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1. Policie České republiky – Územní odbor Karviná 

1.1 Úvod  

V souladu s ust. § 14 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v souladu s principem sdílení 
odpovědnosti a principem spolupráce s orgány samosprávy předkládám Radě města Karviné zprávu o 
situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Karviné a okolí za rok 2018. 

V katastrálním území města Karviné a přilehlých obcí jsou dislokovány základní organizační články 
policejních útvarů Policie České republiky – obvodní oddělení Karviná 1, obvodní oddělení Karviná 7, 
oddělení hlídkové služby Karviná a dopravní inspektorát Karviná. Dále pak vedení Územního odboru 
Karviná, 1. oddělení obecné kriminality, oddělení hospodářské kriminality a oddělení kriminalistické 
techniky.   

V působnosti obvodního oddělení Karviná 1, sídlícího na adrese Karviná-Nové Město, ul.  
U Svobodáren čp. 1298, jsou městské části Karviná-Fryštát, Karviná-Darkov, Karviná-Doly,  
Karviná-Staré Město a Karviná-Nové Město.  

Obvodní oddělení Karviná 7 sídlí na adrese Karviná-Mizerov, ul. Stavbařů 2178. Do jeho působnosti 
patří městské části Karviná-Ráj, Karviná-Mizerov, Karviná-Hranice, Karviná-Louky a část obce 
Petrovice u Karviné.    

Pomyslnou hranici teritoriální působnosti těchto dvou základních organizačních článků Policie České 
republiky na území města Karviné tvoří ulice Sportovní, Jaroslava Vrchlického a tř. 17. listopadu.  

Vlastní úkoly policie na území města Karviné a části obce Petrovice u Karviné tak plní policisté 
vyjmenovaných obvodních oddělení, oddělení hlídkové služby, dopravního inspektorátu, 1. oddělení 
obecné kriminality, oddělení hospodářské kriminality a oddělení kriminalistické techniky. 

Na zajišťování bezpečnosti a zabezpečování záležitostí veřejného pořádku se vedle příslušníků Policie 
České republiky spolupodílí i město Karviná zejména činností Městské policie Karviná. Samotná forma 
spolupráce, úkoly města Karviné a Policie České republiky jsou smluvně upraveny sjednanou 
koordinační dohodou.    

1.2 Trestná činnost, charakteristika, objasněnost 

V tabulkách a grafických zobrazeních statistických výstupů jsou prezentovány celkové údaje a údaje u 
vybraných kategorií trestných činů. Jsou prezentována a porovnávána data z let 2016, 2017 a 2018. 

Celková trestná činnost 

V roce 2018 je v porovnání se statistickými údaji předchozích let zřejmý další pokles v celkovém nápadu 
trestné činnosti. S mírou poklesu nápadu klesá i počet objasněných skutků a nepatrně i celková míra 
objasněnosti. U obou základních policejních útvarů na území města Karviné zůstává však míra 
objasněnosti dlouhodobě nadprůměrná, u obvodního oddělení Karviná 1 těsně nad hranicí 55 %, u 
obvodního oddělení Karviná 7, těsně pod hranicí 55%.  Z tohoto pohledu lze tak i rok 2018 zhodnotit 
jako úspěšný. 

Tabulka č. 1 – Celková tr. činnost 

Celková 2016 2017 2018 rozdíl 2017/2018 

Zjištěno 1547 1544 1408 -136 

Objasněno 991 909 790 -119 

Objasněno % 56,56 58,84 54,55 -4,29 
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Graf č. 1 – Celková tr. činnost 

 

Násilná trestná činnost 

U násilné trestné činnosti byl v roce 2018 zaznamenán drobný nárůst v nápadu trestné činnosti ve 
srovnání s rokem 2017, objasněnost oproti roku 2017 poklesla o 2,8 %. Pokles objasněnosti násilné 
trestné činnosti není nikterak znepokojující, nadále míra objasněnosti zůstává vysoká, zejména pak u 
prověřování a následném vyšetřování zvlášť závažných zločinů loupeží. Nárůst nápadu násilné trestné 
činnosti lze přičíst i skutečnosti, že jsou všechna oznámení o násilných činech důsledně prověřována a 
nebagatelizována. 

Tabulka č. 2 – Násilná tr. činnost 

Násilná  2016 2017 2018 Rozdíl 2017/2018 

Zjištěno 173 123 141 +18 

Objasněno 140 89 98 +9 

tj. % 80 72,3 69,5   -2,8 

 
Graf č. 2 – Násilná tr. činnost 

   

Mravnostní trestná činnost  

V porovnání s uplynulými roky je v roce 2018 patrný drobný nárůst v nápadu mravnostních deliktů. 
Objasněnost oproti roku 2017 poklesla o 12 %, nicméně v porovnání s rokem 2016 je stále na vysoké 
úrovni a nelze odhlédnout od skutečnosti, že pokles objasněnosti, byť o jediný neobjasněný skutek, 
znamená v procentuálním vyjádření značný rozdíl. Mravnostní kriminalita je prověřována a objasňována 
policisty 1. oddělení obecné kriminality, zpracovávány a prověřovány jsou podněty lékařů, OSPOD 
Magistrátu města Karviné, oznámení rodičů a zákonných zástupců a informace vyhledané v prostředí 
kyberprostoru.  
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Tabulka č. 3 – Mravnostní tr. činnost 

Mravnostní 2016 2017 2018 Rozdíl 2017/2018 

Zjištěno 10 14 15 +1 

Objasněno 6 12 11 -1 

tj. % 52 85 73 -12 

 
Graf č. 3 – Mravnostní tr. činnost 

Majetková trestná činnost 

Majetková trestná činnost dlouhodobě představuje největší část v celkovém objemu evidované 
kriminality.  V obecném pohledu v sobě zahrnuje krádeže prosté, krádeže provedené formou vloupání, 
podvodná jednání a další její formy postihující vlastnictví jako zákonem chráněný zájem. V roce 2018 
byl zaznamenán pokles v celkovém objemu majetkové kriminality o 74 skutků, objasněnost poklesla o 
34 skutků, procentuální pokles objasněnosti o 0,4 %. Úspěšnost v procesu snížení celkového nápadu 
majetkové trestné činnosti lze spatřovat v cílených opatřeních, zaměřených proti pachatelům této 
trestné činnosti, o čemž svědčí i pokles evidovaných případů krádeží vloupáním oproti roku 2017 o více 
než 70 skutků, v procentuálním vyjádření o 9 %.  

Předmětem zájmu pachatelů byly zejména sklepní místnosti činžovních domů, motorová vozidla, byty, 
neobydlené byty, dílny v komerčních objektech ve městě. Nezanedbatelnou část nápadu majetkové 
trestné činnosti tvořily i krádeže recidivního charakteru – podezřelí opakovaně souzeni a postihováni za 
trestnou činnost páchanou formou krádeží. Škody na majetku v těchto případech nebývají vysoké, 
v mnoha případech se pohybují v řádech stokorun, jde zejména o krádeže v obchodech. 

Tabulka č. 4 – Majetková tr. činnost 

Majetková  2016 2017 2018 Rozdíl 2017/2018 

Zjištěno 788 879 805 -74 

Objasněno 302 333 299  -34   

tj. % 38,3 37,8 37,4 -0,4 
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Graf č. 4 – Majetková tr. činnost 

 

Krádeže vloupáním 

Tabulka č. 5 – Krádeže vloupáním 

Krádeže vloupáním 2016 2017 2018 Rozdíl 2017/2018 

Zjištěno 254 339 268 -71 

Objasněno 51 99 77 -22 

tj. % 21 29 28 -1 

Graf č. 5 – Krádeže vloupáním 

 

Krádeže prosté 

U krádeží prostých převládaly v roce 2018 zejména krádeže na osobách provedené různým způsobem, 
nejčastěji v dopravních prostředcích, nákupních centrech, restauračních zařízeních, dále pak krádeže 
jízdních kol a věcí v bytech během návštěv. Zaznamenán pokles v nápadu i objasněnosti při stejné míře 
objasněnosti jako v roce 2017. 

Tabulka č. 6 – Krádeže prosté 

Krádeže prosté 2016 2017 2018 
Rozdíl 

2017/2018 

Zjištěno 413 431 418 -13 

Objasněno 202 205 197 - 8 

Objasněno % 48,8 47,6 47,7 +0,1 

788
879

805

-74

302 333 299

-3438,3 37,8 37,4 -0,4

2016 2017 2018 ROZDÍL 2017/2018

Majetková trestná činnost

zjištěno

objasněno

tj. %

254

339

268

-7151
99

77
-22

21 29 28
-1

2016 2017 2018 ROZDÍL 2017/2018

Krádeže vloupáním 

zjištěno

objasněno

tj. %



7 
 

Graf č. 6 – Krádeže prosté 

 

Ostatní majetková kriminalita 

Zahrnuje v sobě trestnou činnost v podobě krádeží motorových vozidel, vandalství páchané 
poškozováním cizí věci, podvody, zpronevěry a další trestné činy proti majetku. Zaznamenán nárůst 
v počtu skutků oproti roku 2017 a současně pokles v objasněnosti oproti témuž období. 

Tabulka č. 7 – Ostatní majetková kriminalita 

Ostatní majetková kriminalita 2016 2017 2018 Rozdíl 2017/2018 

Zjištěno 121 109 119 +10 

Objasněno 39 32 25 -7 

tj. % 32,3 29,3 21 -8,3 

Graf č. 7 – Ostatní majetková kriminalita 

 

Hospodářská trestná činnost 

U hospodářské trestné činnosti přetrvával v roce 2018 trend v mírném poklesu evidovaného nápadu 
této trestné činnosti za současného zachování vysoké míry objasněnosti. Odhalování, objasňování a 
vyšetřování této trestné činnosti je náročné, tato trestná činnost je páchána často velmi sofistikovaně. 
Z hlediska skladby této trestné činnosti se jedná o trestné činy daňové, poplatkové, trestné činy proti 
měně, duševnímu vlastnictví, proti životnímu prostředí, zneužívání vlastnictví, neoprávněné přístupy 
k počítačovým systémům a nedovolené podnikání.  
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Tabulka č. 8 – Hospodářská tr. činnost 

Hospodářská kriminalita 2016 2017 2018 Rozdíl 2017/2018 

Zjištěno 171 160 150 -10 

Objasněno 111 104 106 +2 

Objasněno % 67 65 70,6 +5,6 

Graf č. 8 – Hospodářská tr. činnost 

 

1.3 Významné realizace pachatelů trestné činnosti a specifická trestná činnost 

Tak jako v předešlých létech, se i v roce 2018 policistům ve městě Karviná podařilo objasnit více než 
50 % trestných činů, které jim byly oznámeny. Byla provedena úspěšná realizace pachatele série 
krádeží vloupáním do dodávkových nákladních vozidel po celém městě Karviná, bylo realizováno 
několik pachatelů série krádeží vloupáním do sklepních prostor obytných domů ve městě Karviná. Nelze 
opomenout několik úspěšných realizací kriminalistů 1. oddělení obecné kriminality souvisejících s 
drogovou trestnou činností a pachateli této.  

1.4 Domácí násilí 

V roce 2018 je na území města Karviné evidováno 22 případů, které v sobě nesly znaky domácího 
násilí. Současně takto policisté v 9 případech uplatnili institut vykázání násilné osoby. Oproti roku 2017 
jde o nárůst o 5 vykázaných osob. Ve všech případech takto vykázaných osob ze společného obydlí 
se jednalo o muže.   

