerstvo vnitra ČR zaujalo
negativní stanovisko k této OZV, a proto nebyl naplněn primární princip OZV, spočívající v povinnosti
odevzdávat druhotný odpad – kovový odpad do sběrného dvora Technických služeb Karviná, a.s.
Bezesporu bylo vydání této OZV v Karviné a okolních městech impulsem k vydání prováděcí vyhlášky
č. 27/2015 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, jejímž prostřednictvím Ministerstvo životního
prostředí s účinností od 1. 3. 2015 mění pravidla výkupů kovových odpadů zavedením
bezhotovostních plateb.
Následně byla Zastupitelstvem města Karviná dne 30. 4. 2015 přijata OZV č. 2/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systému nakládání se stavebním odpadem, která upřesňuje nakládání s definovaným odpadem a
zároveň ruší účinnost OZV č. 3/2014.
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Městská policie nadále ve spolupráci s Policií ČR a příslušnými odbory Magistrátu města Karviné
pokračovala v kontrolní činnosti sběren na základě zavedení povinnosti bezhotovostních plateb za
kovový odpad. Byť je cílem bezhotovostních plateb snížení krádeží kovových zařízení, musíme počítat
se snahou sběrných surovin toto opatření obcházet. Údaje z kontrol, konkrétně přehled fyzických
osob, které odevzdávají suroviny, jsou Policií ČR předávány Úřadu práce v Karviné, kdy jsou
následně zahajovány správní řízení o odejmutí dávek, pokud jsou v seznamech zjištěni osoby závislé
na sociálních dávkách, které nepřiznávají příjem z výkupu sběrných surovin.
V roce 2015 strážníci řešili 30 případů nabízení sexuálních služeb na veřejném prostranství. Na
základě účinnosti OZV č. 8/2009, o zákazu nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejném
prostranství se strážníkům MPK ve spolupráci s policisty OOP ČR Karviná-Mizerov podařilo tento
negativní jev maximálně eliminovat na ul. Těšínská v Karviné-Loukách. Z počtu uvedených zjištěných
přestupků se jednalo o 6 prostitutek, které opakovaně poskytovaly sexuální služby a v jednom případě
byla uložena bloková pokuta řidiči, který sexuální službu požadoval. Ve dvou případech pak oddělení
přestupkové MMK realizovalo zákaz pobytu. Místem pod zvýšeným dohledem zůstává tř. 17. listopadu
v úseku křižovatky s ul. Vydmuchov po kruhový objezd u HM Tesco v Karviné-Ráji. Nynější aktivity ze
strany Městské policie Karviná se zaměřují na preventivní kontrolní činnost. Při zjištění porušování
OZV jsou všechny zjištěné poznatky zadokumentovány a oznámeny správnímu orgánu k dalšímu
řešení. Krom lokality Karviná-Louky změnily prostitutky taktiku nabízených služeb. Ty jsou realizovány
skrytě, tedy nikoliv ostentativním stáním na krajnici, ale osobní znalostí s klienty, kteří zajíždí na
parkoviště u HM Tesco, ul. Božkova a parkovištěm před NsP Karviná-Ráj. Klient několikrát objede
parkoviště a zůstane stát se zapnutými parkovacími světly, následně prostitutka vychází z postranních
ulic a nastoupí do vozidla, které z místa okamžitě odjíždí.
Bezdomovci zůstávají skupinou občanů, která soustavně narušuje veřejný pořádek. Tato skupina
sociálně vyloučených osob představuje jistou míru rizika z hlediska páchání trestné činnosti a to
především majetkového charakteru. Za větší problém považujeme způsob jejich chování na
veřejnosti, obtěžování ostatních obyvatel, znečišťování veřejného prostranství, apod. Zásadním
problémem lidí bez domova žijících na ulici je závislost na alkoholu, která je příčinou úbytku volních
vlastností a tedy nezájmu řešit svou situaci. Městská policie velmi intenzivně spolupracuje s Odborem
sociálním MMK. Spolupráce spočívá v každotýdenní vzájemné informovanosti v proběhnuvších
aktivitách týkajících se bezdomovců a pravidelných depistážích, kterých se účastní sociální pracovníci
a strážníci. Depistáže spočívají v terénní práci, která vede k postupnému úbytku typických
bezdomovců z ulic města. Jedním z výsledků spolupráce strážníků a sociálních pracovníků je
navrácení bezdomovců do okolních měst, ze kterých původně pochází. Na návrh MPK by měla být
Odboru organizačnímu MMK, oddělení kanceláře primátora v letošním roce předložena změna OZV
č. 5 z roku 2011, doplněná o zákaz žebrání.
2.3 Program „Nulová tolerance“
V říjnu roku 2009 vyhlásil primátor města tzv. program „Nulová tolerance“ (NT). Důvodem vzniku
tohoto projektu bylo vyvracení fám o sestěhování nepřizpůsobivých z ostatních částí republiky a
nespokojenost s bezpečnostní situací v městské části Karviné - Nové Město. Součástí zahájení aktivit
NT bylo uzavření „Memoranda o spolupráci“, ve kterém se zainteresované orgány, organizace a
neziskové subjekty zavázaly ke společnému postupu proti nepřizpůsobivým skupinám obyvatel.
Mottem NT je „využití všech dostupných právních prostředků k nastolení přijatelného bezpečného
prostředí“.
Samotná praktická realizace NT je rozdělena do dvou hlavních proudů. První část tvoří kontrolní akce,
při kterých zaměstnanci OSo a strážníci MPK, příslušníci PČR, společně se zástupci vlastníků
bytových domů kontrolují oprávněné nájemníky bytů a provádí další kontrolní činnost, každý dle svého
oprávnění. Úsek prevence kriminality MPK v roce 2015 v rámci programu Nulové tolerance
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zorganizoval 14 akcí zaměřených hlavně na záškoláctví ve spolupráci OSo MMK. Bylo zjištěno
celkem 9x záškoláků.
Druhý a v současnosti hlavní pilíř programu NT tvořily pravidelné kontroly pod pracovním názvem
„Tajfun.“ Kontroly jsou prováděny 2x až 4x denně způsobem okamžitého přeskupení veškerých sil a
prostředků městské policie do konkrétního problémového místa Kontroly byly zaměřeny na
dodržování obecně závazných vyhlášek města, na osoby hledané PČR, na kontrolu domů včetně
sklepních prostor, na kontrolu restaurací, na kontrolu podávání alkoholických nápojů mladistvým, na
přestupky v dopravě, na kontroly gamblerů hrajících na výherních hracích automatech a na
poskytování sexuálních služeb.
V průběhu roku 2015 bylo tímto způsobem v rámci akcí NT provedeno celkem 629 kontrol. Během
nichž bylo zkontrolováno 417 osob a 58 gamblerů. Z toho byla jedna osoba pohřešovaná a čtyři
osoby hledané PČR. Dále bylo zjištěno 12 přestupků z porušení zákona 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích a 11 přestupků za porušení OZV. Během kontrol byli rovněž zadrženi dva
pachatelé trestného činu. Ve dvou případech byly na základě zákonných důvodů dvě osoby dodány
na PaZS. V roce 2015 provedli strážníci MPK společně s PČR celkem 15 kontrol sběrných surovin
zaměřených na zcizený kovový materiál. Celkem bylo lustrováno 8 jízdních kol. V průběhu akcí NT
bylo zjištěno v 9 případech poskytování sexuálních služeb. 14 x proběhla asistence strážníků MPK
s pedagogickou pracovnicí na zjištění důvodů absence žáků ve škole ve spolupráci se ZŠ Družba.
Graf č. 1 – Počet asistencí strážníků na ZŠ Družba za rok 2015
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Zároveň se v průběhu roku 2015 připravovala další rozvinutější a cílenější fáze programu NT, která
vychází ze zjištěných skutečností získaných za celou dobu existence NT – Koordinovaná bezpečnost
(dále jen KorB).
Koordinovaná bezpečnost
KorB navazuje na úspěšný program a dobrou praxi nulové tolerance a bude zaměřena na celé území
města Karviné.
Hlavním cílem KorB je:
- koordinovaným přístupem institucí a veřejnosti docílit v Karviné soustavně přijatelné bezpečné
prostředí.
NÁSTROJE K DOSAŽENÍ CÍLE
Východiska:
- Vznik sociálně-patologických jevů, které chápeme jako odchylku od konformního a
normativního chování průměrného člověka, je zapříčiněn mnoha faktory. Obecně je dnes
přijímána tzv. bio-psycho-sociální teorie vzniku sociálně-patologického vzorce chování, které
je společností vnímáno negativně. Právě ona mnohapříčinnost vzniku sociálně deviantního
chování si vyžaduje koordinovaný a multidisciplinární přístup všech zainteresovaných
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subjektů, které mohou přispět k zamezení vzniku, zmírnění, či účinné sankcionování tohoto
nežádoucího způsobu chování.
- Teprve pochopení principu „spojité nádoby,“ kterou obrazně převedeme do problematiky
sociální deviace má šanci na dosažení kýžených výsledků, které můžeme z globálního
hlediska ovlivnit jen částečně, ovšem v rámci možností municipality efektivně a viditelně.
Nástroje:
- Na cíli budou pracovat dvě pracovní skupiny. První pracovní skupina, která je složená
z čelních vedoucích představitelů níže uvedených spolupracujících subjektů, se bude scházet
cca čtvrtletně až pololetně na tzv. „koordinačních poradách,“ kde budou vyhodnocovány
výsledky za uplynulá období a druhá, tzv. „operativní“ pracovní skupina KorB, se bude
scházet ad hoc. Operativní pracovní skupina nebude mít stálé obsazení a budou zde zváni ke
spolupráci i vedoucí pracovníci nižšího stupně, nebo delegováni odborníci.
- Hlavním nástrojem pracovních skupin bude forma „úředně-služebního“ postupu za využití
všech dostupných právních prostředků, a dále forma cíleného PR, besed s občany, apod.
Pravidelné vyhodnocování splněných úkolů nám dá odpovědi na efektivitu přijatých opatření a
nasměruje nás k pozitivní evaluaci, vedoucí k přijímání účinných represivně-preventivních
opatření.
- Vytvoření softwaru, který umožní vkládání informací s povinností zpětné vazby a umožňující
vyhodnocení plnění úkolů. Uživatelská práva ke vstupu do informačního systému budou
odstupňována tak, aby nebyl porušen zákon o ochraně osobních údajů.
Spolupracující subjekty KorB:
- Heslem spolupráce je efektivita, předkládání a akceptace faktů bez vztahovačnosti.
MPK:
- MPK je v osobě ředitele garantem a koordinátorem KorB.
- Svolává a koordinuje jednání pracovních skupin.
- Poznatky a prací v terénu přispívá k aplikaci dohodnutých postupů.
- Zastřešuje prevenci kriminality, vč. protidrogové prevence.
V rámci KorB pokračuje MPK v NT, která se ovšem úzce a prioritně zaměřuje na tyto oblasti
veřejného pořádku:
- § 46, odst. 2 – porušení OZV – např. zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti, nabízení a
vyhledávání sexuálních služeb, neoprávněný zábor veřejného prostranství (tábory
bezdomovců), rozdělávaní ohníčků v obytných částech, apod.
- § 47, odst. 1, písm. a), b) a c)
- § 49, odst. 1, písm. c).
- V návaznosti na § 15 přestupkového zákona – propadnutí věci a § 16, písm. b) využívat
ustanovení § 17 ZOP.
- U přestupků proti veřejnému pořádku vždy, pokud to zákon umožňuje, koordinovat činnost se
správním orgánem tak, aby mohl být využit institut zákazu pobytu dle § 15a, přestupkového
zákona, popř. uloženo omezující opatření dle § 16, písm. a).
SMK:
- Primátor – vyhlašovatel KorB, přímý nadřízený ředitele MPK.
- Příslušný náměstek pro sociální a bytovou problematiku – koordinace v sociální a bytové
- oblasti.
MMK:
- Tajemník – přímý nadřízený úředníků a zaměstnanců MMK, koordinace úkolů.
- Vedoucí OSo – problematika sociální práce, vč. bezdomovectví, problematika OSPOD.
- Vedoucí OM – bytová problematika, spolupráce při vyklízení neoprávněných záborů
z pozemků města.
- Vedoucí OSŽP – problematika černých ubytoven, neoprávněné skládky, a další.
- Vedoucí přestupkového oddělení – problematika přestupků, zákaz pobytu, a další.
Bytservis:
- Ředitelka – bytová problematika z pohledu správce, spolupráce při kontrolní činnosti
oprávněných nájemníků, úklid nebytových prostor, svépomocné aktivity nájemníků, apod.
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RPG:
- tiskový mluvčí
- správa majetku
- PR manažér.
PČR:
- Vedoucí Územního odboru Karviná
- OO PČR KA-1 – vedoucí
- OO PČR KA-7 – vedoucí.
Úřad práce Karviná:
- Ředitel – spolupráce v adresném čerpání dávek, akce „Gambler,“ akce „Sběrny,“ a další.
ZŠ Družba:
- Ředitel – spolupráce v akci „Záškolák,“ problémové chování dětí, spolupráce s rodiči, apod.
HDP Group:
- Ředitel – spolupráce v oblasti problémových ubytovaných, spolupráce s bezpečnostní
službou, VPP a další.
2.4 Výslednost činnosti MPK v hodnoceném roce 2015
Za rok 2015 strážníci Městské policie Karviná provedli 15 664 zákroků a úkonů, z toho přijali od
občanů 5 591 oznámení. Sami zjistili 7 076 přestupků, 250 tzv. komunikačních závad (poškození
dopravního značení, komunikací, městského mobiliáře, atd.), zkontrolovali 235 jízdních kol, 1 300 psů,
na Policii ČR předvedli 220 osob, na protialkoholní záchytnou stanici umístili k vystřízlivění 163 opilců,
doručili 40 obsílek správních orgánů, zadrželi 58 osob, po kterých bylo vyhlášeno Policií ČR pátrání,
zadrželi 84 pachatelů trestné činnosti, zajišťovali 319 míst trestného činu a 5 dopravních nehod a
další, viz tabulka č. 4.
Tabulka č. 4 – Porovnání některých statistických ukazatelů z činnosti MPK 2014 – 2015
Statistický ukazatel

2014

2015

Celkem zjištěno přestupků
- z toho v blokovém řízení / Kč
- z toho domluvou
- z toho oznámeno přestupků MMK
Celkem zjištěno přestupků - § 30
Celkem zjištěno přestupků - § 46
Celkem zjištěno přestupků - § 47, 48
Celkem zjištěno přestupků - § 49
Celkem zjištěno přestupků - § 50
Celkem zjištěno přestupků - § 125c
Počet zákroků a úkonů - celkem
Počet celkem zjištěných komunikačních závad
Počet asistencí při dodání do PZS
Počet asistencí při doprovodu s penězi
Počet asistencí při převozu osob do NSP
Počet kontrolovaných jízdních kol
Počet kontrolovaných osob
Počet kontrolovaných psů
Počet kontrolovaných taxikářů
Počet kontrolovaných věcí
Počet nařízených odtahů
Počet předvedených osob na PČR
Počet rozhodnutí o dodání na PZS
Počet výjezdů na alarm PCO
Počet žádostí o doručení obsílek
Počet žádostí o předved. osob ke správ.říz./předved.
Poskytnutí první pomoci
Postoupeno PČR tr. činů

6 274
4 170/1.270.970,1 733
201
118
1 636
660
32
406
3 412
15 517
299
187
327
4
83
5 004
756
0
2
0
208
191
873
51
85/27
12
456

7 076
4 422/1.422.820,2 337
166
193
2 351
918
62
339
3 201
15 664
250
182
279
1
235
7 332
1 300
2
1
0
220
163
802
40
98/36
7
319

Rozdíl
+802
+252/+151.850,+604
-35
+75
+715
+258
+30
-67
-211
+147
-49
-5
-48
-3
+152
+2 328
+544
+2
-1
0
+12
-28
-71
-11
+13/+9
-5
-137
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Počet zákroků a úkonů vyřešeno MP
Zadrženo osob v pátrání PČR
Zadrženo pachatelů na objektech PCO
Zadrženo pachatelů tr. činu
Zajištění místa dopravní nehody
Zajištění místa tr. činu
Celkový počet přijatých oznámení

13 442
48
3
120
15
460
5 835

13 834
58
4
84
5
319
5 591

+392
+10
+1
-36
-10
-141
-244

Graf č. 2 – Celkový počet zákroků a úkonů za rok 2007-2015, z toho vyřešeno strážníky MP
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2 351
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2013
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2014
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§ 49
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2 012
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80
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Graf č. 5 – Jednotlivé přestupky – srovnání rok 2007 – 2015

§ 50
§ 125c

2015

přestupky dle zák.č. 200/1990 Sb.:







§ 30 (přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi)
§ 46 (ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
§ 47,48 (přestupky proti veřejnému pořádku)
§ 49 (přestupky proti občanskému soužití)
§ 50 (přestupky proti majetku

přestupky dle zák.č. 361/2000 Sb.



§ 125c (přestupky v dopravě)

2.5 Zapojení MPK do preventivní činnosti
Prevence kriminality je jednou ze stěžejních činností MPK. Hlavní snahou je obsáhnout pokud možno
co nejširší spektrum v oblasti bezpečnosti občanů města. Ať už se tedy jedná o oblast bezpečnosti
v silničním provozu, kriminality obecně nebo ochrany zdraví osob a majetku. Hlavním cílem prevence
kriminality je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, omezování příležitostí k páchání trestné
činnosti, zvyšování pocitu bezpečí občanů města a co nejvyšší eliminace kriminálně rizikových
společensky nepříznivých jevů. Prevence kriminality se hlavně soustřeďuje na skupiny obyvatel, které
jsou nejvíce ohroženy. Prioritně tedy na děti a mládež, seniory a handicapované občany.
Na základě zkušeností získaných v předchozích letech a zároveň pro zvýšení efektivity preventivních
opatření v oblasti zneužívání návykových a psychotropních látek, rozhodlo vedení města od 01. 01.
2015 zařadit protidrogového koordinátora do organizační struktury městské policie.
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
Městská policie provozuje MKDS již od roku 1998, který je plně využíván v oblasti dohledu nad
veřejným pořádkem, odhalováním majetkové trestné činnosti, odhalováním přestupků, porušování
jiných právních předpisů, ale také napomáhá v plnění dalších úkolů MPK i PČR. Operační středisko
MPK zajišťuje nepřetržitý 24hodinový provoz MKDS. V současné době provozuje celkem 22
pohyblivých a stacionárních kamer, které jsou nainstalovány v lokalitách města Karviné tak, aby byl co
nejvíce eliminován vznik protispolečenského jednání.
Také Karvinský zámek Fryštát je v mimo provozní době rovněž pod dohledem operačního střediska
MPK. Zde je umístěno dalších 13 kamer.
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Tabulka č. 5 – Umístění kamer ve statutárním městě Karviná
Kam.
bod. č.
1.
2.
3.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Umístění + oblast snímání
Karviná-Nové Město, č.p. 2415, směr OD Prior a okolí
Karviná-Nové Město, ubytovna Předvoj směr náměstí Budovatelů
Karviná-Ráj, č.p. 625, směr rest. Brno, ul. Kosmonautů
Karviná-Nové Město, nám. Budovatelů 1306/25-ubytovna Předvoj, směr ul. Makarenkova
Karviná-Nové Město, Osvobození 1388, úřad práce, směr tř. Osvobození, tř. Družby
Karviná-Fryštát, Svatováclavská 33/2, náměstí TGM
Karviná-Nové Město, č.p. 1563, směr tř. Osvobození, ul. Závodní
Karviná-Hranice, Br. Veverkových 2937, kruhový objezd ul. Havířská, Leonovova,
Žižkova
Karviná-Ráj, Borovského 814, směr Borovského, tř. 17. listopadu, Univerzitní náměstí
Karviná-Ráj, reklamní sloup HM Tesco, parkoviště a prostory v okolí
Karviná-Fryštát, Nádražní 1939, OC Karviná, parkoviště, ČD
Karviná-Mizerov, č.p. 2001, směr ul. Borovského, Kosmonautů, tř. Těreškovové
Karviná-Fryštát, Dětský koutek v parku Boženy Němcové 1. část
Karviná-Fryštát, Dětský koutek v parku Boženy Němcové 2. část
Karviná-Nové Město, ul. U Svobodáren 1302
Karviná-Nové Město, ul. Mírová 1436
Karviná-Nové Město ul. U Svobodáren 1295
Karviná-Hranice ul. Leonovova 1796
Karviná-Fryštát, Letní kino – promítací kabina
Karviná-Fryštát, Letní kino – plátno vlevo
Karviná-Fryštát, Letní kino – plátno vpravo
Karviná-Fryštát, Letní kino – před LK

Tabulka č. 6 - umístění kamer Zámek Fryštát
Kam. bod
Umístění
L-01
hlavní vchod 45
L-02
boční vchod 42
L-03
bok Lotyhaus 44
L-04
spojovací chodba LZ 41
L-05
dvorek 40
Z-01
hlavní vchod zámek 34
Z-02
hlavní vchod zámek 36
Z-03
Grotha zámek 35
Z-04
okap 39
Z-05
zadní vchod zámek 43
Z-06
vchod parku 48
Z-07
vinárna kuchyň 37
Z-08
vinárna kuchyň 38

Pult centralizované ochrany (PCO)
MPK provozuje PCO za účelem dálkového elektronického střežení objektů, které jsou v majetku
města, popř. budov, v nichž sídlí organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Karviná. PCO se
nachází na operačním pracovišti a je obsluhován nepřetržitě strážníky MPK. V současné době je na
PCO napojeno 142 objektů (o 5 více oproti roku 2014). Z celkového počtu 873 zaznamenaných

21

signálů o narušení objektů napojených na PCO v roce 2014 se podařilo zadržet 3 pachatele na místě
trestného činu, v roce 2015 z 802 zaznamenaných signálů - 4 pachatele.
Tabulka č. 7 – Srovnání počtu napojených objektů s počtem zaznamenaných signálů o narušení
objektů v letech 2011 - 2015
2011
Počet
napoj.
objektů
104

Počet
záznam.
signálů
930

2012
Počet
napoj.
objektů
127

Počet
záznam.
signálů
865

2013
Počet
napoj.
objektů
134

2014

Počet
záznam.
signálů
780

Počet
napoj.
objektů
137

Počet
záznam.
signálů
873

2015
Počet
napoj.
objektů
142

Počet
záznam.
signálů
802

Schránky důvěry
Od roku 1999 MPK provozuje schránky důvěry. V současné době jsou k dispozici tři schránky důvěry
na území města Karviné. První schránka je umístěna na náměstí Budovatelů v Karviné-Novém
Městě, druhá schránka je nainstalována v Karviné-Ráji na domě s pečovatelskou službou č. p. 814 a
třetí je umístěna v Karviné-Fryštátě u bývalé správy městské policie (spojka mezi ul. K. Sliwky a OD
BILLA). Do schránek důvěry mohou všichni občané města vkládat své návrhy, připomínky, podněty
apod. Na základě těchto podnětů strážníci provádějí potřebná opatření pro řešení problémů.
Tabulka č. 8 – Srovnání počtu vložených připomínek, stížností a podnětů v jednotlivých letech
2010

2011

2012

2013

2014

2015

87

72

94

39

63

33

Projekty v rámci programu prevence kriminality realizované MPK
Městská policie Karviná je garantem prevence kriminality statutárního města Karviná a významnou
měrou se podílí na preventivních programech ve městě. V roce 2015 v rámci městského programu
prevence kriminality realizovala městská policie níže uvedené preventivní aktivity.
Projekty z oblasti sociální prevence
Asistent prevence kriminality (dále jen APK) - úsek prevence kriminality MPK v roce 2012 začal
realizovat projekt na základě výzvy Ministerstva vnitra České republiky. Stejný projekt byl realizován
v 11 městech České republiky. Projekt byl schválen a podpořen z prostředků Evropského sociálního
fondu. V období od 1. července 2012 do 30. června 2014 bylo zaměstnáno u Městské policie Karviná
celkem 10 asistentů prevence kriminality.
V období od 1. července do 31. prosince 2014 byli v rámci projektu podporovaného Ministerstvem
vnitra České republiky zaměstnáni u MPK 4 asistenti prevence kriminality. Vedení statutární města
Karviná vyhodnotilo práci APK jako přínosnou a rozhodlo o přijetí 2 APK od 01.01.2015 do trvalého
pracovního poměru u MPK a zároveň asistenty začlenilo do organizačního řádu MPK.
APK vykonávají hlavně pochůzkovou činnost v sociálně vyloučené lokalitě v Karviné - Novém Městě
s cílem snížení rizika páchání trestné činnosti, přestupků a zvýšení bezpečnosti. Při své činnosti úzce
spolupracují se strážníkem okrskářem. Přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádějí
dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, dohlíží na dodržování pravidel
občanského soužití, podílí se na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města a také
dohlížejí na bezpečnou cestu dětí do základních škol. Ve spolupráci se strážníkem okrskářem
zprostředkovávají komunikaci obyvatel s institucemi, které působí v oblasti bezpečnosti.
Od října 2014 se zároveň asistenti zapojili do realizací projektů prevence kriminality, zejména v oblasti
informování občanů (besedy pro základní a střední školy), ale i v oblasti sportovních aktivit mládeže.
V roce 2015 se zapojili v rámci městského projektu „Cesta k městu“ do přímé a samostatné tvorby a