Tabulka č. 9 – Domácí násilí 

Domácí násilí 2016 2017 2018 Rozdíl 2017/2018 

Počet incidentů 27 31 22 -9 

Vykázáno 3 4 9 +5 

Graf č. 9 – Domácí násilí 
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1.5 Přestupky 

Přestupky jsou v obecném pohledu hodnoceny jako jednání nepatrného stupně škodlivosti pro 
společnost. Nicméně jde bezpochyby o jednání či skutky, které jsou obtěžující, ovlivňují okolí a působí 
negativně.  

Nutno zmínit, že všechny zjištěné či evidované přestupky v roce 2018 nevyjadřují skutečný počet jejich 
nápadu na teritoriu města Karviné s ohledem na skutečnost, že přestupky eviduje i městská policie. 

Přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití 

V oblasti přestupků proti občanskému soužití je v roce 2018 patrný pokles nápadu přestupků. 
  

U přestupků proti veřejnému pořádku je také zaznamenán v roce 2018 pokles jejich nápadu.  

Přestupky proti majetku  

Také jako u nápadu trestných činů majetkového charakteru je v roce 2018 zaznamenán pokles 
v nápadu jednání, jež byla kvalifikována jako přestupek proti majetku.  

Tabulka č. 10 – Přestupky 

Přestupky 2017 2018 Rozdíl 

§ 47 – veřejný pořádek – nově § 5   112  97 -15 

§ 49 – občanské soužití – nově § 7  880  679 -201 

§ 50 – majetek – nově § 8 1170 962 -208 

Přestupky na úseku TOXI 297 139  -158 

Graf č. 10 – Přestupky 

 

1.6 Dopravní problematika 

Na základě vývoje dopravní nehodovosti bylo v roce 2018 vyhlášeno Policejním prezidiem, Krajským 
ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje a Územním odborem Karviná celkem 28 dopravně 
bezpečnostních akcí a opatření, zaměřených na eliminaci dopravní nehodovosti a dodržování  
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, všemi účastníky silničního provozu. Na 
realizaci těchto opatření se podíleli policisté pořádkové a dopravní policie. 
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Analýza dopravních nehod evidovaných PČR na území města Karviné 

Tabulka č. 11 - Analýza dopravních nehod evidovaných PČR na území města Karviné 

Dopravní nehody 2017 2018 rozdíl 2017 / 2018 

Celkem nehod 315 323 +8 

Usmrceno osob 3 3 0 

Těžce zraněno osob 15 5 -10 

Lehce zraněno osob 65 51 -14 

Zaviněná řidičem motorového vozidla 274 263 -11 

Zaviněná řidičem nemotorového vozidla 10 16 +6 

Zaviněná chodcem 5 1 -4 

Nepřiměřená rychlost 23 27 +4 

Nesprávné předjíždění 1 2 +1 

Nedání přednosti 55 59 +4 

Nesprávný způsob jízdy 205 191 -14 

Vliv alkoholu 16 11 -5 

Graf č. 11 - Analýza dopravních nehod evidovaných PČR na území města Karviné 

 
 

U všech evidovaných dopravních nehod s těžkými a smrtelnými zraněními provádí dopravní inspektorát 
„bezpečnostní inspekce“, které se zaměřují na bezpečnostní nedostatky na místě dopravní nehody 
(sklon komunikace, stav a vlastnosti vozovky, odpovídající dopravní značení, rozhledové poměry, pevné 
překážky, reklamní poutače, další okolnosti). Výsledky těchto inspekcí jsou základem pro dopravně 
inženýrská opatření, prováděná v těchto místech. 

Na základě zjištěných dat lze konstatovat, že v roce 2018 nedošlo ke snížení počtu dopravních nehod, 
avšak se podařilo snížit počet účastníků nehod, kteří utrpěli zranění těžká a zranění lehká jako následek 
dopravní nehody.  

V roce 2018, tak jako i v letech minulých, probíhala česko-polská příhraniční spolupráce dopravních 
policistů. Dopravní policisté 1 x v měsíci sloužili ve smíšených česko-polských hlídkách na území obou 
států. 
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1.7 Veřejný pořádek 

Veřejný pořádek je na území města Karviné pravidelně ovlivňován sportovně společenským děním ve 
městě. V souvislosti s pořádáním domácích zápasů nejvyšší fotbalové soutěže a místního fotbalového 
klubu MFK Karviná jsou k zajištění veřejného pořádku pravidelně přijímána bezpečnostní opatření, 
kterých se účastní jednak policisté útvarů ÚO PČR Karviná a jednak strážníci Městské policie Karviná. 
V uplynulém roce tak nebyly zaznamenány případy výrazného narušení veřejného pořádku či projevy 
diváckého násilí, ať již na fotbalovém stadionu MFK Karviná, nebo jeho okolí a ve městě. Jednotlivé 
požadavky k udržení klidu a veřejného pořádku jsou řešeny ve spolupráci s Městskou policií Karviná při 
operativních setkáních.  

Významným faktorem k udržení veřejného pořádku je rozvoj „městského kamerového dohlížecího 
systému“, jehož garantem je Městská policie Karviná. Terminál s monitorovacím zařízením tohoto 
systému je umístěn na obvodním oddělení Karviná 1.  

1.8 Prevence 

V průběhu celého roku 2018 se policisté oddělení 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 zaměřené na různá témata a účastnili se jich i policisté specializující se na preventivní činnost 
z obvodních oddělení Karviná 1 a Karviná 7: 

 V MŠ proběhlo celkem 17 besed s využitím knihy Policejní pohádky a didaktické hry Učíme se 
s Honzíkem se zaměřením na BESIP a bezpečné chování doma i venku. Osloveno celkem 492 
dětí. 

 V ZŠ proběhlo celkem 20 besed. S dětmi I. stupně byla probírána tématika BESIP. Pro žáky II. 
stupně byly uskutečněny besedy na téma (ne)bezpečný internet, trestní odpovědnost nezletilých 
a mladistvých a BEREŠ? ZEMŘEŠ! (drogová problematika) - osloveno celkem 436 žáků. 

 Na SŠ proběhlo celkem 12 besed na téma trestní odpovědnost, (ne)bezpečný internet a drogová 
problematika. K besedám byly využity preventivní filmy Na hraně (David Vigner), Virtuální 
nápadník a Droga až na 1. místě. Osloveno celkem 321 posluchačů. 

 Pro rodiče dětí byly uspořádány 4 besedy na téma (NE)bezpečný internet. Osloveno bylo 177 
rodičů. 

 ČERNÁ KRONIKA – beseda pro seniory, na které jim byla představena a následně předána kniha 
Moravskoslezských policistů ČERNÁ KRONIKA, aneb ze soudních síní. Ta obsahuje preventivní 
příběhy zaměřené na seznámení s riziky a situacemi, v nichž se senior může ocitnout (krádeže, 
lsti, podvody) za účelem osvojení a vštípení zásad bezpečného chování – celkem 1 beseda pro 
87 seniorů. 

 Na jaře i na začátku školního roku realizován celorepublikový projekt pro nejmenší účastníky 
silničního provozu v blízkosti škol „ZEBRA se za Tebe nerozhlédne“ – celkem 3 akce, u kterých 
bylo osloveno 105 dětí. 

 Účastnili jsme se preventivní akce „Bezpečně o prázdninách“ v areálu letního koupaliště, která 
byla určena pro děti MŠ a ZŠ ve městě Karviná.  

 Na podzim proběhla bezpečnostně preventivní akce „Viditelnost se vyplatí“, při které bylo 
osloveno 40 účastníků silničního provozu. 

 Participovali jsme na akci Den řemesel, kterou pořádala Integrovaná střední škola techniky a 
služeb Karviná pro děti karvinských MŠ, ZŠ i SŠ. 

 Věnovali jsme pozornost zákazníkům obchodních domů při preventivně informační kampani „KDO 
z KOHO“, která si klade za cíl apelovat na zákazníky, aby dbali základních zásad bezpečného 
chování při nakupování. Bylo realizováno 13 akcí, při kterých bylo osloveno 253 nakupujících. 
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1.9 Závěr 

Bezpečnostní situaci na teritoriu města Karviné lze z pohledu roku 2018 považovat za stabilizovanou. 
V roce 2018 došlo při obdobných personálních, materiálových a legislativních podmínkách k dalšímu 
meziročnímu poklesu nápadu zjištěné trestné činnosti s mírným poklesem objasněnosti, která se nadále 
drží nad hranicí 50 %. 

Nezastupitelnou roli na dosaženém stavu má i dlouholetá úzká spolupráce PČR s Městskou policií 
Karviná i s orgány samosprávy. Pravidelné součinnostní schůzky vedení státní a městské policie 
přispívají k efektivním postupům v oblasti zajištění veřejného pořádku ve městě. 

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. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák. č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zák. č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,  
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, 
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, 
a další, týkající se např. krizového řízení a integrovaného záchranného systému, provozování loterií, 
živností, apod. Velice důležitým právním nástrojem k 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 Policie 
České republiky (PČR), Dopravním inspektorátem Karviná, PČR – Územním odborem Karviná, 
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, odbory Magistrátu města Karviné (MMK), se 
zdravotnickými zařízeními na území města, 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 
legislativně ukotven. 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 
zejména § 5 zákona o některých přestupcích (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. 

Z pohledu MPK je situace v oblasti veřejného pořádku stabilizovaná a koreluje s kontinuálním poklesem 
kriminality v našem městě.  

2.2 Rizika v oblasti veřejného pořádku 

MPK ze svých poznatků a praxe definuje tyto prioritní faktory, které mají nejvýraznější negativní vliv na 
veřejný pořádek v našem městě: 
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Sociálně nepřizpůsobiví občané 

Z pohledu veřejného pořádku a bezpečnosti jsou sociálně nepřizpůsobiví občané nadále negativním 
a rizikovým elementem. Typickým rysem nepřizpůsobivosti je 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. Nutno však podotknout, že bylo za poslední léta vynaloženo 
mnoho úsilí, které se pozitivně promítá do setrvalého poklesu kriminality a získání kontroly 
v problémových lokalitách, s cílem vytvořit trvale přijatelné bezpečnostní prostředí. Situace se zlepšila i 
v často kritizované městské části Karviná-Nové Město, kde probíhá intenzivní spolupráce s většinovým 
vlastníkem bytového fondu společnosti Residomo, s.r.o. 

Spekulace s byty 

Problematiku spekulací s byty jsme poprvé zařadili do rizik v oblasti veřejného pořádku ve zprávě za 
rok 2017.  V roce 2018 se v rámci pracovní skupiny „Bezpečná Karviná“ přijala mnohá opatření, která 
vedla k stabilizaci a postupnému zlepšování situace. Mezi hlavní kroky patří vyhlášení opatření obecné 
povahy dle § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi, jímž se vyhlašují oblasti se zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů. Od těchto opatření si slibujeme omezení kumulace osob s problémovým 
chováním, jelikož v oblastech se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, vyhlášené opatřením 
obecné povahy, nevzniká nárok na doplatek na bydlení (§ 33, odst. 9, zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi). 

Problematika ubytoven 

V katastru města bylo v roce 2018 provozováno 6 ubytoven. V předchozích zprávách jsme vzhledem 
k legislativnímu a lokálnímu vývoji predikovali sestupnou tendenci v počtu ubytovaných. Tento trend je 
potvrzen v tabulce č. 12. Ubytovna Kosmos, která je ve vlastnictví města, ukončila svou činnost v srpnu 
2018 a v současnosti je rekonstruována pro bytové potřeby občanů Karviné. K 31. 3. 2018 ukončila 
činnost ubytovna Ceres v Karviné-Fryštátě a k 31. 7. 2018 ubytovna Mašinka (budova ČD). V tabulce 
č. 12 je pod celkovým součtem osob ubytovaných na ubytovnách uveden zvlášť Bytový dům Předvoj, 
který již není ubytovnou, ale pro přehlednost jej uvádíme. 