22

realizace projektů prevence kriminality, kdy hned prvotina „S rapem proti kriminalitě“ byla natolik
úspěšná, že v následujícím kole získali opět dotaci od statutárního města Karviná s následnou
možností vytvořit další nástavbu prvotního projektu s pracovním názvem „I s rapem proti kriminalitě –
návrat ke zdravému rozumu“.
Za období od 01.01.2014 do 31.12.2014 bylo zaevidováno v rámci informačního systému MEMPHIS
MPK 730 úkonů APK. V roce 2015 bylo zaevidováno v informačním systému MP celkově 420
událostí, což při přepočtu na jednoho asistenta představuje 15 % nárůst úkonů. Z tohoto kvanta patřili
mezi jejich nejčastější činnosti upozornění fyzické nebo právnické osoby na zjištěné nedostatky,
poučení o možném způsobu řešení a také předávání poznatků technickým službám k odklizení
nepořádku na veřejných prostranstvích. V součinnosti se strážníky MPK napomáhali v odhalování
přestupků, oznámeních správním orgánům, oznámeních PČR, z čehož 1x napomohli podstatnou
měrou k odhalení závažného trestného činu, který by bez jejich pomoci, místní znalosti a důvěry
občanů zůstal patrně skryt. Dále také v rámci své činnosti nalézali použité injekčních stříkačky a
společně se strážníky okrskáři prováděli v roce 2014 kontroly lokality Karviná-Staré Město, kde
společnost OKD vykupovala rodinné domky, které již nikdo neobydloval, v důsledku čehož docházelo
často ke krádežím, především kovového šrotu. Jejich kontrolní a preventivní činnost byla přínosem,
jelikož mnoho pachatelů krádeží pochází právě z lokality Karviná-Nové Město.
Asistenti městské policie (dále jen AMP) představují od 1. září 2015 další pomocnou složku
obdobného charakteru jako APK, byť jejich zaměření je úzce specifikováno a není totožné. Donátorem
tohoto projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt je postaven na spolupráci 4 AMP
s okrskáři a APK v lokalitě Karviná-Nové Město. Jejich hlavním cílem je napomáhat zejména
obyvatelům lokality, kteří navštěvují místní instituce, jako jsou Úřad práce a Okresní správa sociálního
zabezpečení. Napomáhají občanům nejen v praktické orientaci, ale také zároveň takto dohlížejí na
veřejný pořádek v těchto institucích a jejich okolí. Jejich činnost je obdobná jako u APK, nicméně není
duplicitní, ale doplňující.
Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi – cílem projektu je snížení kriminality a
mladistvých, zlepšení kvality života v rodinném systému, pomoc při řešení rodinných, výchovných a
komunikačních problémů, odborné poradenství rizikovým rodinám při zvládání zátěžových situací.
V rámci skupinové práce byl program orientován zejména na témata:
 v rámci programu výchovně vzdělávací beseda, zaměřená na prevenci kriminality mládeže,
právní vědomí a bezpečné užívání internetu
 v rámci skupinové práce byl program zaměřen na témata rozvoj verbálních schopností a
komunikace, posilování vlastností a schopností osobnosti, sebepoznání a posilování
sociálních dovedností, problematika závislostí a posilování volních vlastností ve styku
s návykovými látkami, právní vědomí a rozvoj kriminálních vzorců chování.
Projekty z oblasti situační prevence
Rozšíření městského kamerového systému
Úsek prevence kriminality MPK ve spolupráci s PČR zpracovávají studie na další rozšíření MKDS v
místech s největší koncentrací nápadu trestné činnosti.
Forenzní značení jízdních kol
Nová forenzní metoda značení majetku (jízdní kola) syntetickou DNA, která není pouhým okem
viditelná. Každé kolo, které bylo majitelem dodáno, bylo označeno a opatřeno příslušnou samolepkou,
která varuje a informuje potencionálního pachatele, že toto kolo je chráněno syntetickou DNA.
Značená jízdní kola byla zaevidována do lokálního registru jízdních kol a poté byla data zaslána do
Národního registru forenzního identifikačního značení.
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Tabulka č. 9 – Počty značení a počty označených jízdních kol v letech 2014 – 2015
Rok
2014
2015
17
20
Počet značení
322
270
Počet označených kol
Senioři – v bezpečí domova – dlouhodobý projekt, který probíhá formou montáže bezpečnostních
řetízků na vstupní a balkonové dveře, pojistek proti vysazení dveří z pantů a montáže
panoramatických kukátek. Je určen pro seniory starší 60-ti let a osoby zdravotně postižené. Montážní
práce zajišťuje strážník Městské policie Karviná se znalostí zámečnické činnosti.
Projekty z oblasti informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou
činností
Bezpečné léto – jedná se o projekt, který probíhá každoročně od roku 2011, jehož hlavními
realizátory jsou ZŠ Prameny v Karviné Ráji a MPK. Cílem je praktickými ukázkami na několika
stanovištích, zvýšit informovanost cílové skupiny o úrazové prevenci, zprostředkovat informace o
bezpečných situacích, o účinných formách ochrany před trestnou činností, hravou formou seznámit se
zásadami poskytování první pomoci vzhledem k jejich věku, zvýšit jejich životní kompetence vedoucí
k odpovědnosti za své chování, k bezpečnému trávení volného času (především v době prázdnin),
k vlastní bezpečnosti, předcházení sociálně patologickým jevům a rizikovému chování a upevnit již
získané vědomosti a dovednosti při jednání v rámci osobního bezpečí.
Sebeobrana žen - projekt, který MPK organizuje poněkolikáté, je určen pro ženy a dívky ve věku od
18 let z řad široké veřejnosti a především zaměstnané v profesích se zvýšeným potencionálním
rizikem vystavení násilné a související majetkové trestné činnosti. Během kurzu se naučí základním
prvkům sebeobrany proti nejběžnějším způsobům útoku, vyzkoušejí si reakce v rizikových situacích,
naučí se používat předměty denní potřeby k sebeobraně, rozpoznat nebezpečné situace, místa, lidi a
v neposlední řadě si zvýší sebevědomí a pocit bezpečnosti. Seznámí se také blíže se související
právní problematikou. Realizace dosud posledního kurzu proběhla v období říjen – listopad 2015.
Výcvik probíhal pod vedením zkušených strážníků, v deseti lekcích po dvou hodinách. Kurzu se
účastnilo 60 dívek a žen.
Bezpečně po celý den (cyklus besed pro mateřské a základní školy) – formou interaktivních besed.
V roce 2015 bylo osloveno cca 2.500 žáků základních a mateřských škol, kdy proběhlo celkem 148
besed:







pro MŠ na téma seznámení dětí s městskou policií a její činností a se základy dopravní výchovy.
Besedy obsahovaly informace o systému ve městě (čísla tísňového volání) a základy
bezpečného chování v silničním provozu. Připravené modelové situace, do kterých se samotné
děti aktivně zapojovaly, prověřily jejich reakce na určité nebezpečné situace.
pro 1. stupeň ZŠ proběhly besedy s problematikou jejich osobní bezpečnosti ve vztahu
k neznámým osobám a předmětům, zvířatům a jiným nebezpečím, která jim hrozí. Dále byla
probrána témata jako je šikana a kyberšikana
pro 2. stupeň ZŠ proběhly besedy s tématy - šikana, kyberšikana, problematika drog,
multikulturalismus a základy právního vědomí
V rámci činnosti úseku prevence kriminality MPK proběhly v roce 2015 nově, po dohodě
s oddělením tisku a prevence Policie ČR, besedy na SŠ v Karviné, kde bylo provedeno 9 besed
a bylo osloveno cca 220 žáků. Témata na uvedených besedách byla - problematika drog,
multikulturalismus a základy právního vědomí.

Časový harmonogram besed je vždy předem konzultován s řediteli mateřských, základních a
středních škol. Besedy přispívají k vyšším znalostem a vědomostem žáků základních škol, o
uvedených tématech, které mohou uplatnit v rizikových situacích a zlepšila se spolupráce mateřských,
základních a středních škol s MPK.
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Chráníme seniory – jedná se o besedy, které se realizují již od roku 2007 a jsou určeny pro starší
obyvatele, kteří se často stávají terčem zájmů kapsářů, podvodníků i násilníků. Zranitelnější jsou i
v silničním provozu. Základním tématem besed jsou „Zásady bezpečného chování“. V letech 2014 –
2015 proběhlo 15 besed převážně v klubech důchodců, které přispěly ke zvýšení pocitu bezpečí a
rozšíření vědomostí o možných rizikových situacích.
V roce 2015 proběhla beseda pod záštitou náměstka primátora statutárního města Karviné na téma
„Šmejdi“ v MDK. Na uvedené besedě byli zástupci ČOI, svazu na ochranu spotřebitele a MPK.
Úsek prevence kriminality hodlá i v dalších letech pokračovat v besedách na aktuální témata, tak aby
senioři byly informovány o těchto nekalých praktikách. Na závěr besed jsou všem zúčastněným
předány osobní alarmy, reflexní prvky a propagační materiály.
Další preventivní akce MPK ve spolupráci s jinými organizacemi
MPK se ve spolupráci s pracovníky MMK, občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi
podíleli na různých akcích preventivního charakteru zaměřených hlavně na děti a mládež.
Tabulka č. 10 – Přehled preventivních akcí
P.č.

Den

1.
2.

24.02.
01.04.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

09.04
22.04
19.04.
01.05.
14.05.
01.-02.06
05.06.
09.06.

Název akce, místo
Ká-8, UNIKA
VOŠ Ostrava – romská kultura a tradice, beseda mimo jiné i s APK
NsP Ká 4 – beseda pro děti
Hokejbalem proti drogám SPŠ
Zahájení cyklosezóny
Nástrahy velkoměsta
Okrskové kolo BESIP
Prázdniny bez úrazu
Dětský den se složkami IZS, ZŠ Majakovského
BESIP pro žáky ZŠ Komenského

Drogová problematika
Drogová (protidrogová) politika je forma sociální kontroly chování jednotlivců nebo určitých skupin
společnosti. Její podobu určuje a vytváří to, jak společnost vnímá a nahlíží na „problém užívání drog“
(např. aplikace různých hledisek - medicínské, morální, kriminální, sociální). Podobu drogové politiky
navíc ovlivňují skupiny odborníků (např. poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, Policie ČR,
zástupci justice), jež jsou do procesu její realizace zapojeny a jež mají na povahu „problému“ rozdílný
názor a často mohou soupeřit o vliv v dané oblasti.
Protidrogová politika je v České republice realizována na národní, krajské a místní úrovni. Působnost
správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě a uskutečňování programů
ochrany před škodami způsobenými užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek
upravuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů.
V oblasti drogové problematiky Karviné v minulosti provádělo občanské sdružení NET kontaktní a
poradenské služby v rámci Kontaktního centra (K-centrum). Jednalo se o sociální službu, která byla
poskytována ambulantně, věková kategorie uživatelů služby byla od 16 – 69 let a působila v lokalitě
Karviná-Nové Město, Tř. Družby čp. 1125 v přízemí.
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K-centrum zabezpečovalo na území města tyto služby:
1. Základní služby a to sociálně právní a drogové poradenství, základní zdravotní ošetření, testy
na přítomnost drog, zprostředkování testů na VH/HIV, krizovou intervenci, psychoterapii
individuální, skupinovou a rodinnou, motivační trénink, asistenční službu.
2. Službu Harm reduction – včetně výměnného programu, použitých injekčních setů
3. Služby rodičům a rodinným příslušníkům uživatelů a experimentátorů s návykovými látkami.
4. Doplňkový servis – jedná se o potravinový, vitamínový a hygienický servis.
5. Aktivity v oblasti prevence – provádění preventivní činností už na základních školách a to
např. formou besed, promítání filmů s drogovou problematikou.
Samotná činnost K-centra byla v Karviné ukončena k 31.08.2014. V současné době zařízení tohoto
typu, které provádělo výše uvedené komplexní služby, v Karviné chybí.
Z výše uvedeného důvodu oslovil Odbor sociální MMK dvě organizace, které v našem městě již
působí a jsou zahrnuty do sítě sociálních služeb na území města Karviné, a ve městě se zabývají
drogovou problematikou, a to Slezská diakonie a Modrý Kříž v České republice, o. s.
Slezská diakonie má již zaregistrovanou službu STREETWORK ON LINE - terénní program pro
cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let.
Pracovníci terénní služby kontaktují zájemce o uvedenou službu, v místech, kde lze předpokládat
výskyt uživatelů drog na území města Karviné. Probíhá také výměna injekčního materiálu, základní
sociální a zdravotní poradenství, krizová intervence.
Streetwork ON LINE, program pro uživatele drog v číslech:
Během 14 provozních dnů (z toho 4 dny zkrácená provozní doba) terénního programu pro uživatele
drog zkontaktovali pracovníci služby 39 potenciálních uživatelů nealkoholových drog. Celkem poskytli
55 úkonů (kontaktní práce, intervence, individuální plánování, výměnný program).
Od června do srpna, kdy byla služba poskytována ve zkrácené provozní době. Od října do prosince
2015, kdy byla služba poskytována v plné provozní době, pracovníci služby zkontaktovali 128
potencionálních uživatelů nealkoholových drog. Za celou dobu poskytování služby, poskytli
pracovníci 201 výkonů (kontaktní práce, intervence, individuální plánování, výměnný program).
Zdroj: ON Line Karviná