Tabulka č. 12  – Počet osob ubytovaných v ubytovacích zařízeních na území města Karviné v roce 2018  

Ubytovny 
Měsíc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kosmos 129 130 128 126 127 121 116 106 ukončena  činnost k 31. 8. 2018 

Carbokov 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 

Hotel Kaktus 49 54 58 54 52 58 58 52 55 51 61 60 

Mašinka 25 25 19 18 18 18 17 ukončena  činnost k 31. 7. 2018 

Majáček 27 25 27 27 27 27 27 27 24 21 22 19 

Ceres 8 8 3 ukončena  činnost k 31. 3. 2018 

Předvoj 108 104 105 99 99 100 96 91 95 94 91 95 

Celkem 245 249 242 232 228 228 222 189 83 76 87 83 
K 1. 1. 2017 ukončila činnost ubytovna US Předvoj a započal činnost Bytový dům Předvoj 
Zdroj: OSo MMK 

Tabulka č. 13 – Počet osob ubytovaných v pobytových zařízeních, poskytující sociální služby na 
území města Karviné v roce 2018  

Pobytové zařízení 
Měsíc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Noclehárna SD 12 12 12 12 12 13 15 14 14 15 20 21 

AD Bethel 61 51 54 46 43 38 33 39 41 48 53 54 

Azylový dům SSK 35 35 41 41 42 44 44 44 46 50 47 46 
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Heřmánek 9 8 18 18 20 21 21 18 20 21 21 20 

Celkem 117 106 125 117 117 116 113 115 121 134 141 141 
Zdroj: OSo MMK 
 
 
Tabulka č. 14 – Další zařízení v okolí města Karviné 

Ubytovny a pobytová zařízení v Petrovicích a Dětmarovicích 

1. HD Petrovice, Dolní Marklovice 262 

2. HD Dětmarovice - Dětmarovice 1040 

3. AD Sára, Petrovice - Petrovice u Karviné č. 616 
Zdroj: OSo MMK 

Tabulka č. 15 – Počet osob ubytovaných v ubytovacích zařízeních na území města Karviné v období 
2014 – 2018 vždy k 31. 12. příslušného roku 

Ubytovny 2014 2015 2016 2017 2018 

Palackého 25 majitel nedodal 23 0 0 

Kosmos 155 142 148 139 0 

Carbokov 26 17 11 7 4 

Hotel Kaktus 57 62 61 50 60 

Předvoj 141 130 102 102 95 

Mašinka 38 36 31 17 0 

Majáček nezjišťoval se 39 38 26 19 

Ceres nezjišťoval se nezjišťoval se 10 8 0 

Celkem 442 426 424 349 178 
Zdroj: OSo MMK 

Tabulka č. 16 – Počet osob ubytovaných v pobytových zařízeních, poskytující sociální služby na 
území města  Karviné v období 2014 – 2018 vždy k 31. 12. příslušného roku 

Pobytové zařízení 2014 2015 2016 2017 2018 

Noclehárna SD 9 8 14 12 21 

AD Bethel 44 50 48 59 54 

Azylový dům SSK 51 46 43 34 46 

Heřmánek 10 12 11 12 20 

Celkem 114 116 116 117 141 
Zdroj: OSo MMK 

I přes výrazný pokles ubytovaných, bude problematika ubytoven z pohledu dopadů na veřejný pořádek 
nadále sledována.  

Zneužívání návykových a psychotropních látek mladými lidmi 

Další výraznou skupinou, která má negativní dopad na veřejný pořádek a pouliční kriminalitu, jsou 
skupiny mladistvých a mladých dospělých, kteří zneužívají návykové látky. U těchto subkulturních 
skupin je, bez ohledu na etnicitu, již běžným trendem užívání nelegálních drog, zejména pervitinu a 
marihuany v kombinaci s alkoholem. Z praktických poznatků strážníků a policistů panuje shoda, že 
z pohledu rizik v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti, mají subkulturní skupiny mladistvých a 
mladých dospělých nejvýraznější potenciál směrem k negativnímu vývoji.  
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Problematika krádeží železa a barevných kovů 

Ve zprávě za rok 2016 byla problematika krádeží železa a barevných kovů pro odprodej ve sběrnách 
druhotných surovin poprvé označena jako méně rizikový faktor a ve zprávě za rok 2017 jsme uvedli, že 
již tuto problematiku nebudeme do rizik dále zařazovat. Vzhledem k mírnému nárůstu výkupu za 
poslední dva roky (viz tabulka č. 17) jsme se rozhodli ponechat krádeže železa a barevných kovů 
v rizicích, majících negativní vliv na veřejný pořádek. MPK bude ve spolupráci s policií a příslušnými 
odbory MMK pokračovat v namátkových kontrolách sběrných surovin.  

Tabulka č. 17 – Výkup kovových odpadů od fyzických osob za období 2011 – 2018  

PROVOZOVATEL A 
ADRESA SBĚRNY 

Schválená 
kapacita v 

tunách 

Fyzické 
osoby 

rok 
2011 v 
tunách 

Fyzické 
osoby 

rok 
2012 v 
tunách 

Fyzické 
osoby 

rok 
2013 v 
tunách 

Fyzické 
osoby 

rok 
2014 v 
tunách 

Fyzické 
osoby 

rok 
2015 v 
tunách 

Fyzické 
osoby 

rok 
2016 v 
tunách 

Fyzické 
osoby 

rok 
2017 v 
tunách 

Fyzické 
osoby 

rok 
2018 v 
tunách 

Petr Štěpnička 
Rudé armády,  
Karviná-Hranice (býv. 
KAVOZ), IČO 875 68 744 

 
980 

 

 
0 
 

 
43 
 

 
374 

 

 
zavřeno 

 

 
ukončeno 

 

NAPEMI Stonava, spol.  
s r.o., Smetanova 957, 
Karviná-Doly 
IČO 278 19 876 

9 000 4 349 4 476 2 040 zavřeno ukončeno 

ČECOMET, s.r.o. 
Staroměstská,  
Karviná-Nové Město 
IČO 623 61 015 

 
25 000 

 

 
2 845 

 

 
2 149 

 

 
1 886 

 

 
1 603 

 

 
472 

 

 
638 

 

 
777 

 
487 

Ing. Rudolf Stařičný 
Sportovní,  
Karviná-Nové Město 
IČO 420 81 581 

620 578 386 302 352 182 61 174 175 

Demotna T, s.r.o. 
U Tratě 1953/4,  
Karviná-Fryštát 
IČO 428 65 034 

700 255 216 171 108 125 60 93 86 

Demonta T, s.r.o. 
tř. Těreškovové 1450, 
Karviná-Mizerov 
Irena Švedová 

 
354 

 

 
273 

 

 
174 

 

 
143 

 

 
81 
 

 
63 
 

 
60 
 

 
59 
 

58 

Sovinecká, Karviná-Doly 
IČO 180 86 888 
Jan Rangl (za lokalitou 
Vagónka) 

400 290 ukončeno 

Dolní Marklovice 271, 
Petrovice u Karviné 
IČO 747 15 801 
BG - KOVOMET s.r.o. 

999 1 353 1 966 776 775 544 258 529 472 

ČSA 1444, Karviná-Doly 
IČO 258 56 570 
JK RIMEX s.r.o. 

4 000 2 193 2 437 1710 1555 ukončeno 

U Bažantnice,  
Karviná-Nové Město 
IČO 286 47 564 
OCEAN STAR s.r.o. 

zahájeno v dubnu 2013 347 649 478 212 196 197 

Rudé armády,  
Karviná-Hranice  
(býv. KAVOZ) 
IČO 038 03 295 

není 
k dispozici zahájeno  dne 27. 1. 2017 220 845 

Celkem 42 053 12 136 11 847 7 749 5 123 1 864 1 289 2 048 2320 

Zdroj: OSŽP MMK 

 

Nabízení sexuálních služeb 

V roce 2018 řešili strážníci 22 případů nabízení sexuálních služeb na veřejném prostranství (z toho  
4 vyřešeny napomenutím, 2 oznámeny do správního řízení na OS MMK, 16x  byla uložena pokuta 
příkazem na místě v celkové výši 17.800,- Kč). Z počtu uvedených zjištěných přestupků se jednalo o  
6 prostitutek. Čtyři z nich poskytovaly sexuální služby opakovaně.   
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V minulých zprávách jsme popisovali trend skrytého poskytování sexuálních služeb v městské části  
Karviná-Ráj, na tř. 17. listopadu v úseku křižovatky s ul. Vydmuchov po kruhový objezd u HM Tesco. 
Situace v této městské části je nadále monitorována, přičemž jsme nezaznamenali tendence 
k viditelnému nabízení sexuálních služeb.  

Problematika bezdomovectví 

Problematika bezdomovectví je řešena Odborem sociálním MMK (OSo MMK), kdy MPK na této 
problematice dlouhodobě participuje. I přes výrazné úspěchy v práci s bezdomovci zůstává 
problematika bezdomovectví rizikovým faktorem narušujícím veřejný pořádek. Detailní informace 
k problematice bezdomovectví poskytuje každoroční zpráva OSo MMK „Monitorování a analýza 
bezdomovectví v Karviné 2018“  (https://1url.cz/jMGSA). 

Tabulka č. 18 – Srovnání počtu bezdomovců za období let 2012 – 2018 
 5/2012 5/2013 5/2014 5/2015 5/2016 5/2017 5/2018 

Muži 129 49 38 39 42 40 35 

Ženy 39 12 7 7 8 10 12 

Celkem 168 61 45 46 50 50 47 
Zdroj: OSo MMK 

Rizika pro veřejný pořádek vyplývající ze zákona č. 65/2017 Sb. 

Předpoklad nárůstu narušování veřejného pořádku v souvislosti se zákonem č. 65/2017 Sb.,  
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nahradil zákon č. 379/2005 Sb.,  
o opatřeních před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
se potvrdil. Zákon zakazuje mimo jiné kouření a používání elektronických cigaret ve všech 
provozovnách stravovacích služeb a dále ve vnitřních prostorách po dobu pořádání kulturních a 
tanečních akcí.  

Nejvýraznější narušování veřejného pořádku bylo v této souvislosti zaznamenáno v průběhu celého 
roku 2018 před hudebním klubem Alabama v Karviné-Mizerově. Stížnosti a petice občanů vyvrcholily 
přijetím změny obecně závazné vyhlášky č. 8/2016, o stanovení závazných podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 
diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Ke změně vyhlášky došlo na 2. zasedání 
Zastupitelstva města Karviné, konaného dne 10. 12. 2018, s účinností od 1. 4. 2019. V příloze č. 4 
vyhlášky se zkracuje mimo jiné provozování hudební produkce v hudebním klubu Alabama ve dnech 
neděle až čtvrtek do 22:00 hodin, v pátky a soboty, a ve dnech po nichž následuje státní svátek do 23:00 
hodin. V souvislosti s touto změnou přijal provozovatel veřejně deklarovaná opatření, která od měsíce 
listopadu 2018 výrazným způsobem zklidnila situaci.  