Ve městě Karviná provozuje v oblasti sociální činnost s drogovou problematikou, občanské sdružení
Modrý kříž. Jedná se o registrovanou sociální službu dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., v platném
znění o sociálních službách. Sídlo organizace je v Karviné-Fryštátě, ul. K.Śliwky čp. 149.
Modrý kříž v České republice je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem ohroženým
závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách, jejich rodinným příslušníkům
a blízkým osobám. Služby Poradny Karviná jsou určeny zejména pro obyvatele města Karviná a
blízkého okolí a jsou pro ně poskytovány bezplatně.
Organizace nabízí výše uvedeným osobám poradenství, podporu a pomoc formou krátkodobého,
střednědobého či dlouhodobého poradenství a terapie prostřednictvím individuálních, párových či
skupinových setkání.
Děje se tak prostřednictvím dvou registrovaných sociálních služeb:
- odborné sociální poradenství
služby následné péče.
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Od 01.01.2015 je v poradně Modrého kříže v Karviné realizován individuální projekt „Specifické
intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“ (dále SIM projekt), který je určen mladistvým
od 15 do 18 let a jejich rodinným příslušníkům. Cílem projektu je pomoc mladistvým experimentátorům
a mladistvým závislým na návykových látkách při sociálním začlenění, a to prostřednictvím
ambulantního programu pro tuto cílovou skupinu.
Graf č. 5 – Srovnání statistik Modrého kříže Karviná za období 2013 – 2015
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Statistiky počtu klientů a jednání v poradně Modrého kříže v Karviné v roce 2015
Služba následné péče
Počet klientů celkem: 38
Rozložení klientů dle trvalého bydliště:
Karviná 28, Havířov 4, Orlová 2, Petrovice u Karviné 2, Dolní Lutyně 1, Bohumín 1
Rozdělení klientů dle pohlaví:
20 žen, 18 mužů
Rozdělení klientů dle závislosti:
Alkohol - 27,Drogy - 11
Ve službě proběhlo 288 jednání z toho 15 kontaktů, 236 intervencí a 37 skupinových setkání.
Služba Odborné sociální poradenství
Počet klientů celkem: 109
Rozložení klientů dle trvalého bydliště:
Karviná 91, Petrovice u Karviné 2, Orlová 6, Bohumín 3, Havířov 3, Horní Suchá 1, Doubrava 1,
Albrechtice 1, Frýdek-Místek 1
Rozdělení dle pohlaví:
54 žen, 55 mužů
Rozdělení klientů dle závislosti:
Gambling - 30, Alkohol - 34, Drogová závislost - 45
SIM projekt – Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách
Počet klientů celkem: 42
Rozložení klientů dle pohlaví:
26 žen, 16 mužů
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Rozložení klientů dle závislosti:
28 drogy, 4 gambler, 10 alkohol
Klienti z projektu SIM jsou započítání do celkového počtu klientů OSP za rok 2015.
Ve službě proběhlo 600 jednání z toho 10 kontaktů 578 intervencí a 12 skupinových sezení.
Zdroj: Modrý kříž Karviná

Činnost Městské policie Karviná
Ve statutárním městě Karviná, byl dnem 01.02.2015 ustanoven protidrogový koordinátor –
služebně zařazen na úseku prevence kriminality Městské policie Karviná (MPK).
V současné chvíli se úsekem prevence kriminality MPK zpracovává protidrogová strategie na léta
2016 - 2020, která bude součástí Strategie prevence kriminality města na uvedené období. Cílem této
strategie je efektivní koordinace mezi účastníky protidrogové politiky ve městě.
Úsek prevence kriminality MPK rovněž zajišťuje přednáškovou činnost, týkající se drogové
problematiky a to na základních a středních školách v Karviné
Strážníci MPK, se v rámci výkonu hlídkové a obchůzkové služby, rovněž věnují drogové problematice
a úzce spolupracují s Policií ČR tím, že získávají poznatky a informací o dané problematice. Tyto
informace jsou poté policistům SKPV ÚO Karviná předávány na pravidelných schůzkách. V roce 2015
bylo pracovníkům SKPV předáno celkem 17 poznatků, z nichž některé přispěli k samotné realizaci
pachatelů drogové trestné činnosti na území města. Tato spolupráce je na velmi dobré úrovni a bude
nadále pokračovat.
Strážníci MP Karviná také provádějí, na území města, sběr použitých injekčních stříkaček. Tyto
injekční stříkačky jsou shromažďovány ve speciálních kontejnerech a předávány k odborné likvidaci
do PaZS v Karviné-Fryštátě.
Počet nalezených injekčních stříkaček v letech 2012 - 2015 dle městských částí
Tabulka č. 11 – Počet nalezených injekčních stříkaček v letech 2012 – 2015 dle městských částí
Obvod
Karviná – Fryštát
Karviná – Doly
Karviná – Darkov
Karviná – Ráj
Karviná – Staré Město
Karviná – Nové Město
Karviná – Mizerov
Karviná – Hranice
Karviná – Louky
Celkem

2012

2013

2014

2015

Celkem

3
2
--230
--45
3
4
287

4
----38
--102
3
11
--158

10
----24
--94
6
5
--139

13
----36
--105
11
14
--179

30
2
--328
--346
23
34
--763

Preventivní záchranářské aktivity
Strážníci MPK jsou zapojeni do protipovodňové prevence v rámci města. MPK disponovala v roce
2015 celkem 17 strážníky vyčleněnými k evakuaci a záchraně osob. Z tohoto počtu 11 strážníků
vlastnilo kvalifikaci Vodního záchranáře, 6 strážníků kvalifikaci plavčík a z celkového počtu záchranářů
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12 vlastní osvědčení pro řízení malého říčního plavidla. Skupina v počtu 17 strážníků – vodních
záchranářů absolvovala praktický výcvik ve stojaté vodě zaměřený na prvotní zásah topící se osoby
se zaměřením na vytažení tonoucí osoby zpod hladiny, kde se nachází a poskytnutí okamžité pomoci
již ve vodě a rovněž na orientaci záchranáře na vodní ploše pomocí záchytných bodů na březích. Toto
školení proběhlo ve spolupráci s Vodní záchrannou službou Těrlicko na vodní nádrži Těrlicko a
následně na krytém bazénu v Havířově. Vzhledem k tomu, že vodní záchranáři MPK dlouhodobě
spolupracují s Vodní záchrannou službou Těrlicko, byla MPK požádána o poskytnutí 4 členného
družstva záchranářů při provedení dohledu nad bezpečností závodníků při konání Mistrovství České
republiky v dálkovém plavání, které se konalo dne 15. srpna 2015.
2.6 Spolupráce MPK s partnery na území města
Nejvýznamnějším spolupracujícím partnerem MPK je v oblasti zajišťování bezpečnosti osob a jejich
majetku Policie České republiky. Další oblastí spolupráce mezi MPK a PČR jsou úkoly při ochraně
veřejného pořádku, dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích.
V loňském roce bylo uskutečněno několik organizačně velmi náročných akcí, které si vyžádaly
finančně náročné nasazení sil a prostředků. Vedoucí obvodních oddělení Karviná 1, Karviná 7 a
dopravního inspektorátu si vyměňují na pravidelných součinnostních poradách s vedením MPK
vzájemně informace, které mají vliv na bezpečnost osob a majetku a zajištění veřejného pořádku ve
městě. Vymezení vzájemné spolupráce v oblasti veřejného pořádku mezi SMK a Policií ČR Krajského
ředitelství Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná je upraveno v tzv. koordinační
dohodě, která byla mezi stranami uzavřena v září 2009.
Významnou pro MPK je i Dohoda o plánované pomoci na vyžádání, která byla uzavřena mezi
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Statutárním městem Karviná. Na základě
této dohody se v souladu s § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále
jen IZS) a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, MPK stává další složkou IZS.
Předmětem plnění je úprava spolupráce v rámci IZS, která vychází z poslání obou smluvních stran a
upravuje zásady jejich součinnosti při provádění záchranných a likvidačních pracích, při požárech,
živelných pohromách a jiných událostech, zejména při zajišťování veřejného pořádku.
Velmi významná je spolupráce s odbory Magistrátu města Karviné, zejména se sociálním,
správním, ekonomickým, majetkovým, stavebním a životního prostředí. Ředitel městské policie se
pravidelně účastní jednání Komise bezpečnostní a prevence.
Mezi další subjekty, se kterými MPK spolupracuje, lze řadit Technické služby Karviná, a. s., a to
zejména v oblasti čistoty veřejných prostranství, sjízdnosti komunikací a poruch veřejného osvětlení.
Je uzavřena "Dohoda o spolupráci", která řeší, mimo jiné součinnost při zajištění míst při krádeži
kanálových vpustí, vzájemný přenos informací, možnost uskladnění odtažených vozidel ve sběrném
dvoře TS v Karviné-Darkově apod. K dalším partnerům, se kterými MPK v rámci plnění úkolů
spolupracuje, patří některá zdravotnická zařízení, z nichž se nejčastěji jedná o protialkoholní
záchytnou stanici, NsP v Karviné-Ráji a Hornickou nemocnici v Karviné-Novém Městě, dále sportovní
kluby při zajišťování sportovních akcí, hasičské záchranné sbory při dopravních nehodách,
odklonech dopravy v místech požárů a tematických cvičení.
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Tabulka č. 12 – Přehled realizovaných akcí s PČR v roce 2015
P.č.

Datum
konání
akce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

06.01.
17.01.
23.01.
23.01.
24.01.
30.01.

7.

31.01.

9.
10.
11.

03.02 –
08.02.
10.02.
11.02.
13.02.

12.

14.02.

13.
14.
15.

14.02.
16.02.
20.02.

16.

21.02.

17.
18.
19.
20.

08.03.
12.03.
14.03.
18.03.

21.

21.03.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

24.03.
28.03.
04.04.
08.04.
11.04.
18.04.
20.04.
25.04.
02.05.
12.05.
13.05.
19.05.

34.

24.05.

35.
36.
37.
38.
39.

02.06.
09.06.
09.06.
15.06.
15.06.

40.

26.06.

41.

17.07.

42.

15.08.

8.

Počet
zúčastněných
strážníků

Zaměření akce

Doba
konání

Louky-Veřejný pořádek, OZV, dopravní situace
Zajištění VP při hokejovém utkání Karviná x Vsetín
Kontrola sběrných surovin
Zajištění VP při hokejovém utkání Karviná x Přerov
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Opava
Louky-Veřejný pořádek, OZV, dopravní situace
Zajištění VP při hokejovém utkání Karviná x OstravaPoruba
Smíšený společný výkon hlídky MPK + P ČR
(bezpečnostní opatření-krádeže z vozidel, sklepů na Ká-8)
Součinnost s SKPV-nezúčastněná osoba
Kontrola sběrných surovin
Součinnost – dopravně-bezpečnostní akce MPK a PČR
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Rozwój
Katowice
Zajištění VP při hokejovém utkání Karviná x Břeclav
Kontrola sběrných surovin
Součinnost s SKPV-nezúčastněná osoba
Zajištění VP při hokejovém utkání Karviná x Valašské
Meziříčí
Louky-Veřejný pořádek, OZV, dopravní situace
Součinnost s SKPV-nezúčastněná osoba
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Táborsko
Louky-Veřejný pořádek, OZV, dopravní situace
Dopravně-bezpečnostní akce s PČR – zaměření na
dopravu, mladistvé (podávání alkoholu a hra na VHA)
Kontrola sběrných surovin
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Žižkov
Zajištění VP při utkání v házené Karviná x Zubří
Kontrola sběrných surovin
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Vlašim
Zajištění VP při utkání v házené Karviná x Plzeň
Kontrola sběrných surovin
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Varnsdorf
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Frýdek-Místek
Kontrola sběrných surovin
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Znojmo
Kontrola sběrných surovin
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Ústí nad
Labem
Kontrola sběrných surovin
Součinnost s SKPV-nezúčastněná osoba
Součinnost s SKPV-nezúčastněná osoba
Součinnost s SKPV-nezúčastněná osoba
Kontrola sběrných surovin
Bezpečnostní akce s PČR – zaměření na prodej a požívání
alkoholu osobami mladšími 18-ti let ve vytipovaných
restauracích a hernách
Dopravně-bezpečnostní akce s PČR – zaměření na
dopravu, mladistvé (prodej a požívání alkoholu osobami
mladšími 18-ti let ve vytipovaných restauracích a hernách)
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Vyšehrad

14:00-16:00
15:00-17:30
10:00-11:00
16:00-20:00
10:15-13:00
20:00-23:00

OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR

Ká-7
Ká-6
Ká-6
Ká-6
Ká-6
Ká-7

9
14
1

14:55-18:15

OOP ČR Ká-6

9

19:15-01:00

OOP ČR Ká-7

12

05:30-14:00
10:00-10:50
19:20-01:15

SKPV
OOP ČR Ká-6
OOP ČR Ká-7

3
2

10:00-12:45

OOP ČR Ká-6

5

15:00-17:45
10:00-11:00
10:30-12:00

OOP ČR Ká-6
OOP ČR Ká-7
SKPV

4
2
1

14:45-18:15

OOP ČR Ká-6

7

20:00-23:00
11:00-13:00
10:00-12:45
20:10-23:00

OOP ČR Ká-7
SKPV
OOP ČR Ká-6
OOP ČR Ká-7

20:00-01:00

OOP ČR Ká-7

1
1
5
1
10

09:00-10:00
09:45-12:10
16:30-18:45
10:00-11:00
09:30-12:30
17:30-19:30
10:00-10:15
09:30-12:15
09:45-12:30
09:15-09:55
16:30-18:45
10:00-10:50

OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR

Ká-6
Ká-6
Ká-6
Ká-6
Ká-6
Ká-6
Ká-7
Ká-6
Ká-6
Ká-7
Ká-6
Ká-6

2
5

16:30-19:00

OOP ČR Ká-6

7

09:00-09:30
07:00-13:00
18:00-20:45
07:40-18:10
10:00-11:00

OOP ČR Ká-7
SKPV
SKPV
SKPV
OOP ČR Ká-6

2
1

21:00-22:00

OOP ČR Ká-6

2

21:00-24:00

OOP ČR Ká-7

3

16:30-19:00

OOP ČR Ká-6

3

Policejní
složka

1
3
2

3

4
2
4
2
2
5
4
2
4
2

1
2
2

30

43.
44.
45.
46.
47.

25.08.
26.08.
30.08.
05.09.
11.09.

48.

11.09.

49.

19.09.

50.

22.09.

51.
52.

25.09.
26.09.

53.

30.09.

54.
55.
56.

08.10.
16.10.
20.10.

57.

24.10.

58.

27.10.

59.

02.11.

60.

07.11.

61.
62.
63.
64.

21.11.
23.11.
28.11.
02.12.

65.

11.12.

Součinnost s SKPV-nezúčastněná osoba
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Varnsdorf
Součinnost s SKPV (GIBS)-nezúčastněná osoba
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Opava
Kontrola sběrných surovin
Dopravně-bezpečnostní akce s PČR – zaměření na
hledané osoby, řízení motorových vozidel pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x České
Budějovice
Usměrňování dopravy a zajištění VP při akci „Na In-line po
Karviné“
Kontrola sběrných surovin
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Třinec
Usměrňování dopravy a zajištění VP při akci „Vyběhněte s
děkanem“
Součinnost s SKPV-nezúčastněná osoba
Součinnost s PČR-nezúčastněná osoba při vykázání z bytu
Kontrola sběrných surovin
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Hradec
Králové
Zajištění VP při fotbalovém pohárovém utkání Karviná x
.Mladá Boleslav
Součinnost s SKPV-nezúčastněná osoba
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Ústí nad
Labem
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Znojmo
Kontrola sběrných surovin
Zajištění VP při hokejovém utkání Karviná x Opava
Kontrola sběrných surovin
Dopravně-bezpečnostní akce s PČR – zaměření na
dopravu, mladistvé (prodej a požívání alkoholu osobami
mladšími 18-ti let ve vytipovaných restauracích a hernách)na akci přítomni rovněž zástupci Celní správy, OHES, HZS
a oddělení živnostenského OS MMK

10:15-13:35
16:30-18:45
21:30-01:00
15:00-19:30
09:00-10:00

SKPV
OOP ČR Ká-6
SKPV (GIBS)
OOP ČR Ká-6
OOP ČR Ká-7

1
2
1
16
2

20:00-24:00

OOP ČR Ká-7

2

16:00-18:30

OOP ČR Ká-6

4

10:00-11:15
15:30-18:30

OOP ČR
Ká-6, 7, DI
OOP ČR Ká-6
OOP ČR Ká-6

17:00-17:35

DI

6

07:00-11:30
17:40-18:30
09:00-09:30

SKPV
OOP ČR Ká-7
OOP ČR Ká-7

1
1

13:30-16:40

OOP ČR Ká-6

8

14:00-17:00

OOP ČR Ká-6

5

09:00-16:45

SKPV

2

13:15-16:00

OOP ČR Ká-6

4

13:00-15:45
09:00-09:30
15:15-17:35
14:00-15:00

OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR
OOP ČR

Ká-6
Ká-7
Ká-6
Ká-6

4
2

20:00-00:05

OOP ČR Ká-7

3

19:00-21:00

10
2
6

2

2
2

Tabulka č. 13 – Přehled realizovaných akcí s OR, OŽSP, OM a OE MMK v roce 2015
P.č.

Datum
konání
akce

Zaměření akce

Doba
konání

Odbor
MMK

Počet
zúčastněných
strážníků

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

09.03.
27.03.
17.04.
17.04.
21.04.
26.04.
15.05.
09.06.
16.06.
17.06.
15.07.
04.08.
06.08.
11.08.
13.08.
18.08.

Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013)
Kontrola v obci Dětmarovice-hlášena z IBC havárie
Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci Farmářské trhy
Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci Den země
Kontrola bytových domů č.p. 1296, 1302
Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013)
Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013)
Kontrola bytového domu č.p. 1233
Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013)
Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci Farmářské trhy
Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci Farmářské trhy
Kontrola heren a výherních automatů
Kontrola heren a výherních automatů
Kontrola heren a výherních automatů
Kontrola heren a výherních automatů
Kontrola heren a výherních automatů

15:00-17:00
17:15-18:30
07:15-17:00
07:15-19:00
09:00-09:35
16:00-18:00
15:30-17:30
8:45-10:15
16:30-18:00
07:15-17:00
07:15-17:00
08:00-16:30
07:30-16:15
08:00-15:30
08:00-16:00
08:00-13:00

OR
OŽSP
OM
OM
OŽSP
OR
OP
OŽSP
OR
OM
OM
OE
OE
OE
OE
OE

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
4
1
1
1
1
1

31

17.
18.

18.08.
17.09.

19.

26.09.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

06.10.
08.10.
27.10.
29.10.
30.10.
02.11.
06.11.
29.11.
03.12.

Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013)
Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013)
Kontrola v obci Petrovice-Dolní Marklovice-hlášena havárie na
chovném rybníku
Kontrola ubytovacího střediska Předvoj, nám. Budovatelů 1306
Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013)
Kontrola prodejců věnců a květin u hřbitovů
Kontrola prodejců věnců a květin u hřbitovů
Kontrola prodejců věnců a květin u hřbitovů
Kontrola prodejců věnců a květin u hřbitovů
Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013)
Regulace dopravy při provozu a instalaci vánočního stromu
Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013)

16:00-18:00
15:00-16:00

OR
OR

2
2

11:30-18:15

OŽSP

1

09:00-11:00
09:00-12:00
10:00-11:00
10:00-11:00
10:00-11:00
10:30-11:15
14:30-16:00
09:30-10:15
15:00-17:00

OŽSP
OR
OM
OM
OM
OM
OR
OM
OR

2
2
2
2
2
2
2
4
2

Zaměření akce

Doba
konání

Místo

Bezdomovci
Bezdomovci
Bezdomovci
Bezdomovci
Bezdomovci
Bezdomovci
Bezdomovci
Záškoláctví
Bezdomovci
Asistence hlídky při šetření v problémové rodině
Odebrání dítěte z problémové rodiny
Kontrola heren a restaurací-konzumace alkoholu a hraní na
VHA (mládež)
Bezdomovci
Bezdomovci
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace alkoholu
a hraní na VHA (mládež)
Bezdomovci
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace alkoholu
a hraní na VHA (mládež)
Bezdomovci
Bezdomovci
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace alkoholu
a hraní na VHA (mládež)
Bezdomovci
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace alkoholu
a hraní na VHA (mládež)
Bezdomovci
Bezdomovci
Bezdomovci
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace alkoholu
a hraní na VHA (mládež)
Bezdomovci
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace alkoholu
a hraní na VHA (mládež)
Asistence hlídky při vyřizování formalit na ÚP klientkou OSohrozba napadení ze strany agresivního přítele

09:10-10:30
09:00-11:00
09:00-10:30
09:10-10:45
09:00-11:00
09:00-10:45
09:00-11:00
09:00-10:30
09:00-10:00
17:45-18:30
09:30-11:30

Ká-4,7
Ká-1,2,3,4
Ká-1,4
Ká-1,3
Ká-3,4
Ká-1,3
Ká-4
Ká-6
Ká-7
Ká-6
Ká-6

1

16:00-17:00

Ká-6

2

09:00-11:00
09.00-13:00

Ká-3,4
Ká-2,4

2
2

09:00-10:30

Ká-8

2

09:00-11:00

Ká-4,7

2

09:00-11:00

Ká-6

2

09:00-10:45
09:00-10:30

Ká-3,4
Ká-4

1
1

09:00-10:30

Ká-4

2

09:00-11:00

Ká-4

2

09:00-10:30

Ká-6

2

09:00-11:00
09:00-11:00
09:00-11:00

Ká-6
Ká-3,4
Ká-7,8

2
2
1

09:00-10:30

Ká-6

2

09:00-11:00

Ká-1

1

09:00-11:00

Ká-6

2

12:15-13:00

Ká-6

2

Tabulka č. 14 – Přehled realizovaných akcí s OSo MMK v roce 2015
P.č.

Datum
konání
akce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

08.01.
20.01.
30.01.
05.02.
12.02.
17.02.
03.03.
10.03.
13.03.
13.03.
16.03.

12.

16.03.

13.
14.

31.03.
07.04

15.

09.04.

16.

16.04.

17.

21.04.

18.
19.

28.04.
05.05.

20.

05.05.

21.

15.05.

22.

19.05.

23.
24.
25.

28.05.
04.06.
11.06.

26.

16.06.

27.

08.09.

28.

18.09.

29.

23.09.

Počet
zúčastněných
strážníků
2
1
1
1
2
2
2
1
3
2

32

30.

24.09.

31.
32.
33.

29.09.
09.10.
22.10.

34.

27.10.

35.

12.11.

36.

24.11.

37.
38.
39.

27.11.
03.12.
17.12.
16.03.20.03.
23.03.27.03.

40.
41.

Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace alkoholu
a hraní na VHA (mládež)
Bezdomovci
Bezdomovci
Bezdomovci
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace alkoholu
a hraní na VHA (mládež)
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace alkoholu
a hraní na VHA (mládež)
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace alkoholu
a hraní na VHA (mládež)
Bezdomovci
Bezdomovci
Bezdomovci

09:00-11:00

Ká-8

1

09:00-11:00
09:00-10:10
09:00-10:45

Ká-1,3,7
Ká-1
Ká-4

1
1

09:00-11:00

Ká-4

1

09:00-10:30

Ká-7

1

09:00-10:30

Ká-6

1

09:00-11:15
12:30-14:00
12:30-14:10

Ká-4
Ká-1,8
Ká-8

2
2
1

Desinsekce č.p. 814 ve spolupráci s Bytservisem

08:00-10:00

Ká-4

10

Desinsekce č.p. 814 ve spolupráci s Bytservisem

08:00-10:00

Ká-4

10

Instituce

Počet
zúčastněných
strážníků

2

Tabulka č. 15 – Přehled realizovaných akcí s dalšími institucemi v roce 2015
P.č.

Datum
konání
akce

1.
2.

02.04.
21.04.

Nezúčastněná osoba
Kontrola bytu č.p. 1205 – nepřihlášené osoby

07:30-12:15
09:45-10:15

3.

30.05.

Zajišťování VP a usměrňování dopravy při akci HZS na park.
OD Billa (kraj.soutěž ve vyprošťování osob z havar. vozidel)

07:00-14:00

4.

11.12.