2.3 Koordinovaná bezpečnost – Bezpečná Karviná 

V únoru 2018 dal pan primátor pokyn k založení pracovní skupiny, která měla za úkol analyzovat 
disproporci mezi oficiálními statistikami, vykazujícími setrvalý pokles kriminality v Karviné a tzv. 
„pocitovou bezpečností“ občanů, která neodráží uvedený trend. Po rozsáhlé analýze a zpracování 
podkladových materiálů ze strany MPK a odborů magistrátu, navrhla pracovní skupina využívat 
zavedený systém a nástroje Koordinované bezpečnosti (KorB), jak byly popsány v předcházejících 
zprávách a zároveň v rámci KorB zřídit pracovní skupinu pod názvem Bezpečná Karviná. Pracovní 
skupina vedená primátorem města, koordinovaná tajemníkem MMK a ředitelem MPK stanovila jako 
jeden z hlavních zdrojů negativní pocitové bezpečnosti občanů spekulace s byty, které vlastníci 
pronajímají sociálně nepřizpůsobivým osobám. Vzhledem k absenci vymahatelnosti sankcí za 
přestupky, zejména proti veřejnému pořádku osobami plně závislými na sociálních dávkách, vznikají 
prakticky v celé hustě obydlené zástavbě místa se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Na 
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základě poznatků OSo, strážníků MPK a některých statistických podkladů (viz tabulka č. 19) byl 
stanoven jako prioritní úkol vy 

užití ustanovení § 33d, zák. č. 111/2006, Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kterým se vyhlašují oblasti se 
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů – tzv. bezdoplatkové zóny. Po několikerém jednání 
pracovní skupiny byl stanoven tento postup: 

I. Jednání s orgány státní správy a samosprávy: 
a) Policie ČR, Cizinecká policie, MPK, 
b) Úřad práce, Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Celní úřad, 
c) Hasičská záchranná služba MSK, Zdravotní ústav – hygienická stanice, Odbor stavební 

a životního prostředí MMK. 
II. Jednání s občany. 
III. Jednání s předsedy sdružení vlastníků bytových jednotek a předsedy bytových družstev. 
IV. Jednání s řediteli základních škol. 
V. Komunikace záměrů prostřednictvím médií – PR. 

 
Jednotlivá jednání probíhala od měsíce února do konce května. V té době se vyprofilovala úzká pracovní 
skupina zastoupená jednotlivými odbory, policií a MPK, která zasedá dle možností každých 14 dnů. 
Nahodile se svolává velká pracovní skupina, kde jsou dle aktuální problematiky zváni zástupci 
uvedených institucí.  
 
Na základě získávaných zkušeností se v průběhu roku 2018 nabalovaly další aktivity a nástroje, které 
přispívaly k lepší koordinaci při plnění úkolů. Níže rozvádíme nejdůležitější aktivity pracovní skupiny 
Bezpečná Karviná: 

Opatření obecné povahy 

Pracovní skupina reagovala na prioritní úkol, kterým je využití ustanovení § 33d, zák. č. 111/2006, Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, kterým se vyhlašují oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů 
tzv. bezdoplatkové zóny. V měsíci únoru nabylo účinnosti opatření obecné povahy, kterým byly 
vyhlášeny bezdoplatkové zóny na ubytovnu Majáček v městské části Karviná-Nové Město a ubytovnu 
Mašinka v městské části Karviná-Fryštát. V dalších měsících postupně nabývaly účinnosti opatření 
obecné povahy, kterými byly vyhlášeny další bezdoplatkové zóny v městských částech Karviná-Ráj, 
Mizerov, Hranice, Fryštát a Nové Město.  

Tabulka č. 19 – Počet vyplacených doplatků na bydlení ve vybraných obcích s rozšířenou působností 
ve vztahu k počtu obyvatel. Byly vybrány srovnatelné ORP z okolí. 

 

Počet 
obyvatel 
ORP k 

1. 1. 2017 

Doplatek na bydlení 
za rok 2016 

 

Počet 
obyvatel 
ORP k 

1. 1. 2018 

Doplatek na bydlení 
za rok 2017 

Počet 
vyplacených 

dávek 

Finanční 
objem 

vyplacených 
dávek v Kč 

Počet 
vyplacených 

dávek 

Finanční 
objem 

vyplacených 
dávek v Kč 

Karviná 65819 23 906 83 996 100 65010 21 655 77 477 664 

Havířov 88467 26 372 99 448 942 87576 22 861 83 593 157 

Opava 101408 8 238 18 396 731 101168 5 195 17 799 934 

Frýdek - Místek 111584 6 654 19 944 660 111713 5 850 17 366 852 

Nový Jičín 48634 2 540 6 898 463 48777 1 856 4 612 291 

Třinec 54731 3 244 8 076 498 54560 2 503 6 362 425 

Zavedení strážníků – okrskářů  

Od poloviny měsíce dubna 2018 rozšířily řady okrskářů působících v Karviné-Novém Městě další dvě 
hlídky, kterým byly přiděleny městské části Ráj, Mizerov a Hranice. Od poloviny dubna do konce roku 
2018 řešili okrskáři na 527 poznatků vyplývajících z vlastní činnosti, nebo z oznámení občanů, popř. 
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dalších institucí. Spoluprací s občany se okrskářům podařilo odkrýt velké množství latentních sociálně 
nežádoucích jevů.  

Setkávání s občany 

Setkávání s občany má u MPK dlouholetou tradici. Vzájemná komunikace se realizuje prostřednictvím 
různých besed, interakcí v terénu, včetně setkávání s občany v jejich prostředí při řešení aktuálních 
problémů spojených s veřejným pořádkem. V loňském roce se komunikace s občany posunula o stupeň 
výš, kdy se mnohých setkání v terénu organizovaných MPK účastnil primátor města. Další zásadní 
počin v komunikaci s občany bylo svolání předsedů SVJ (Společenství vlastníků jednotek) a družstev 
do kina Centrum a OD Družba. Tato jednání se uskutečnila v květnu 2018. Hlavním tématem těchto 
setkání, která vedl primátor města, bylo seznámení zástupců SVJ a družstev se záměrem vyhlašování 
bezdoplatkových zón. Z těchto setkání jasně vyplynula podpora občanů pro přijetí tohoto opatření. 

Webový portál Bezpečná Karviná 

Pro další posílení komunikace s občany byl vytvořen webový portál Bezpečná Karviná, který byl umístěn 
na hlavní panel oficiálních webových stránek města Karviné. Prostřednictvím formuláře, nebo krátké 
textové zprávy mohou občané hlásit nebezpečné jevy ve městě. Webového portálu využili občané od 
dubna do konce roku 2018 ve125 případech.  

Memorandum o společném zájmu (Kladno) 

Dne 16. 3. 2018 obdržel primátor Ing. Jan Wolf dopis primátora města Kladna Mgr. Milana Volfa, který 
se obrací na města a obce ČR s problematikou spojenou s řešením vysoké míry negativních sociálně-  
patologických jevů, s obchodem s chudobou, se zvýšenou mírou příspěvku a doplatku na bydlení a 
dalšími sociálními problémy. Tímto dopisem primátor města Kladna vyzývá oslovená města k účasti v 
platformě obcí a měst ČR, postižených vysokou mírou těchto negativních jevů. Záměrem primátora 
města Kladna je koordinovat aktivity těchto postižených obcí a měst na půdě Parlamentu ČR, Ústavního 
soudu ČR, při řešení ústavní stížnosti skupiny senátorů na novelu zákona č. 111/2006, Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi. Kdyby této stížnosti bylo vyhověno, pak by došlo ke zrušení možnosti vytvoření tzv. 
bezdoplatkových zón prostřednictvím opatření obecné povahy tak, jak to nová právní úprava umožňuje 
a je aplikována i v našem městě. Vzhledem k tomu, že předmětná problematika se dotýká i statutárního 
města Karviná, přistoupil následně pan primátor k podpisu „Memoranda o společném zájmu“.  

Memorandum o spolupráci se společností Residomo 

V červnu 2018 podepsal primátor společně se zástupci společnosti Residomo „Memorandum o 
spolupráci“. Účastníci memorandem projevili zájem sdílet své zkušenosti a znalosti a spolupracovat na 
postupném zlepšování podmínek bydlení především v problematických lokalitách Karviné za účelem 
zvyšování kvality života ve městě. 

Desatero Bezpečné Karviné 

V průběhu působení pracovní skupiny Bezpečná Karviná vyhlásil primátor města „Desatero bezpečné 
Karviné“ v tomto rozsahu: 

1. Zřízení týmu „Bezpečná Karviná“. 
 

2. Zavedení bezdoplatkových zón.  

3. Zavedení funkce „Strážník okrskář“.  

4. Zřízení anonymní bezpečnostní linky na webových stránkách magistrátu.  

5. Memorandum se společností Residomo.  

6. Přijetí nové obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her.  

7. Rozšíření kamerového systému.  

8. Postupné rušení ubytoven.  

9. Pořízení mobilní služebny.  

10. Pravidelné kontroly bezpečnostních složek. 
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Krom pořízení mobilní služebny byly všechny body zrealizovány v průběhu roku 2018.  

Projekt Karviná všemi deseti 

Součástí projektu „Karviná všemi deseti“ je i připravovaný projekt „Bezpečná Karviná“, jehož ambicí je 
zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a zlepšení image města v oblasti bezpečnosti. Zefektivnění 
bezpečnostních opatření ve městě propojením nejnovějších poznatků v oblasti internetu věcí a 
potenciálu stávajících kamerových systémů. Vybudování bezdrátové sítě pro vzájemné propojení, 
komunikaci a autonomní rozhodování jednotlivých prvků.  

Příprava projektu URBAN INNOVATIVE ACTIONS 

Na sklonku roku 2018 započaly práce na evropském projektu „URBAN INNOVATIVE ACTIONS“ (UIA). 
Evropský fond pro regionální rozvoj může podporovat inovační akce v oblasti udržitelného rozvoje měst 
(Nařízení EU č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj). V tomto rámci spustila Evropská 
komise inciativu UIA, která má objevovat a zkoušet nová řešení problémů spojených s udržitelným 
rozvojem měst použitelná na úrovni celé Unie. Cílem UIA je poskytnout městským úřadům v Evropě 
prostor a zdroje k testování odvážných a nevyzkoušených nápadů. Město Karviná si z nabízených témat 
(digitalizace, udržitelné využití půdy, chudoba ve městech, bezpečnost ve městech) vybralo téma 
bezpečnosti ve městech – „Urban Security“. Předmětem projektu je vytvoření nového systému pro 
zvyšování bezpečnosti v Karviné, městě postiženém útlumem hornictví a snižujícím se počtem obyvatel, 
aby došlo k vytvoření bezpečného prostředí, neboť i negativní pocitová bezpečnost může mít podíl na 
odlivu obyvatel. Projekt se skládá ze tří hlavní částí, přípravně-analytické, aplikační a investiční. V rámci 
první části bude co nejpřesněji zmapována stávající situace v oblasti bezpečnosti, a to z hlediska 
pocitové bezpečnosti, ale také skutečně spáchaných přestupků, trestných činů a dalších negativních 
společenských jevů. Bude provedena analýza využití a umístění stávajících bezpečnostních technologií 
a případně navrženo jejich přemístění. Budou zapojeni aktivní občané a vytvořena komunita andělů, 
kteří se budou na zvyšování bezpečnosti města podílet v oblasti prevence a formou námětů na zlepšení. 
Bude vytvořen systém edukace. Zapojeny budou také nejohroženější cílové skupiny občanů. Průběžně 
budou sbírány podněty, které pak architekt překlopí do urbanistických návrhů bezpečného města 
budoucnosti.  

V rámci druhé tzv. aplikační části bude vytvořena datová integrační platforma, která bude integrovat 
data z různých zdrojů a umožní jejich využití v podobě mapových vrstev jako je pocitová mapa 
bezpečnosti, mapa kriminality a další. Kromě toho budou k dispozici také vybrané vrstvy ve 3D jako je 
urbanistický model města pro zobrazení a simulaci navrhovaných urbanistických opatření a podrobné 
modely vybraných objektů, kde bude k dispozici také interiérový 3D model. Bude vyvinuta speciální 
aplikace pro komunikaci a edukaci občanů a andělů s funkcí tzv. chatbotu, který bude umět sbírat 
podněty.  

V rámci pracovní skupiny Bezpečná Karviná jsme pokračovali v zavedených činnostech, z nichž některé 
níže uvádíme: 

Asistenti prevence kriminality 

V roce 2018 postupně klesal počet asistentů prevence kriminality, kteří byli u MPK zaměstnáni v rámci 
veřejně prospěšných prací a následně i poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu Úřadem práce v Karviné (ÚP).  Celkově tak bylo na základě této dohody 
zaměstnáno 10 asistentů, z nichž na konci roku zůstali dva. Důvodem je neustálé střídání nových 
zaměstnanců, kteří mohou být v rámci veřejně prospěšných prací zaměstnáni maximálně rok a 
neschopnost dalších uchazečů vykonávat alespoň přijatelně práci asistentů a absence dotačních peněz 
na ÚP. V únoru 2019 ukončí pracovní poměr poslední dva asistenti a další dohody nebudeme s ÚP 
uzavírat. U MPK nadále zůstávají dva kmenoví asistenti placeni z rozpočtu města, byť se stále daří 
čerpat dotace z projektu MV ČR. Od roku 2010 se na pozicích asistentů vystřídalo 50 zaměstnanců, 
kteří byli vyňati z evidence nezaměstnaných ÚP. Mnozí po získání praxe, popř. pracovních návyků našli 
uplatnění v dalším zaměstnání.  
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Spolupráce se spolkem Šestka 

Pokračuje spolupráce se spolkem Šestka, který byl založen v roce 2016. Pro připomenutí je cílem 
činnosti spolku trvale zlepšovat prostředí a podmínky k životu a soužití v lokalitě Karviná-Nové Město, 
zvyšovat bezpečnost v této oblasti, a to jak objektivní bezpečnost, tak i pocitovou bezpečnost. 
K naplnění cílů spolupracuje spolek se státními orgány a organizacemi, s orgány místní samosprávy, 
s neziskovými organizacemi, s právnickými a fyzickými osobami. Mottem spolku je „Vytvořit z Šestky 
opět dobrou adresu“. V loňském roce byla zorganizována úklidová akce v zadní části Karviné-Nového 
Města, a to v nebytových prostorách domů ve vlastnictví města a Residoma, včetně úklidu přilehlých 
veřejných prostranství. Dále se spolek podílel na některých kulturních akcích – Den Romů, Den dětí a 
rozsvícení vánočního stromku s doprovodným programem na nám. Budovatelů v Karviné-Novém 
Městě. 

Spolupráce MPK a oddělení sociálně-právní ochrany dětí – orientační testování 

Pokračuje spolupráce MPK a oddělení sociálně právní ochrany dětí MMK (OSPOD), spočívající 
v asistenci strážníků při dobrovolném testování klientů OSPOD na přítomnost návykových látek.  
Dobrovolné testování je součástí celkového zacházení s klienty, kteří mají problémy a nedostatky ve 
výchově svých dětí. V roce 2018 bylo na základě této spolupráce testováno 96 osob (2017 – 60).  

Potřeba systémových změn v legislativě 

Pracovní skupina se shodla na nutnosti periodického připomínání nutnosti přijetí systémových 
legislativních změn. Jako prioritní zůstává (ne)vymahatelnost pokut za přestupky u osob plně závislých 
na sociálních dávkách. U těchto osob je správní trest uložený pokutou nevymahatelný, pokud tyto osoby 
nejsou z vlastní vůle ochotny uloženou pokutu zaplatit. Z praxe ovšem vyplývá, že je těchto případů 
minimum a pokud dojde k exekučnímu vymáhání pokuty, tak je uložená pokuta vzhledem k nemožnosti 
exekučně stáhnout pokutu z dávek nevymahatelná. V září 2018 navštívila Karvinou ministryně práce a 
sociálních věcí Jana Maláčová, která při jednání s vedením města představila 15 kroků, jak systémově 
řešit sociálně vyloučené lokality. Jedním z kroků by mělo být i vymáhání pokut u osob plně závislých na 
sociálních dávkách.  

Další důraz by měl být kladen na návrat správního trestu zákazu pobytu. Nový zákon č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, účinný od 1. 7. 2017, neuvádí v § 35, kde jsou uvedeny 
druhy správních trestů, trest zákazu pobytu, jak jej obsahoval přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. 
Možnost zákazu pobytu jsme uplatňovali u osob, které opakovaně na území města páchaly vybrané 
přestupky proti veřejnému pořádku a neměly trvalý pobyt v našem městě. Tato sankce se nejčastěji 
ukládala při porušení ustanovení OZV č. 8/2009, o zákazu nabízení a poskytování sexuálních služeb 
na veřejném prostranství. Absenci této sankce jsme dosud bezúspěšně připomínkovali prostřednictvím 
Bezpečnostní komise SMO ČR. 

Další potřeby systémových změn v legislativě vyplynou z činností, které souvisí s opatřením obecné 
povahy a spekulacemi s byty.  

Spolupráce MPK a ZŠ Družba  

V loňském roce pokračovala dlouholetá spolupráce MPK se ZŠ Družba v Karviné-Novém Městě, týkající 
se asistencí strážníků pedagogům školy při šetření v rodinách, kde opakovaně dochází k zanedbávání 
povinné školní docházky dětí. Graf č. 12 zachycuje počet asistencí strážníků v období let 2012 až 2018. 
Efektivita této ojedinělé spolupráce přispívá ke snížení neomluvené absence žáků. 

Graf č. 12 – Srovnání počtu asistencí strážníků na ZŠ Družba 2012 – 2018 
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Spolupráce s ÚP Karviná 

Pokračující dlouholetá spolupráce s ÚP spočívá především ve vzájemném předávání informací v oblasti 
zneužívání sociálních dávek, včetně neohlášení vedlejších příjmů, kde spadá například kontrola 
provozoven sběrných surovin v součinnosti s PČR. V současnosti je ÚP jedním z nejdůležitějších 
partnerů města v pracovní skupině Bezpečná Karviná.  

2.4 Výslednost činnosti MPK v hodnoceném roce 2018 

Za rok 2018 provedli strážníci MPK 18 671 zákroků a úkonů. Od občanů přijali 4 443 oznámení. Z vlastní 
činnosti zjistili 5 323 přestupků a 249 komunikačních závad (poškození dopravního značení, 
komunikací, městského mobiliáře, atd.). Zkontrolovali 120 jízdních kol a 1 109 psů. Na Policii ČR 
předvedli 74 osob, dodali na protialkoholní záchytnou stanici (PaZS) k vystřízlivění 132 osob, zadrželi 
37 osob v pátrání policie, zadrželi 21 pachatelů na místě trestného činu, zajišťovali 115 míst trestného 
činu a 3 dopravní nehody, dále viz tabulka č. 20. 

Tabulka č. 20 – Statistické ukazatele z činnosti MPK za rok 2018 
 

Statistický ukazatel 
 

 
2018 

 
Celkem zjištěno přestupků 5323 
- z toho v blokovém řízení / Kč 4769/1395750 
- z toho napomenutím 246 
- z toho oznámeno přestupků MMK 173 
Celkem zjištěno přestupků - § 35 50 
- napomenutím 16 
Celkem zjištěno přestupků - § 4 odst. 2 670(OZV) 
- napomenutím 150 
Celkem zjištěno přestupků - § 5 234 
- napomenutím 40 
Celkem zjištěno přestupků - § 7 14 
- napomenutím 4 
Celkem zjištěno přestupků - § 8 8 
- napomenutím 0 
Celkem zjištěno přestupků - § 125c 4247 
Počet zákroků a úkonů - celkem 18671 
Počet celkem zjištěných komunikačních závad 249 
Počet asistencí při dodání do PZaS 117 
Počet asistencí při doprovodu s penězi 154 
Počet asistencí při exekučním řízení 0 
Počet asistencí při převozu osob do NSP 0 
Počet kontrolovaných jízdních kol 120 
Počet kontrolovaných osob 6119 
Počet kontrolovaných psů 1109 
Počet kontrolovaných taxikářů 0 
Počet kontrolovaných věcí 0 
Počet nařízených odtahů 0 
Počet předvedených osob na PČR 74 
Počet rozhodnutí o dodání na PZS 132 
Počet výjezdů na alarm PCO 635 
Počet žádostí o doručení obsílek 28 
Počet žádostí o předvedení osob ke správ. říz./předvedeno 61/25 
Poskytnutí první pomoci 6 
Postoupeno  P ČR  tr. činů 113 
Počet zákroků a úkonů vyřešeno MP 11892 
Zadrženo osob v pátrání  PČR 37 
Zadrženo pachatelů na objektech PCO 4 
Zadrženo pachatelů tr. činu 21 
Zajištění místa dopravní nehody 3 
Zajištění místa tr. činu 115 
Celkový počet přijatých oznámení 4443 
Celkový počet řešených poznatků okrskáři PK 572 
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Graf č. 13 – Celkový počet zákroků a úkonů za rok 2007-2018, z toho vyřešeno strážníky MP 

 

Graf č. 14 – Porovnání vybraných ukazatelů rok 2007 - 2018 

 

Graf č. 15 – Celkový počet zjištěných přestupků rok 2007 – 2018 
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Graf č. 16 – Jednotlivé přestupky – srovnání rok 2008 – 2018 

 

přestupky dle zák. č. 200/1990 Sb./ zák. č.  251/2016 Sb. (do 30. 6. 2017/ od 1. 7. 2017) a  
zák. č. 65/2017 Sb. (§ 35) 

 § 30 / § 35 (přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi) 

 § 46 / § 4 (ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní 
samosprávě) 

 § 47, 48 / § 5 (přestupky proti veřejnému pořádku) 

 § 49 / § 7 (přestupky proti občanskému soužití) 

 § 50 / § 8 (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 součástí činností MPK. Úsek prevence MPK je zaměřen na 
zabezpečení a koordinaci v oblasti prevence kriminality na lokální úrovni a realizování preventivní 
politiky prostřednictvím zajišťování a vyčleňování finanční podpory potřebným preventivním aktivitám. 
Při naplňování svěřených úkolů spolupracuje se všemi relevantními partnery a subjekty.  
 

Za účelem naplňování cílů prevence kriminality je každoročně úsekem prevence kriminality sestavován 
a ZM Karviné schvalován Program prevence kriminality, který vychází z Koncepce prevence kriminality 
statutárního města Karviná na období let 2016 – 2020. Program prevence kriminality na rok 2018 byl 
sestaven z 10 samostatných projektů. Z toho byly 3 projekty z oblasti sociální prevence, 4 projekty 
z oblasti viktimologické prevence a 3 projekty z oblasti situační prevence. V roce 2018 bylo úspěšně 
takto naplněno celkem 9 projektů. Od realizace projektu „Bezpečnostní dobrovolník“ bylo odstoupeno, 
jelikož v době od záměru až po realizaci narostla nákladovost na cca 240 % původního předpokladu a 
zároveň by představoval příliš velkou personální zátěž. 

Realizované projekty v roce 2018: 

Prázdniny bez úrazu – praktickými ukázkami na několika stanovištích integrovaného záchranného 
systému a MPK byla v průběhu dvoudenní akce zvýšena informovanost o úrazové prevenci a účinných 
formách ochrany před trestnou činností cílové skupiny, tj. dětí předškolního a mladšího školního věku. 
Celkem 1 100 dětí se hravou formou seznámilo se zásadami poskytování první pomoci a bezpečného 
trávení volného času především v době prázdnin. Zároveň se takto zvýšila jejich schopnost zodpovídat 
za své jednání. Cílová skupina měla možnost blíže se seznámit s prací a postupy jednotlivých složek 
IZS. 
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Bezpečně po celý den - besedy pro rizikové skupiny – Úsek prevence MPK realizoval interaktivní 
besedy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ v Karviné. Celkem 86 besed bylo tematicky rozděleno dle věkových 
kategorií. V MŠ se děti seznámily s činností MPK a se základy dopravní výchovy. Na 1. stupni ZŠ 
proběhly besedy zaměřené na dopravní výchovu a na jejich osobní bezpečnost ve vztahu k neznámým 
osobám, předmětům, zvířatům a jiným nebezpečím, která jim hrozí. Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty 
SŠ byly připraveny besedy na aktuální témata, např. šikana, kyberšikana, sexting, užívání a zneužívání 
návykových látek, základy právního vědomí a další. V cyklu besed a přednášek takto bylo osloveno 
celkově 76 dětí z MŠ, 1 434 žáků ZŠ a 477 studentů SŠ. 
 