Asistence hlídky při šetření v bytě problémového občana

08:20-08:55

Zaměření akce

Doba
konání

Celní úřad
Bytservis
HZS
Karviná
Úřad práce

2
2
2
2

2.7. Personální problematika
Schválený počet zaměstnanců pro rok 2015 činil 85 včetně 2 asistentů prevence kriminality v rámci
projektu Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Asistent
prevence kriminality“, který je spolufinancován MV ČR a trval do 31.12.2015. V rámci tohoto projektu
byl od 10.6.2015 navýšen počet zaměstnanců o 1 dohodu o provedení práce – mentor.
Z důvodu zvýšené potřeby zajištění veřejného pořádku na náměstí Budovatelů a jeho bezprostředním
okolí MPK požádala o příspěvek na 4 pracovní místa – asistent městské policie, která byla vytvořena
na základě dohody s Úřadem práce Karviná, který na tyto pracovní místa poskytuje příspěvek ve výši
15.000,- Kč na jedno pracovní místo.
V uvedeném počtu zaměstnanců bylo 75 strážníků s platnou atestací a 1 čekatel, který nastoupil
1.12.2015 na tříměsíční rekvalifikační kurz.
V loňském roce byl rozvázán pracovní poměr se 4 strážníky, 1 zaměstnankyně z administrativy
ukončila pracovní poměr dohodou a 1 asistent městské policie ukončil pracovní poměr ve zkušební
době. Jedna zaměstnankyně nadále zůstává na mateřské dovolené.
Do pracovního poměru byli přijati zaměstnanci na uvolněná místa.
Věkový průměr strážníků k 31.12.2015 činil 42,72 let, přičemž pro srovnání k 31.12.2000 byl 31,82
let. Mnozí strážníci jsou vzhledem k věku a dlouhodobé službě značně fyzicky opotřebováni. I přes
přijatá opatření spočívající v nástupu nových strážníků mladšího věku za strážníky, kteří ukončili
pracovní poměr, je tento věkový průměr stále vysoký. Návrhem řešení tohoto neuspokojivého stavu se
zabývá zpráva, která byla už v roce 2008 předložena Radě města.
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Graf č. 6 – Porovnání věkové struktury strážníků MPK v létech 2000 a 2015
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Tabulka č. 16 - struktura zaměstnanců dle pracovního zařazení k 31.12.2015
Zaměstnanci

Počet

strážníci a čekatelé
administrativa
obslužné činnosti
asistent městské policie
asistent prevence kriminality
Celkem

76
6
2
4
2
90

V přechodném ustanovení zákona o obecní policii byla stanovena strážníkům, kteří nedosáhli
středního vzdělání s maturitou ke dni nabytí účinnosti zákona, povinnost tuto podmínku doplnit si
vzdělání do 31. prosince roku 2015. Tato podmínka neplatí, pokud strážník, který ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona dosáhl věku 45 let, třikrát úspěšně absolvoval zkoušku z odborné způsobilosti
před zkušební komisí ministerstva. U městské policie je 1strážník, který splňuje podmínku výjimky a
dalšími 2 strážníky byl rozvázán pracovní poměr. Tři strážníci si doplňují vyšší vzdělání studiem na
vysokých školách.
Tabulka č. 17 – struktura vzdělanosti strážníků MPK k 31.12.2015
nejvyšší dokončené vzdělání strážníků
střední odborné vzdělání s výučním listem
úplné střední vzdělání s maturitou
vysokoškolské vzdělání

počet strážníků
3
63
10

Graf č. 7 – Struktura vzdělanosti strážníků MPK

vysokoškolské
13%

střední odborné
bez maturity
4%
střední odborné s
maturitou
83%
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Vedení městské policie klade velký důraz na kontinuální vzdělávání strážníků, které probíhá na více
úrovních. Kromě opakujících se tříletých cyklů, kdy strážníci musí ze zákona povinně skládat
vědomostní zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR, probíhalo v průběhu celého roku pravidelné
ověřování znalostí strážníků ze zákonů, vyhlášek a obecně závazných předpisů města. Mimo toho
strážníci během roku absolvovali pravidelný výcvik ve střelbě, sebeobraně a taktice služebního
zákroku. Průběžně také probíhaly semináře s odborníky z oblasti legislativy, dopravy a jiných oborů.
2.8 Stížnosti, pochvaly
Problematika přijímání, projednávání a vyřizování stížností adresovaných orgánům statutárního města
Karviná a Městské policii Karviná je upravena v „Zásadách pro přijímání a vyřizování stížností“,
účinných od 01. 01. 2006, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Vedení MPK v průběhu roku přijalo celkem 17 stížností občanů.
Z toho počtu se 12 stížností týkalo zejména narušování občanského soužití a veřejného pořádku,
negativních jevů spojených s činností provozoven – hlučné produkce, provozu letních zahrádek,
porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, znečišťování veřejných prostor, volného
pobíhání psů, dopravní situací, rušení nočního klidu apod.
Na nepřiměřený postup a chování strážníků bylo ze strany občanů podáno v průběhu roku 2015
celkem 5 stížností. Ředitelem městské policie byla 1 stížnost vyhodnocena jako důvodná se závěrem,
že zaměstnavatel bude ve vztahu k zaměstnanci postupovat v souladu se Zákoníkem práce. Při
prošetřování dalších 4 stížností poukazujících na postup strážníka spočívající zejména v odepření
možnosti se písemně vyjádřit k projednávanému skutku do protokolu, nedostatečný dozor nad
veřejným pořádkem v areálu garáží, pochybnost v postupu strážníků při řešení přestupku v dopravě a
na nevhodné jednání strážníka v rámci akce „Nulová tolerance“, se důvodnost podání nepotvrdila.
Stížnosti byly odloženy bez dalšího opatření.
Všechny stížnosti byly řádně zaevidovány a ke všem stížnostem byla rovněž podána písemná zpráva
o způsobu vyhodnocení Odboru organizačnímu, oddělení právní a kontrolní MMK.
Vedení MPK obdrželo celkem 13 pochvalných a děkovných dopisů.
Tabulka č. 18 – Stížnosti
P.č.

1.

2.

Předmět stížnosti
Nepřiměřený postup, chování,
zásah strážníka, zaměstnance
MPK, činnost MPK obecně
Různé (např. narušování VP,
občanské soužití, doprava,
obecná nespokojenost apod.)

Celkem

Počet
přijatých MPK

Důvodná,
částečně
důvodná

Nedůvodná

Přeposláno
k vyřízení
jinému
subjektu

5

1

4

0

12

8

4

0

17

9

8

0

2.9 Legislativa
Na úseku legislativy v roce 2015 došlo k legislativním změnám některých zákonů souvisejících
s činností městské policie, zejména rozšiřujících oprávnění strážníků. Např. se jedná o zákon č.
200/1990 Sb., o přestupcích - § 13 odst. 2 – navýšení horní hranice uložené blokové pokuty za
přestupky do 5.000,-Kč, § 19 odst. 3 – uložení blokové pokuty osobě mladistvé max. do 2.500,-Kč,
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zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - § 43 odst. 4 – správní delikty podle § 42a odst. 1
písm. a), b), g), h) i), j), k) (znečištění pozemní komunikace atd.) může obecní policie vyřešit v rámci
blokového řízení.
2.10 Materiální vybavení
Nákup nových vozidel:
V roce 2015 byla provedena obnova autoparku Městské policie Karviná zakoupením nových vozidel:



Škoda-Octavia, 2,0 TDI v hodnotě 549.999,--Kč
Škoda-Yeti, 2,0 TDI v hodnotě 441.000,--Kč.

Vyřazení vozidla:



Škoda-Octavia 1,9 TDI, r.v. 2003, která byla oceněna soudním znalcem s ohledem na stav a
nájezd kilometrů na 28.000,--Kč. Následně bylo odprodáno formou aukce za 50.100,--Kč.

Likvidace drobného hmotného majetku:
pro opotřebení a neopravitelnost v celkové hodnotě 50.290,50 Kč.
Škody:
01.07.2015

služební vozidlo Škoda-Octavia, RZ: 1T4 3400, dopravní nehoda se škodou ve výši
18.800,--Kč – hrazeno pojišťovnou

15.02.2015

služební vozidlo Škoda-Octavia, RZ: 6T4 3510, škoda 2.765,21 Kč poškozené, rozbití
LP okna, zaviněno cizí osobou, náhrada škody pachatelem skutku.

Zdroj: Městská policie Karviná

3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – územní odbor Karviná
3.1 Charakteristika
Centrální hasičská stanice v Karviné je jednou z pěti stanic Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje nacházejících se na území okresu Karviná. Sídlí zde ředitelství územního
odboru se svými pracovišti a také hasičská jednotka.
Schéma č. 1 – organizační struktura územního odboru
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3.2 Řešení mimořádných událostí
Na území města Karviné bylo u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen
„HZS MSK“) v roce 2015 evidováno celkem 623 mimořádných událostí spojených s účastí jednotek
požární ochrany. Největší počet zásahů představovaly technické havárie a to 372, dále pak požáry
144, dopravní nehody s počtem 64 případů, 22 bylo evidováno planých poplachů a 21 krát zasahovaly
jednotky při úniku nebezpečné látky.
Graf č. 8 – Přehled počtu zásahů jednotky ze stanice Karviná na území města
2013

2014

2015
623
570 535

372
306

274

158 142 144
48 68 64
P

DN

29 21 21
TH

ÚNL

29 30 22
PP

CELKEM

P-Požár, DN-Dopravní nehoda, TH-Technická havárie, ÚNL-Únik nebezpečné látky, PP-planý
poplach.
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V roce 2015 zachránily jednotky v průběhu zásahů na území města Karviná 174 osob a evakuovaly
25 osob.
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Obdobný stav jako u událostí na území města Karviná byl zaznamenán i na území obce s rozšířenou
působností, kde se v roce 2015 událo celkem 791 mimořádných událostí spojených s účastí jednotek
požární ochrany. Největší počet zásahů představovaly opět technické havárie a to 442, dále pak
požáry 159, dopravní nehody s počtem 84 případů, 29 krát zasahovaly jednotky při úniku nebezpečné
látky. U 77 událostí se jednalo o planý poplach.
Graf č. 9 – Přehled počtu zásahů jednotky ze stanice Karviná na území ORP Karviná
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P-Požár, DN-Dopravní nehoda, TH-Technická havárie, ÚNL-Únik nebezpečné látky, PP-planý
poplach
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3.3 Ostatní činnosti
Jednotky požární ochrany na území města Karviná a také ORP prováděly mimo zásahovou činnost i
činnosti, které byly zpravidla předem ohlášeny, dohodnuty a následně ve vhodném/domluveném
termínu provedeny. Jednalo se o činnosti mimo bezprostřední ohrožení života, zdraví, majetku či
životního prostředí, nebo jednotka PO prováděla činnosti k předcházení vzniku potenciálního
ohrožení. Mezi tyto činnosti lze považovat:






Likvidaci obtížného hmyzu
Požární asistence
Odstranění stromů (neakutní)
Doplňování a dovoz vody
Odstranění sněhových převisů a rampouchů (neakutní) apod.

V roce 2015 se na území ORP Karviná uskutečnilo 236 takových událostí, z toho na území města
Karviná to bylo 121 událostí.
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3.4 Odborná příprava
V rámci odborné přípravy provedli příslušníci stanice Karviná v průběhu roku 2015 devatenáct cvičení
zaměřených na:
Likvidaci požáru v objektech:
 Obchodní centrum Karviná
 Věznice Karviná
 Gates hydraulics s.r.o.
 Kostel Povýšení sv. Kříže
 Sejong Karviná Czech s.r.o.
 Základní škola Cihelní
 Základní škola U studny
 Základní škola Borovského
 Mateřská škola Petrovice Marklovice
 Mateřská škola Na Kopci
Likvidaci následků dopravních nehod vozidel s nebezpečnou látkou
Centrální hasičská stanice Karviná je v rámci okresu Karviná tzv. středním opěrným bodem pro zásah
s přítomností nebezpečných látek. Pro tento účel je vybavena speciálním chemickým automobilem a
dalšími technickými prostředky.

Záchranu osob z výšky, hloubky, vodní hladiny a ledu
Na centrální hasičské stanici se nachází také lezecká skupina, složena z hasičů se specializací na
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. V průběhu roku se tato skupina několikrát podílela na
záchraně osob a zvířat v nepřístupném terénu.
Někteří z příslušníků stanice jsou také členy speciálního odřadu WASAR, který je zřízen v rámci EU, a
který se specializuje na záchranné práce na vodní hladině, mj. při povodních. Tento odřad se v roce
2015 účastnil čtyřdenního mezinárodního cvičení MODEX v Rumunsku.
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V květnu 2015 se v Karviné uskutečnilo Krajské kolo soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných
vozidel, které prověřilo profesionální a dobrovolné jednotky Moravskoslezského kraje v oblasti
poskytování pomoci u dopravních nehod.

3.5 Preventivně výchovná činnost
Mimo tuto činnost příslušníci jednotky navštívili některá zařízení na území města s cílem seznámení
jednotky s charakteristikou a specifiky jednotlivých zařízení z pohledu likvidace požáru či jiné
mimořádné události. Mezi zařízení, která byla v roce 2015 takto navštívena, patřila:





Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Důl ČSM Jih, objekt centrální klimatizace
Domov pro muže
Domov Alzheimer Darkov, o.p.s.

Mezi další objekty, které byly z důvodu seznámení se s charakteristikou a specifiky navštíveny, patřily
objekty s tzv. „složitými podmínkami pro zásah“. V roce 2015 se jednalo o:











Zámek Fryštát + Lottyhaus
Obecní dům Družba
Státní okresní archív Karviná
Obchodní centrum Karviná
Spisovna Magistrátu města Karviná
GS Caltex Czech
Lidl Karviná
Hypermarket Tesco Karviná
Městský Dům kultury Karviná
Regionální knihovna Karviná
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V rámci preventivně výchovné činnosti proběhla celá řada ukázek činnosti a exkurzí pro děti, mládež i
dospělé. Ukázky činnosti byly předvedeny v těchto zařízeních:








Základní škola Borovského
Základní škola Cihelní
Mateřská škola Petrovice
Společenský dům Darkov
Mateřská škola Klíček
Denní stacionář – Dům V Aleji
Základní škola U Studny

Hasičskou stanici v Karviné navštívilo v průběhu roku 2015 přes tisíc osob, ve valné většině dětí.
V areálu stanice také proběhl první ročník akce „Prázdniny bez úrazu“, kde mimo ukázek z činnosti
hasičů předvedli pro děti své dovednosti mj. strážníci Městské policie, členové Českého červeného
kříže či příslušníci Policie ČR. Hasiči z karvinské stanice se také zapojili do akce „Den věží a
rozhleden“, kde v rámci prohlídky místních věží kostelů či dolů zpřístupnili i svou hasičskou věž a
přivítali u sebe okolo tříset návštěvníků.
Již několik let běží na území Moravskoslezského kraje projekt „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti
požární ochrany a ochrany obyvatel. Hlavním cílem programu je naučnou a zábavnou formou
seznámit žáky druhých a šestých tříd základních škol s problematikou požární ochrany v běžném
životě. Pro tento účel disponuje HZS MSK speciálně vyškolenými instruktory z vlastních řad, kteří
pravidelně navštěvují dvakrát v roce všechny druhé a šesté třídy všech základních škol. V roce 2015
byly takto navštíveny všechny základní školy na území nejen města Karviné, ale celého okresu.
Další oblastí, které se příslušníci karvinské stanice věnují je spolupráce se Střední školou techniky a
služeb Karviná, oborem Strojník požární techniky, kde v rámci svých pravidelných směn provádějí
výuku maturitních ročníků v praktických oborech. Na stanici v Karviné probíhá také řízená praxe
studentů Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství.
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3.6 Prevence, ochrana obyvatelstva a krizové řízení:
Činnost Hasičského záchranného sboru není zaměřena pouze na likvidaci a odstraňování následků
mimořádných událostí ale dohlíží také na dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně u právních subjektů. Výkon státního požárního dozoru se vykonává např. kontrolou
dodržování povinnosti stanovených předpisy o požární ochraně, ověřováním, zda byly dodržovány
podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývajících z posuzovaných podkladů a dokumentace a
zjišťováním příčin vzniku požárů.
V průběhu roku 2015 provedli příslušníci pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového
řízení:
Kontrolní akce:
 komplexní kontroly - 17
 tematické kontroly - 161
 kontrolní dohlídky – 17
 úkony předcházející kontrole - 11
Správní rozhodnutí:
 o zákazu činnosti - 0
 k posouzení požárního nebezpečí – 0
 o uložení pokuty právnické nebo podnikající fyzické osobě – 28
 o přestupku (vč. příkazního řízení) – 1
 ostatní rozhodnutí – 4
 blokové pokuty – 18
Stavební prevence:
 vydaná stanoviska – 1410
 územní řízení – 4
 stavební řízení – 9
 kolaudace – 503
 spolupráce mimo rámec výkonu SPD – 24

Zjišťování příčin požárů:
 spisy o požárech – 204
 požárně technické expertízy – 9
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Ochrana obyvatelstva a krizové řízení:
 kontroly podle zákona č.59/2006 Sb., 240/2000 Sb., 239/2000 Sb. – 14
 dílčí stanoviska k územnímu plánování – vyjádření – 22
 analýza rizika – 1
 cvičení s podílem OOb a KŘ – 2
 přepracování havarijních karet – 6
 školení a výcvik členů krizových štábů – 3
 důležité změny a aktualizace provedené v krizovém plánu - 23
Ostatní činnosti v rámci pracoviště prevence:
 DZP, dopisy PČR, stížnosti, připomínkování předpisů, odložení věci, různé odpovědi na
dopisy, atd. – 586
3.7 Závěr
Příslušníci HZS MSK, společně s členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, zasahovali na
území Moravskoslezského kraje v roce 2015 u 13 146 mimořádných událostí, při kterých se občané
kraje, či jeho návštěvníci, dostali do situace vyžadující zásah těchto složek integrovaného
záchranného systému. Mimo to byly hasičské jednotky nasazeny k řešení 8 565 ostatních činností.
Zdroj: HZS MSK

4. Požární ochrana statutárního města Karviná
4.1 Zabezpečení požární ochrany Magistrátu města Karviné
Požární ochrana města je zajišťována v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů a s jinými předpisy.
V souladu s výše uvedenými právními předpisy a Směrnicí pro stanovení organizace zabezpečení
požární ochrany byly průběžně plněny jednotlivé úkoly vyplývající ze zajištění požární ochrany MMK:
školení o požární ochraně zaměstnanců v budovách MMK:










preventivní požární prohlídky v místech se zvýšeným požárním nebezpečím
preventivní požární prohlídky v místech bez zvýšeného požárního nebezpečí
kontroly přenosných hasicích přístrojů a hydrantů
opravy a výměny hasicích přístrojů
revize vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, plynových a tlakových)
revize a kontroly požárně bezpečnostních zařízení (elektrické požární signalizace)
kontroly komínů
aktualizace požárních poplachových směrnic
označení únikových cest.

4.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
Počet a kategorie jednotek ve statutárním městě Karviná
Město má celkem 3 JSDH:
JSDH Karviná-Ráj, kategorie JPO V
JSDH Karviná-Hranice, kategorie JPO III
JSDH Karviná-Staré Město, kategorie JPO V
(kategorie JPO III - jednotka zasahuje i mimo území svého zřizovatele, JPO V - jednotka zasahuje
pouze na území svého zřizovatele).
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Odborná příprava jednotek
Velitelé JSDH se zúčastnili cyklického školení velitelů JSDH, které organizoval HZS MSK, územní
odbor Karviná. Strojníci a hasiči JSDH Karviná-Hranice se zúčastnili kurzů strojníků a nosičů dýchací
techniky v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Školení členů jednotek o činnosti při zásahu
zajišťoval podle plánu odborné přípravy HZS MSK, územní odbor Karviná. Školení jednotlivých členů
JSDH prováděli příslušní velitelé jednotek v rámci svých velitelských povinností.
Plnění základních úkolů a dalších činností
Základními úkoly jednotek požární ochrany podle zákona o požární ochraně jsou požární zásahy a
záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Zprávy o výjezdu a
zásahu podávají JSDH územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.
Tabulka č. 19 – Přehled požárních zásahů a záchranných prací
P.č.

Termín

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

1.1.2015
17.1.2015
28.1.2015
7.2.2015
12.2.2015
18.2.2015
12.3.2015
17.3.2015
19.3.2015
25.3.2015
25.3.2015
25.3.2015
4.4.2015
19.4.2015
27.4.2015
2.5.2015
12.5.2015
16.5.2015
30.5.2015
31.5.2015
4.6.2015
5.6.2015
6.6.2015
9.6.2015
11.6.2015
13.6.2015
14.6.2015
19.6.2015
30.6.2015
1.7.2015
6.7.2015
7.7.2015
8.7.2015
8.7.2015
9.7.2015
11.7.2015
24.7.2015
27.7.2015
29.7.2015
31.7.2015

Zásahy a záchranné práce
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár objektu v Karviné-Starém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Ráji
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Hranicích
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Ráj asistovala při kácení stromu v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Ráj asistovala při kácení stromu v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár popelnice v Karviné-Hranicích
JSDH Karviná-Ráj asistovala při kácení stromu v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Dolech
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Dolech
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Ráji
JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akci v Karviné
JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akci v Karviné
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Darkově
JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akci v Karviné
JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akci v Karviné
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Ráji
JSDH Karviná-Hranice hasila požár popelnice v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Starém Městě
JSDH Karviná-Hranice zajišťovala požární hlídku při akci v Karviné
JSDH Karviná-Hranice hasila požár objektu v Karviné-Dolech
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Starém Městě
JSDH Karviná-Hranice odstraňovala překážky vichřice v Karviné
JSDH Karviná-Ráj odstraňovala překážky vichřice v Karviné
JSDH Karviná-Hranice odstraňovala překážky vichřice v Karviné
JSDH Karviná-Ráj odstraňovala překážky vichřice v Karviné
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Mizerově
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Darkově
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

8.8.2015
10.8.2015
14.8.2015
18.8.2015
19.8.2015
20.8.2015
20.8.2015
21.8.2015
21.8.2015
23.8.2015
28.8.2015
5.9.2015
6.9.2015
7.9.2015
13.9.2015
20.9.2015
26.9.2015
29.10.2015
31.10.2015
6.11.2015
7.11.2015
8.11.2015
20.11.2015
22.11.2015
25.11.2015
12.12.2015

JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Starém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Darkově
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Ráji
JSDH Karviná-Hranice odstraňovala překážky v Karviné-Ráji
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Mizerově
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Dolech
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Hranicích
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Starém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Ráji
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Fryštátě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Ráji
JSDH Karviná-Hranice odstraňovala překážky v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár objektu v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Mizerově
JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Mizerově
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár popelnice v Karviné-Ráji
JSDH Karviná-Hranice hasila požár automobilu v Karviné-Hranicích
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Mizerově
JSDH Karviná-Hranice hasila požár domku v Karviné-Starém Městě
JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě

Tabulka č. 20 – Přehled pořádání požárních soutěží
Termín

Požární soutěže

1.5.2015
12.7.2015
18.7.2015
12.9.2015
17.10.2015

JSDH společně pořádaly okrskové kolo požární soutěže
JSDH Karviná-Hranice pořádala požární soutěž o pohár primátora
JSDH Karviná-Ráj (družstvo Karviná-Louky) pořádala požární soutěž
JSDH Karviná-Staré Město pořádala požární soutěž
JSDH Karviná-Ráj pořádala požární soutěž

Tabulka č. 21 – Přehled účasti na požárních soutěžích
JSDH Karviná-Hranice se zúčastnila následujících požárních soutěží
Termín
28.2.2015
30.5.2015
24.5.2015
5.6.2015
13.6.2015
21.6.2015
4.7.2015
12.7.2015
25.7.2015
5.8.2015
29.8.2015
6.9.2015
24.10.2015

Místo
Havířov
Orlová-Poruba
Český Těšín
Ostrava
Dolní Lomná
Petrovice u Karviné
Chotěbuz
Písečná
Horní Domaslavice
Hrádek
Bohumín-Kopytov
Český Těšín-Vrbice
Rychvald

Termín
2.5.2015
15.5.2015
31.5.2015
13.6.2015
14.6.2015
27.6.2015
11.7.2015
16.7.2015
2.8.2015
22.8.2015
5.9.2015
13.9.2015

Místo
Orlová
Český Těšín
Dolní Lištná
Doubrava
Ostrava
Český Těšín-Mosty
Nýdek
Milikov
Raková
Horní Domaslavice
Rychvald
Český Těšín-Mosty
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JSDH Karviná-Ráj se zúčastnila následujících požárních soutěží
Termín

Místo

28.2.2015
18.4.2015
7.5.2015
17.5.2015
24.5.2015
20.6.2015
27.6.2015
6.7.2015
12.7.2015
25.7.2015
2.8.2015
9.8.2015
16.8.2015
29.8.2015
6.9.2015
24.10.2015

Havířov
Hnojník
Hlučín
Český Těšín
Malenovice
Soběšovice
Ostrava-Svinov
Kozmice
Karviná-Hranice
Horní Suchá
Mosty U Jablunkova
Větřkovice
Prchalov
Malenovice
Český Těšín-Vrbice
Rychvald

Termín
11.4.2015
1.5.2015
16.5.2015
23.5.2015
6.6.2015
21.6.2015
4.7.2015
11.7.2015
18.7.2015
1.8.2015
5.8.2015
15.8.2015
22.8.2015
30.8.2015
17.10.2015

Místo
Metylovice
Dolní Lutyně
Albrechtice
Metylovice
Hať
Oprechtice
Metylovice
Stará Ves nad Ondřejnicí
Karviná-Louky
Bohumín-Vrbice
Jablunkov
Stará Ves nad Ondřejnicí
Mošnov
Petrovice-Závada
Bohumín-Kopytov

JSDH Karviná-Staré Město se zúčastnila následujících požárních soutěží
Termín
1.5.2015
4.7.2015
18.7.2015
17.10.2015

Místo
Dolní Lutyně
Chotěbuz
Karviná-Louky
Karviná-Ráj

Termín
27.6.2015
12.7.2015
26.7.2015

Místo
Albrechtice u ČT
Karviná-Hranice
Český Těšín-Žukov

Přehled dalších činností:
nácvik nastupování a vystupování z vozidla
praktický výcvik čerpání vody z objektu
nácvik komunikace v jednotce, používání signálů
sportovní příprava, nácvik na soutěž
kondiční jízdy s požární technikou
zabezpečení asistenčních požárních hlídek
údržba požární techniky
údržba a obsluha motorových stříkaček, elektrické centrály, plovoucího čerpadla
ošetřování věcných prostředků požární ochrany
školení BOZP
údržba obhospodařovaných objektů (úklid prostor zbrojnice, garáží požární techniky,
malování, sekání trávy, úprava venkovních prostor)
 schůze členů JSDH.