Senioři-bezpečný domov – projekt je založen na montážích bezpečnostních jistících prvků (řetízky na 
vstupní dveře, zabezpečení balkonových dveří, pojistek proti vysazení dveří z pantů, zabezpečení oken 
a montáž panoramatických kukátek) osobám starším 60 let a osobám zdravotně postiženým. Jistící 
prvky poskytují zajištění a zabezpečení ochrany uživatelů před neoprávněným vniknutím nežádoucích 
osob do obydlí a znemožňují tak páchání trestné činnosti. Tyto prvky významně přispívají k pocitu 
bezpečí. Takto bylo v průběhu roku 2018 instalováno u 86 seniorů celkově 110 jistících a 
bezpečnostních prvků. 
 

Výcvik sebeobrany – podstata projektu spočívala v realizaci kurzu sebeobrany organizovaného 
Městskou policií Karviná. Kurz byl určen pro zaměstnance samosprávy. Cílem projektu byl nácvik jak 
v oblasti teoretické (možná nebezpečí na pracovišti), tak po stránce praktické proti nejčastějším 
způsobům útoku. Dále také vysvětlení základních zásad bezpečného chování a seznámení se 
související právní problematikou. 
 

Hokejbalem proti drogám – projekt je založený na kombinaci sportovní aktivity – hokejbalu s prvky 
prevence kriminality – besední činností, ale i praktickými ukázkami na několika stanovištích. Záměrem 
je zvýšit informovanost o nebezpečí návykových látek, dopadech na zdravý vývoj jedince a také o 
právních a společenských důsledcích spojených s jejich užíváním, respektive zneužíváním. 
 

Asistenti prevence kriminality – pokračování úspěšného projektu, který nepřetržitě probíhá od roku 
2010. V průběhu let byl projekt personálně posilován na 12 APK. V průběhu roku 2018 dobíhal projekt 
spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ÚP v Karviné (k 30. 12. 2018 dva 
APK). Další dva APK jsou kmenoví zaměstnanci placeni z rozpočtu města, přesto byli v rámci projektu 
podpořeni MV ČR částkou 522.000,- Kč. Asistenti v rámci své činnosti přispívají k ochraně bezpečnosti 
osob a majetku, upozorňují na porušování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování OZV a 
nařízení obce, včetně dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích. Svou činnost vykonávají v 
městské části Karviná-Nové Město, kde spolupracují se strážníky.   

 

Rekonstrukce a rozvoj MKDS – II. Fáze – v průběhu roku 2018 probíhala druhá fáze realizace 
investičního projektu z oblasti situační prevence, který byl finančně podporován také MV ČR celkovou 
částkou 533.500,- Kč, přičemž nákladovost celé akce (z rozpočtu SMK) představovala finanční objem 
8.610.930,80,- Kč. Více v části věnované MKDS. 
 

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi – cílem dlouhodobého projektu je pomoc rodinám 
při řešení výchovných problémů, nápravě vztahů, zkvalitnění komunikace a rodinného klimatu. Jednou 
z nejužitečnějších a nejvhodnějších metod prevence a intervence směřované k výše uvedené 
problematice je skupinový výcvik v „bezpečném“ prostředí. Projekt je zaměřen na děti a mladistvé z 
evidence OSPOD a jejich rodiče a je realizován právě z popudu a pod záštitou OSo MMK. Tento projekt 
byl pro svou úspěšnost a prospěšnost opakovaně podpořen významným podílem ze strany MV ČR. 
 

Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků – projekt byl pokračováním v označování a 
registraci jízdních kol a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA, což je stále relativně nová forenzní 
metoda značení majetku. Tato metoda má za cíl znesnadnit, popř. snížit krádeže jízdních kol. Další 
výhodou je snadná identifikace odcizených a posléze nalezených jízdních kol a invalidních vozíků. 
Celkem bylo v roce 2018 v rámci 29 akcí označeno 284 jízdních kol a invalidních vozíků, přičemž dalších 
5 akcí muselo být zrušeno pro nepřízeň počasí, či jiné technické důvody. Ke dni 31. 12. 2018  je 
v lokálním registru MP Karviná registrováno celkem 1 294 kol, koloběžek a invalidních vozíků. Taktéž 
tento projekt byl opakovaně dotačně podpořen MV ČR. 
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Další aktivity prevence kriminality 

Mimo výše popsané projekty bylo úsekem prevence kriminality realizováno dalších 15 akcí pro veřejnost 
se zaměřením na prevenci kriminality, jako např. setkání s dětmi hospitalizovanými v NsP Karviná-Ráj 
a další obdobné aktivity. Zároveň pro žáky ZŠ proběhlo 7 exkurzí přímo v sídle MPK, kde se děti mohly 
seznámit komplexnějším způsobem s prací strážníků, vytvořit si představu o procesu od podání 
oznámení až po dokončení úkonu, zákroku, apod. 

Spolupráce s metodiky prevence na všech základních a středních školách v Karviné vyústila do fáze, 
kdy jejich prostřednictvím byly organizovány taktéž besedy přímo s rodiči se zaměřením na 
nejrizikovější chování jejich dětí, jako je netolismus, kyberšikana, sexting, užívání a zneužívání 
návykových látek a další. 

Úsek prevence kriminality MPK v průběhu roku 2018 realizoval nástavbovou část  projektu „Revolution 
Train“ s názvem „To je zákon, kámo“, při které bylo ve 2 – 3 hodinových interaktivních cyklech 
pokračováno v již otevřených tématech z oblasti boje proti látkovým závislostem. Hravou, nenásilnou a 
relativně náročnou (pro účastníky) metodou byly děti soutěžní formou vtažení do řešení reálně možných 
situací. Více v části věnované protidrogové problematice. 

Součástí aktivit úseku prevence kriminality bylo také zapojení do pracovních skupin, jako je např. Tým 
pro mládež, kde bylo dosaženo vzniku pobytového zařízení pro děti a mládež závislých na návykových 
látkách v Komorní Lhotce. Zároveň pokračovaly setkání v rámci neformální pracovní skupiny primární 
prevence na krajské úrovni, kdy při pravidelných setkáních dochází k výměně dobré praxe a zkušeností 
s cílem co nejefektivnější funkčnosti primární prevence. Do této činnosti se zapojili zástupci měst – Nový 
Jičín, Krnov, Bohumín, Orlová, Havířov, Český Těšín a Frýdek-Místek, přičemž je možné a žádoucí 
zapojení dalších měst a obcí. 

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) 

Městský kamerový dohlížecí systém v Karviné je vybudován jako jeden ze souborů opatření města v 
rámci prevence kriminality. Jeho počátek sahá do roku 1998. Jedná se o prvek situační prevence 
uplatňovaný ve vybraných lokalitách. Kamery slouží k dohledu nad dodržováním obecně závazných 
právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, či 
odhalování přestupků, nebo k záznamu protiprávního jednání. Provozování MKDS musí být v souladu 
se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s uvedenou 
legislativou je vydána „Směrnice pro provoz městského kamerového dohlížecího systému ve městě 
Karviná“ s účinností od 1. 10. 2010. 
 

V průběhu let 2017 a 2018 proběhla celková obnova a dvě fáze rozvoje MKDS. Nejednalo se o pouhou 
obnovu systému, ale o naprostou technologickou změnu, kdy je v současné době systém nejen plně 
funkční a kvalitativně na naprosto jiné úrovni (plná digitalizace systému), ale zároveň využívá dříve 
nemyslitelné analytické funkce, a umožňuje další rozvoj, jelikož součástí této významné investiční akce 
bylo také vytvoření nových přenosových cest. Efektivita a využitelnost celého systému byla povýšena 
vytvořením dalších dohledových míst přímo na OOP ČR Karviná-Novém Městě, DI Karviná-Nové Město, 
OO PČR Karviná-Mizerov a Městský fotbalový stadion. Statutární město Karviná pokrylo ze svého 
rozpočtu z více než 92 % nákladovost celé investiční akce.  

Tabulka č. 21 – Přehled kamerových bodů MKDS  

P.č. KB č. Umístění kamery P.č. KB č. Umístění kamery P.č. 
Kamery zámek 

vnější 
1. KB1.1 Prior - Nedbalova 37. KB19.2 Gymnázium Mírova 1. Boční vchod Lotty 
2. KB1.2 Prior - Nedbalova 38. KB19.3 Gymnázium 2. Bok Lotty 
3. KB2 Předvoj Budovatelů 39. KB19.4 VO Mládežnická 3. Dvorek 
4. KB3.1 Brno PTZ 40. KB19.5 VO Mládežnická 4. Hlavní vchod levá 
5. KB3.2 Brno statická 41. KB20 U Svobodáren 1295 5. Hlavní vchod pravá 
6. KB4.1 ÚO PČR PTZ 42. KB21 Leonovova 1796 6. Krček 
7. KB4.2 ÚO PČR statická 43. KB22 Letní kino levá 2 7. Parkoviště rest. 
8. KB5 Koleje Bažantnice 44. KB23 Letní kino levá 1 8. Vchod do parku 
9. KB6.1 Radnice směr TGM 45. KB24 Letní kino pravá 1 9. Vchod Lottyhaus 
10. KB6.2 Radnice směr FIO 46. KB25 Letní kino pravá 2 10. Vstup do parku 
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11. KB6.3 Radnice střed TGM 47. KB26 Kino Centrum 1 11. Zadní vchod levá 
12. KB6.4 Radnice střed  FIO 48. KB27 Kino Centrum 2 12. Zadní vchod pravá 
13. KB7 Předvoj č.p. 2459 49 KB28 Kovonský most 1 13. Zídka 
14. KB8 Zastávka ÚP 50. KB29 Kovonský most 2 

Kamery zámek vnitřní 
15. KB9 TGM na RKKA 51. KB30.1 Božkova 542 
16. KB10.1 Tř. Osvobození 52. KB30.2 Božkova 542 Celkem  38 
17. KB10.2 Tř. Osvobození 53. KB31.1 KHN 

Kamery budova MPK 
18. KB10.3 Tř. Osvobození 54. KB31.2 KHN vchod 
19. KB11.1 Mendelova 2937 55. KB31.3 KHN směr Havířská Celkem  14 
20. KB11.2 Mendelova 2937 56. KB31.4 KHN směr U Baž.  
21. KB11.3 Mendelova 2937 57. KB32.1 VO  Kosmonautů 

 

22. KB11.4 Mendelova 2937 58. KB32.2 VO  Kosmonautů 
23. KB12.1 Borovského 814 59. KB32.3 VO  Kosmonautů 
24. KB12.2 Borovského 814 60. KB34.1 MěDK pravá 
25. KB12.3 Borovského 814 61. KB34.2 MěDK levá 
26. KB13.1 Tesco 62. KB36.1 Žižkova 2800 
27. KB13.2 Tesco 63. KB36.2 Žižkova 2800 
28. KB13.3 Tesco 64. KB36.3 Žižkova 2800 
29. KB13.4 Tesco 65. KB37.1 Nám. Budovatelů 
30. KB14.1 OC Korso 66. KB37.2 Nám. Budovatelů 
31. KB14.2 OC Korso 67. KB37.3 Nám. Budovatelů 
32. KB15 Borovského 2001 68. KB37.4 Nám. Budovatelů 
33. KB16 Dětský koutek 1 69. KB38.1 Havířská – Mánes. 
34. KB17 Dětský koutek 2 70. KB38.2 Havířská  - Letní 
35. KB18 U Svobodáren 1302 71. KB39.1 Kino Centrum 
36. KB19.1 Mírova Gymnázium 

Pult centralizované ochrany (PCO) 

Městská policie Karviná provozuje PCO za účelem dálkového elektronického střežení objektů, které 
jsou v majetku města, dále budov, v nichž sídlí úřad či organizace, jejichž zřizovatelem je statutární 
město Karviná, případně jiných objektů vhodných vzhledem k zájmům města a to na základě smluvního 
vztahu. PCO je součástí operačního pracoviště MPK a je nepřetržitě obsluhován strážníky.  
 

Provoz PCO je upraven prostřednictvím „Směrnice k provozu pultu centrální ochrany na Městské policii 
Karviná“, která definuje podmínky pro připojení objektu, upravuje práva a povinnosti oddělení 
informačních služeb Odboru organizačního Magistrátu města Karviné, jako poskytovatele technické 
podpory, dále MPK při zabezpečení objektu PCO, majitele, provozovatele objektu a povinnosti garanta 
informačního aktiva.  

Schránky důvěry 

Od roku 1999 provozuje MPK schránky důvěry. V současné době jsou k dispozici  dvě schránky důvěry 
na území města Karviné.  První schránka  je nainstalována v Karviné-Ráji na domě č. p. 814 a druhá  je 
umístěna v Karviné-Fryštátě na spojovací komunikaci mezi ul. K. Śliwky a OD Prior. Do schránek důvěry 
mohou všichni občané města vkládat své návrhy, připomínky, podněty apod. Na základě těchto podnětů 
jsou přijímána potřebná opatření k jejich řešení. 

Schránky jsou strážníky průběžně monitorovány. V roce 2018 bylo provedeno 92 kontrol obsahu 
schránek, při kterých bylo zjištěno celkem 32 podnětů nebo nálezů, které byly následně oznámeny 
příslušným odborům MMK, či Policii ČR.   

Preventivní záchranářské aktivity 

Strážníci MPK jsou zapojeni do protipovodňové prevence v rámci města. V červnu roku 2018 
absolvovali školení záchranáře nově 2 strážníci MPK, kdy po jeho úspěšném absolvování MPK 
disponovala celkem 16 strážníky vyčleněnými k evakuaci a záchraně osob. Z tohoto počtu 11 strážníků 
vlastní kvalifikaci vodního záchranáře, 5 strážníků kvalifikaci plavčík a z celkového počtu záchranářů 
jich 10 vlastní osvědčení pro řízení malého říčního plavidla. Skupina v počtu 14 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. Výcvik proběhl ve spolupráci s ŠVC Asklépios (školicí instituce disponující akreditací 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k realizaci výcviku s uvedeným 
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zaměřením) na karvinském krytém bazénu. V roce 2018 byl vyměněn materiál v záchranářských 
batozích z důvodu končící expirace a došlo k doplnění vybavení záchranářů o házecí záchranářské 
pytlíky a záchranářské sítě sloužící k záchraně tonoucí osoby nebo přenosu zraněné osoby 
(záchranářské pytlíky a sítě náleží do vybavení i jiných složek IZS).   

2.6 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. 

V červnu 2017 nabyl účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, který nahradil dosavadní zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Nový zákon 
výrazněji definuje organizaci a provádění protidrogové politiky na národní, krajské a obecní úrovni. 

2.6.1 Činnost Městské policie Karviná v oblasti drogové problematiky 

V roce 2015 vznikla Koncepce protidrogové prevence, která je součástí Koncepce prevence kriminality 
Statutárního města Karviná na období let 2016 – 2020.  

Následně v roce 2016 byla protidrogovým koordinátorem založena pracovní skupina DROGY, se 
zaměřením na danou problematiku. Náplní činnosti této pracovní skupiny je realizovat cíle protidrogové 
strategie a reagovat na potřeby, týkající se drogové problematiky v našem městě. 

Zároveň je protidrogový koordinátor MPK členem dalších pracovních skupin (Sociálně handicapované 
osoby, Děti, mládež a rodina), jejichž činnost je spojená s užíváním návykových látek.  V rámci činnosti 
pracovní skupiny Děti, mládež a rodina je jednou z aktivit zřízení pobytového zařízení pro děti a mládež, 
které mají vážné zdravotní nebo sociální problémy v důsledku škodlivého užívání návykových látek 
nebo jiného závislostního chování. Toto je určeno pro cílovou skupinu ve věku 14 – 19 let s kapacitou  
12 osob a je v našem kraji ojedinělé, viz registrovaná služba EXIT.  

Úsek prevence kriminality MPK spolupracuje v rámci primární prevence s metodiky prevence 
jednotlivých základních a středních škol.  Předmětem spolupráce jsou besedy na preventivní témata, 
včetně protidrogové prevence a další preventivní akce.  Každoročně MP Karviná uskuteční cca 100 – 
120 akcí v oblasti prevence se zaměřením na rizikové chování na školách, včetně drogové problematiky. 

Strážníci MPK se v rámci výkonu hlídkové a obchůzkové služby rovněž věnují drogové problematice a 
úzce spolupracují s PČR tím, že získávají poznatky a informace o dané problematice. Tyto informace 
jsou následně policistům SKPV ÚO PČR Karviná předávány na pravidelných schůzkách. V roce 2018 
bylo pracovníkům SKPV předáno celkem 30 poznatků (v roce 2017 – 26 poznatků), z nichž některé 
přispěly k samotné realizaci pachatelů drogové trestné činnosti na území města. Tato spolupráce je na 
velmi dobré úrovni a bude nadále pokračovat.  

Projekt Revolution Train 

 Projekt REVOLUTION TRAIN nadace Nové Česko poskytuje interaktivní program primární 
prevence, který je určený žákům staršího školního věku, mládeži, rodinám s dětmi i široké 
veřejnosti.  

 Cílem projektu je realizace efektivní prevence, která umožňuje u dětí a mladistvých předejít 
rizikovému chování, případně formy rizikového chování oddálit do pozdějšího vývojového 
období.  
 

V rámci 2. Moravskoslezské tour Revolution train se vedení města Karviné rozhodlo o umožnění 
projektu, který byl realizován v průběhu 18. – 22. dubna 2017. Financování akce bylo v rámci projektu 



28 
 

„Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie - Zdrój“, registrační 
číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, který je spolufinancován z prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Projektu se 
zúčastnili prakticky všichni žáci 7. – 8. tříd ZŠ v Karviné (1024 dětí z toho 300 dětí z polského Jastrzebie- 
Zdrój) a desítky žáků gymnázia a některých dalších SŠ (samostatná činnost). 

Návazný program k projektu Revolution Train - „To je zákon, kámo“! 

 Návazný program s názvem „To je zákon, kámo!“ je určen pro žáky, kteří absolvovali prohlídku 
protidrogového vlaku. Žáci se vracejí k „vlakovému příběhu“ a sledují jej z nové perspektivy 
policejních týmů. Žákům jsou vysvětlovány okolnosti vzniku drogové závislosti, možnosti její 
léčby i rizika trestně právních následků.  

 Cílem programu je prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u cílové skupiny motivaci ke 
zdravému životnímu stylu prostřednictvím témat svobody jednotlivce a respektování zákonů.  

 „To je zákon, kámo!“ vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR. 
 

Odborná způsobilost k aplikaci programu „To je zákon, kámo“ proběhla v rámci školení vyčleněných 
strážníků MPK  poskytovatelem projektu Nadací Nové Česko. Na uvedený projekt, včetně návazného 
programu, jsou velmi dobré ohlasy ze stran žáků i pedagogů.     

Tabulka č. 22 –  Návazný program „To je zákon kámo“ – besedy s žáky 

P.č. Dat. Místo 
Poč. 
dětí 

P.č. Dat. Místo 
Poč. 
dětí 

1. 24.1. ZŠ Borovského, 8. A+B 36 13. 9.4. ZŠ U Lesa, 8.A+B 40 
2. 12.2. ZŠ Majakovského, 8. B 21 14. 13.4 ZŠ Dělnická, 8. A 26 
3. 16.2. ZŠ U Studny, 9. ročník 20 15. 20.4 ZŠ Polská, 8 + 9 třída 32 
4. 19.2. ZŠ Slovenská, 8. ročník 20 16. 23.4 ZŠ Prameny, 9. A 26 
5. 26.2. ZŠ Majakovského, 9. B 18 17. 25.4. ZŠ Prameny, 8. B 27 
6. 28.2. ZŠ U Studny, 8. A+B 30 18. 26.4. ZŠ Prameny, 9. B 23 
7. 2.3. ZŠ Mendelova, 9. A+B 29 19. 3.5 ZŠ Borovského, 9. A+B 14 
8. 16.3. ZŠ Prameny, 8. A 24 20. 10.5. ZŠ Cihelní, 8. ročník 35 
9. 21.3 ZŠ Slovenská, 9. A+B 30 21. 16.5. ZŠ Mendelova, 8. A+B 37 

10. 22.3 ZŠ U Lesa, 9. A+B 37 22. 17.5. ZŠ Cihelní, 9. A+B 32 
11. 5.4. ZŠ Školská, 9. třída 22 23. 13.6. ZŠ Dělnická, 9. A 19 
12. 6.4. ZŠ Školská, 8. A+B 30  

Celkem 628 

Projekt „Hokejbalem proti drogám“ 

Projekt je založený na kombinaci sportovní aktivity – hokejbalu s prvky prevence kriminality – besední 
činností, ale i praktickými ukázkami na několika stanovištích. Záměrem je zvýšit informovanost o 
nebezpečí návykových látek, dopadech na zdravý vývoj jedince a také o právních a společenských 
důsledcích spojených s jejich užíváním, respektive zneužíváním Je určený pro žáky ZŠ a SŠ v Karviné. 
Byl financován částkou 30.000,- Kč  v rámci Programu prevence kriminality na rok 2018. Projekt se 
uskutečnil v dubnu 2018 v areálu střední průmyslové školy. 

Testery na drogy 

Strážníci MPK používají pro výkon své služby drogové testery. Orientační drogový test  je určen pro 
diagnostické a forenzní použití, nachází uplatnění při kontrole osob, zda jsou pod vlivem omamných a 
psychotropních látek. V letech 2015 – 2018 byly pro uvedené účely MPK pořízeny testery z vlastního 
rozpočtu, viz tabulka níže.  

 



29 
 

Tabulka č. 23 – Testery na drogy za období 2015 – 2018 

Rok Částka 

2015 – 2016 129.482,- Kč 

2017 78.045,- Kč 

2018 78.045,- Kč 

Sběr použitých injekčních stříkaček strážníky MP Karviná 

Strážníci MPK také provádějí na území města sběr použitých injekčních stříkaček. Tyto injekční 
stříkačky jsou shromažďovány ve speciálních kontejnerech a předávány k odborné likvidaci na PaZS 
v Karviné-Fryštátě.  