4.3 Materiální a finanční prostředky
V rámci plnění zákona o požární ochraně město ze svého rozpočtu hradilo níže uvedené materiální a
finanční potřeby JSDH.
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Tabulka č. 22 – Nákup věcných prostředků požární ochrany
Věcný prostředek

Počet ks

Cena celkem Kč

1
2
12
2
6

11.150,-2.680,-1.860,-5.200,-9.980,--

1
2
9
6

11.150,-2.680,-1.395,-16.070,--

5
9

6.700,-1.395,--

Karviná-Ráj
pracovní oděv Patriot plus
pracovní oděv PS II
trička s nápisem
proudnice turbo
zásahové hadice
Karviná-Hranice
zásahový oděv Patriot plus
pracovní oděv PS II
trička s nápisem
zásahové hadice
Karviná-Staré Město
pracovní oděv PS II
trička s nápisem
Zajištění akceschopnosti:
Opravy a servis požární techniky věcných prostředků v celkové hodnotě cca 39.670,-- Kč.
Ostatní materiální potřeby JSDH:








nákup pohárů pro požární soutěže
úhrada lékařských pravidelných prohlídek členů JSDH
nákup dobíjecích kupónů do mobilních telefonů k zajištění operativního spojení
nákup pohonných hmot
zajištění technických prohlídek požárních vozidel
úhrada školení velitelů a strojníků JSDH
mzdy a refundace mezd členům JSDH v celkové hodnotě cca 126.700,--Kč.

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla městu poskytnuta neinvestiční účelová dotace ve výši
4.400,--Kč na odbornou přípravu strojníků JSDH.
4.4 Zabezpečení požární ochrany statutárního města Karviná
V rámci připravenosti města na mimořádné události byl proveden servis koncových prvků varování a
vyrozumění pro zajištění varování obyvatelstva města (sirény) v celkové hodnotě 4.355,--Kč.
Zdroj: OO, oddělení vnitřních služeb MMK

5. Odbor správní Magistrátu města Karviné
V roce 2015 obdržel Magistrát města Karviné 4.095 oznámení o spáchání přestupků. Z roku 2014
přešlo k vyřízení do roku 2015 celkem 463 oznámení o spáchaných přestupcích.
Srovnání počtu oznámení o spáchaných přestupcích v období let 2011 – 2015
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Graf č. 10 – Přestupky celkem
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Přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
Na Odboru správním Magistrátu města Karviné z celkového počtu oznámení o spáchání přestupků
v roce 2015 tvořily opět nejpočetnější skupinu přestupky na úseku občanských průkazů (zák. č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů) a cestovních dokladů (zák. č.
329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů) v počtu 1.666, kdy z tohoto
počtu se v 82 případech přestupků dopustily osoby mladistvé.
Tabulka č. 23 – Srovnání za léta 2010 – 2014
Rok
2011
2012
Počet
1909
1964

2013
1726

2014
1828

2015
1666

Graf č. 11 – Přestupky na úseku dokladů
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Přestupky proti majetku
Další skupinu tvořily přestupky proti majetku [ ust. § 50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích)], kdy v přestupkovém řízení bylo projednáno
celkem 647 přestupků. Z tohoto počtu se ve 22 případech přestupků tohoto druhu dopustily osoby
mladistvé.
Tabulka č. 24 – Srovnání za léta 2011 – 2015
Rok
2011
2012
Počet
742
749

2013
912

2014
779

2015
647
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Graf č. 12 – Přestupky proti majetku
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Přestupky na úseku občanského soužití
Početnou skupinu tvoří přestupky proti občanskému soužití [ ust. § 49 zákona o přestupcích],
kterých bylo projednáno 726. Z tohoto počtu se v 11 případech přestupků tohoto druhu dopustily
osoby mladistvé.
Tabulka č. 25 – Srovnání za léta 2011 – 2015
Rok
2011
2012
Počet
622
799

2013
596

2014
646

2015
726

Graf č. 13 – Přestupky na úseku občanského soužití
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

799
726
622

2011

596

2012

2013

646

2014

2015

Přestupky na úseku veřejného pořádku
Přestupků proti veřejnému pořádku [ust. § 47 zákona o přestupcích] bylo oznámeno celkem 104.
Tabulka č. 26 – Srovnání za léta 2011 – 2015
Rok
Počet

2011
130

2012
131

2013
122

2014
104

2015
104
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Graf č. 14 – Přestupky na úseku veřejného pořádku
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Ostatní přestupky proti pořádku v územní samosprávě
Výše uvedených přestupků [ ust. § 46 zákona o přestupcích] bylo oznámeno celkem 67, přičemž se
jednalo o porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí na úseku její
samostatné působnosti
Tabulka č. 27 – Srovnání za léta 2011 – 2015
Rok
2011
2012
Počet
54
41

2013
90

2014
57

2015
67

Graf č. 15 – Přestupky proti pořádku v územní samosprávě
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Přestupky v dopravě
Další nemalou skupinu tvořily přestupky na oddělení dopravněsprávním, kde bylo celkem oznámeno
731 přestupků.
Tabulka č. 28 – Srovnání za léta 2011 – 2015
Rok
2011
2012
Počet
624
578

2013
486

2014
573

2015
731
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Graf č. 16 – Přestupky v dopravě
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V rámci přípravného řízení pro policii a soudy bylo prošetřeno a vyřízeno 2 564 žádostí o zprávu
z místa bydliště a sdělení, zda byla osoba řešena pro spáchání přestupků v období 5 let.
Tabulka č. 29 – Srovnání za léta 2011 – 2015
Rok
2011
2012
Počet
2 916
2 385

2013
2 126

2014
2 308

2015
2 564

Zdroj: OS MMK

6. Odbor sociální Magistrátu města Karviné
Odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), Magistrátu města Karviné
svou činnost zaměřuje zejména na děti:


jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti



které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní
povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy



které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní
docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky,
jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než
patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají
přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití



které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob
odpovědných za výchovu dítěte



na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost,
mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu



které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně
umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových
zařízeních trvá déle než 6 měsíců



které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte,
popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami.
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Konkrétní činnost oddělení je dána především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů, zákonem č. 218/2003
Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Z důvodu stálé dosažitelnosti vykonávají referentky OSPOD v souladu s platnou legislativou
nepřetržitou pohotovostní službu mimo pracovní dobu, kdy jsou v kontaktu hlavně s orgány
činnými v trestním řízení a mohou být prostřednictvím mobilního telefonu dotazované a odvolávané k
případům přestupků mladistvých nebo činů jinak trestných nezletilých a k případům, kdy se ocitne dítě
ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem
vážně ohrožen nebo narušen nebo je-li dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany
rodiče nebo jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. V roce 2015 bylo provedeno 45 kontaktů na
pohotovostní službu, z toho 12 bylo vyřešeno telefonicky, u 33 hlášení byla nutná osobní asistence
referentky OSPOD vykonávajícího pohotovostní službu.
Ve spolupráci s městskou i státní policií se referentky OSPOD v r. 2015 zúčastnily v rámci prevence
sociálně-patologických jevů 18 kontrolních akcí zaměřených na odhalování užívání alkoholických
nápojů, gamblerství u nezletilých a mladistvých, na odhalování záškoláctví a v rámci „nulové
tolerance“.
V roce 2015 byl již 4. rokem realizován v rámci prevence kriminality projekt „ Sociálně psychologický
výcvik pro rodiče s dětmi“ ve spolupráci SPOD a občanského sdružení SP+D Kontakt pro prevenci
a pomoc osobám ohrožených sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí. Vybráno bylo 6
problémových dětí společně s rodiči, které doporučily ze své evidence referentky OSPOD-kurátorky
pro děti a mládež. Všichni se zúčastnili 3 víkendových pobytů s cílem řešení výchovných problémů
dětí, nápravě vztahů, zkvalitnění komunikace a rodinného klimatu. Cíl projektu se podařil naplnit.
OSPOD v uplynulém roce řešilo celkem 235 dětí do 18 let pro jakékoliv problémové chování, a
to ve 404 případech (v r. 2014 řešeno 229 dětí v 357 případech). Z tohoto počtu bylo 142 dětí ve
věku do 15 let a 93 dětí ve věku 15 – 18 let.
V oblasti trestné činnosti a přestupků bylo řešeno z uvedeného počtu dětí:
Tabulka č. 30 – Srovnání počtu případů v oblasti trestné činnosti
POČET DĚTÍ A PŘÍPADŮ
ROK 2014
Počet dětí ve věku 15-18 let
39
Počet případů
60
Počet dětí ve výkonu vazby
2
nebo výkonu trestu
Počet případů
4
Počet dětí do 15 let
45
Počet případů
54

ROK 2015
41
59
2
4
47
48

V oblasti výchovných problémů v 95 případech (89 v r. 2014) byly děti řešeny ve věci zneužívání
alkoholu a jiných návykových látek. Ve věci problémového chování ve škole včetně záškoláctví nebo
rodiči omluvené sporné absence bylo za r. 2015 řešeno 88 případů, nejčastěji v rámci povinné školní
docházky. Také byly evidovány útěky dětí z ústavních zařízení, kdy za loňský rok byly tyto útěky
hlášeny v 80 případech. Opakovaný útěk přímo z domova se vyskytl u 2 nezletilých dětí.
Na chování dětí a mládeže mají také vliv výchovná opatření, kdy soudem pro mládež byla dle
zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže, ve znění pozdějších předpisů, v loňském roce uložena výchovná opatření jako napomenutí s
výstrahou, dohled probačního úředníka nebo zařazení do vhodného výchovného programu střediska
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výchovné péče celkem 30 dětem, z toho 16 dětí bylo nezletilých ve věku do 15 let. Trestní opatření
dětem starším 15 let podle citovaného zákona bylo uloženo v 9 případech.
Další výchovná opatření napomenutí a dohled, o kterých rozhodl soud nebo samotné OSPOD, byla
v loňském roce uložena 31 dětem, a to ve věci opakovaných výchovných problémů, dále v souvislosti
se zrušením ústavní výchovy nařízené v minulosti a zachováním dohledu nad těmito dětmi nebo
z důvodu nedostatečné péče rodičů o své děti.
Návrh na vydání předběžného opatření z důvodu umístění nebo přemístění dítěte do ústavního
zařízení z důvodu nedostatku řádné péče nebo ohrožení života či normálního vývoje dítěte, v
souvislosti s útěky z domova, agresivním chováním, zneužívání návykových látek apod. byl
referentkami OSPOD-kurátorkami pro děti a mládež podán Okresnímu soudu v Karviné ve 26
případech (v r. 2014 bylo 18 případů) a všechny návrhy soud považoval za odůvodněné a předběžná
opatření vydal.
Ke dni 31.12.2015 evidovaly referentky OSPOD-kurátorky pro děti a mládež v ústavní výchově celkem
39 dětí, z toho 7 dětí umístěných na základě předběžného opatření vydaného soudem a 32 dětí na
základě rozsudku soudu. Dvě děti se nacházejí v ochranné výchově uložené soudem.
Výše uvedené údaje se týkají převážně dětí, které trvale bydlí v Karviné a spádových obcích. OSPOD
Magistrátu města Karviné řeší také děti, které mají trvalé bydliště mimo Karvinou, neboť
v současné době v našem městě bydlí a zdržují se. V roce 2015 bylo řešeno 28 těchto dětí (v roce
2014 to bylo 24 dětí) do 18 let ve věci jejich trestné činnosti, přestupků a výchovných problémů.
Zdroj: OSo, oddělení sociálně-právní ochrany dětí MMK
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7. Vysvětlivky používaných zkratek
AD
AMP
APK
BOZP
HD
HZS MSK
IZS
JPO
JSDH
KorB
KŘP MSK
MKDS
MMK
MPK
MV ČR
NsP
NT
OKD
OO
OOP ČR
ORP
OSo
OZV
PCO
PČR
PO
PZS
SD
SKPV
SMK
SPŠ
SŠ OOAM
SVI
TS
VP

-

Azylový dům
Asistent městské policie
Asistenti prevence kriminality
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Hotelový dům
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Integrovaný záchranný systém
Jednotka požární ochrany
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Koordinovaná bezpečnost
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Městský kamerový dohlížecí systém
Magistrát města Karviné
Městská policie Karviná
Ministerstvo vnitra České republiky
Nemocnice s poliklinikou
Nulová tolerance
Ostravsko-Karvinské doly
Odbor organizační
Obvodní oddělení Policie České republiky
Obec s rozšířenou působností
Odbor sociální
Obecně závazná vyhláška
Pult centralizované ochrany
Policie České republiky
Požární ochrana
Protialkoholní záchytná stanice
Slezská diakonie
Služba kriminální policie a vyšetřování
Statutární město Karviná
Střední průmyslová škola
Střední škola ochrany osob a majetku
Systém včasné intervence
Technické služby
Veřejný pořádek
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