Tabulka č. 24  –  Počet nalezených injekčních stříkaček v letech 2014 – 2018 dle městských částí 

Obvod 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 

Karviná – Fryštát 10 13 15 13 25 76 

Karviná – Doly --- --- --- --- --- --- 

Karviná – Darkov --- --- --- 2 --- 2 

Karviná – Ráj 24 36 46 26 34 166 

Karviná – Staré Město --- --- --- 2 1 3 

Karviná – Nové Město 94 105 158 139 78 574 

Karviná – Mizerov 6 11 24 26 36 103 

Karviná – Hranice 5 14 124 25 11 179 

Karviná – Louky --- --- --- --- --- --- 

Celkem 139 179 367 233 185 1103 

Teplotní mapa nálezu použitých injekčních stříkaček strážníky MP v rámci města za rok 2018 
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Akce JEHLA 2018 

V roce 2018 se MPK připojila také k výzvě strážníků MP Praha, v rámci celorepublikové „Akce JEHLA“. 
Tato se uskutečnila dne 17. 4. 2018 a spočívala v tom, že strážníci ze 40 měst a obcí spojili své síly a 
pokusili se vyčistit svá města od infekčního materiálu a tím předejít možnému nebezpečí, kterému jsou 
vystaveny hlavně děti, ale také domácí zvířata. Do preventivní akce se zapojilo přes 450 strážníků, 
včetně asistentů prevence kriminality. 

V rámci této celorepublikové akce se našlo celkem 996 kusů / v roce 2017 – 615 ks, v Karviné bylo 
nalezeno 18 ks, v roce 2017 to bylo 19 ks / použitého nebezpečného infekčního materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MP Praha 

2.6.2 Činnost organizací zabývajících se drogovou problematikou v Karviné 

Terénní program pro uživatele drog STREETWORK GABRIEL – Slezská diakonie 

Poslání 

Posláním terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná je vyhledávat a poté být v úzkém 
kontaktu s uživateli nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, podporovat je v 
řešení životní situace z hlediska sociálního, psychického a zdravotního a minimalizovat rizika spojená s 
užíváním návykových látek. Usiluje o ochranu veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich 
užíváním. 

Cíle 

1. Minimalizovat počet opakovaně používaných a sdílených injekčních setů (IS) prostřednictvím 
distribuce IS a jiného zdravotnického materiálu a tím snížit riziko přenosu infekčních onemocnění mezi 
uživateli. 
2. Snížit riziko náhodného přenosu infekčních onemocnění na veřejnost prostřednictvím sběru a 
bezpečné likvidace IS. 
3. Informovat klienty o rizicích spojených s užíváním (např. prostřednictvím informačně-edukačních 
materiálů). 
4. Zvyšovat motivaci klientů k abstinenci a k případné budoucí léčbě. 
5. Napomoci klientům zlepšovat nebo stabilizovat kvalitu jejich života prostřednictvím poskytovaných 
sociálních služeb a pomoci řešit životní situace (práce, bydlení, finance, dluhy, rodina, vztahy, vzdělání 
atd.). 
 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou uživatelé nealkoholových 
návykových látek žijící nebo zdržující se na území města Karviné ve věku od 15 do 65 let. 
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Zásady 

Zásady terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou: 
 Zásada nízkoprahovosti. 
 Zásada harm reduction. 
 Zásada ochrany veřejného zdraví. 
 Zásada diskrétnosti a mlčenlivosti. 
 Zásada individuálnosti. 
 Zásada rovnosti a respektu. 
 Zásada samostatnosti. 

 
Tabulka č. 25 – Výměnný program Streetwork Gabriel 
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Leden 632 652 215 443 20 45 6 17 0 1 

Únor 234 251 73 101 15 41 4 7 0 1 

Březen 411 435 104 192 33 32 6 12 0 5 

Duben 383 395 97 193 15 32 3 11 0 5 

Květen 613 633 106 227 25 50 4 28 0 5 

Červen 350 372 57 76 14 34 2 29 0 5 

Červenec 264 287 84 102 14 38 7 32 0 3 

Srpen 415 435 142 225 13 33 5 24 2 3 

Září 231 247 74 84 11 41 8 27 0 2 

Říjen 268 281 72 125 21 38 11 27 0 1 

Listopad 237 256 71 83 20 42 12 28 0 4 

Prosinec 242 288 67 83 14 38 3 32 0 0 

Celkem 4280 4532 1162 1934 215 464 71 274 2 35 
Zdroj: OnLine SD Karviná 

V roce 2018 využilo službu 159 klientů. Byl rozšířen pracovní tým o dalšího pracovníka (0,4 úvazek), 
což vedlo k rozšíření provozní doby o další den, a to v pátek. V roce 2018 nebyl zaznamenán výskyt a 
užívání jiné nealkoholové návykové látky než pervitinu. Užívání heroinu se vyskytuje sporadicky. 
Klientům byla poskytnuta podpora při návštěvách lékaře, při vyřizování nezbytných záležitostí na 
úřadech. V rámci činnosti program využívá možnost bezplatného internetu v pobočce Regionální 
knihovny Karviná, kde mohou klienti řešit své záležitosti související s prací, bydlením atd.  Také došlo 
opětovně k nárůstu uživatelů služby. Oproti roku 2017 došlo k mírnému snížení počtu vyměněných 
injekčních setů o 206 ks (v roce 2017 – 4738 ks). Služba je poskytována na území celé Karviné, 
nejexponovanější částí je Karviná-Nové Město, mapují se části Karviná-Ráj, Karviná-Mizerov (časová 
a personální náročnost).  

Registrovaná služba Slezské diakonie – EXIT 

Terapeutická komunita EXIT, patřící pod Slezskou diakonii, je pobytovým zařízením pro nezletilé a 
mladé dospělé, kteří v důsledku škodlivého užívání návykových látek řeší závažné zdravotní a sociální 
důsledky. Klientům se nabízí 3 – 6 měsíční strukturovaný terapeutický program. Komunita EXIT zahájila 
svůj provoz v únoru 2018, a to v budově na ulici u Kovárny 597 v Petřvaldu u Karviné. Od počátku 
fungování služby se služba potýkala s velkou nevolí a odporem místních občanů k charakteru zařízení 
a cílové skupině klientů.  

Provoz zařízení byl rovněž zkomplikován velkými administrativními průtahy spojenými se změnou 
užívání stavby, jejíž získání bylo nutné pro poskytování sociální služby. V důsledku všech těchto 
komplikací byla terapeutická komunita nakonec přestěhována do budovy bývalého domova pro seniory 
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v obci Komorní Lhotka  č. p. 151, kde je služba realizována dosud. Služby v roce 2018 využilo celkem 
21 klientů, z toho 9 chlapců a 12 dívek.  

Průměrný věk klientů se pohyboval okolo 16 – 17 let, převažovala klientela zneužívající pervitin (včetně 
rizikové intravenózní aplikace) a marihuana. U klientů se mimo zneužívání návykových látek ve fázi 
škodlivého užívání (mnohdy až syndromu závislosti) poskytovatelé služby setkávali i s dalšími rizikovými 
projevy chování, především v podobě záškoláctví, jednáním obdobným páchání trestné činnosti, útěky 
z domova, problémy v rodinných vztazích, psychickými a zdravotními obtížemi (úzkostmi, depresemi, 
automutilací, suicidálními tendencemi, hepatitidou typu C). Služba EXIT rozvíjela spolupráci s řadou 
organizací státního, zdravotnického i neziskového sektoru (a to nejen na území Moravskoslezského 
kraje, ale i v dalších krajích České republiky) např. v podobě navázání spolupráce s pracovníky orgánů 
sociálně právní ochrany dětí, kurátory pro děti a mládež, pracovníky středisek výchovné péče, 
diagnostických a výchovných ústavů, s pracovníky oddělení dětské a dorostové psychiatrie, 
s pracovníky ambulantních i pobytových adiktologických služeb, s pracovníky detoxu pro nezletilé. 

Zdroj: EXIT SD Karviná 

Modrý kříž v ČR, Poradna Karviná  

Ve městě Karviná pracuje v oblasti sociální činnosti s drogovou problematikou organizace Modrý kříž v 
ČR. Jedná se o registrovanou sociální službu dle § 37 a 64 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění o 
sociálních službách. Sídlo poradny je v Karviné-Fryštátě, ul. Karola Śliwky čp. 149/17. 

Modrý kříž v České republice je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem závislým či 
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 
Karviné 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  

Posláním služby je poskytování poradenství a pomoci klientům starším 15 let, kteří se vlivem 
nadměrného užívání alkoholu, eventuálně jiných návykových látek či hraním hazardních her, dostali do 
vztahových, pracovních či existenčních potíží a chtějí se na řešení své životní situace aktivně podílet. 
Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým (registrovaná sociální služba dle § 37, 
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění). 

Služba následné péče  

Posláním služby je pomoci klientům starším 18 let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu 
závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách nebo abstinují bez odborné pomoci, a to alespoň  
3 měsíce, udržet a rozvíjet pozitivní změny životního stylu bez návykové látky, návykového chování 
(registrovaná sociální služba dle § 64, zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., v platném znění). 

Aktuálně v roce 2018 
 

V uvedeném roce organizace Modrý kříž v ČR nadále spolupracovala s OSo – OSPOD MMK, s 
Centrem pro rodinu Sluníčko Karviná, Probační a mediační službou, se zdravotnickými zařízeními – 
s psychiatrickými ambulancemi např. MUDr. Sedlářová, MUDr. Kollerová. Dále byli klienti odkazováni 
na další služby jako Centrum psychologické pomoci, Krizové centrum Ostrava, Linka bezpečí Karviná, 
OSo MMK, Úřad práce Karviná, Středisko výchovné péče, Dům pod svahem a Vyhlídka Havířov, 
Azylový Dům Bethel, Azylový dům pro matky s dětmi Sára, Klub ON line Karviná, Terénní program 
Streetwork Gabriel, Občanská poradna Karviná, Psychoterapeutický stacionář – Centrum Duševního 
zdraví. 

Velmi dobrá spolupráce byla navázána s lokální síťařkou ORP Karviná Mgr. Vladanou Ščurkovou, kdy 
jsme iniciovali uskutečnění kulatého stolu v problematice „Možnosti systémové práce s rodinou 
ohroženou závislostí“. 
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Modrý kříž v ČR se kontinuálně věnuje práci s mladistvými klienty, kteří jsou užíváním návykových látek 
a obecně závislostním chováním ve velké míře ohroženi a je tedy velmi žádoucí tato rizika v největší 
možné míře eliminovat již v počátcích. S tímto souvisí navázaná spolupráce s kurátory OSPOD Karviná, 
a Orlová, Středisko výchovné péče Karviná, Tým pro Mládež Karviná. 

Intenzivně také spolupracují s pracovníky OSPOD, hlavně v problematice rodičů ohrožených 
závislostním chováním /závislých rodičů/.  Spolupráce s Probační a mediační službou v Karviné spočívá 
např. v rámci podmíněného propuštění vězňů. 

Pravidelně se účastní jednání v rámci komunitního plánování města Karviné, kdy jejich pracovníci jsou 
součástí dvou pracovních skupin – PS Sociálně handicapované osoby, PS Děti, mládež, rodina. Dále 
jsou také členy podskupiny Drogy Karviná, která je vedena místním protidrogovým koordinátorem  
Bc. Stanislavem Koudelkou a také jednání Týmu pro mládež. 

V rámci náplně práce organizace Modrý kříž v ČR usiluje o komplexnost v přístupu ke klientovi. Je 
vyvíjena iniciativa ke spolupráci s ostatními institucemi. Tato skutečnost se rovněž projevuje v 
individuálním plánování s klienty. V roce 2018 probíhala skupina abstinujících od pervitinu, dále 
probíhala intenzivní individuální práce s klienty po léčbě, kteří jsou motivovaní pro vstup do skupiny 
v lednu 2019. 

Statistika poradny Modrý kříž v ČR 2018 

Službu Odborné sociální poradenství v roce 2018 využilo 129 klientů. Z toho 70 žen a 59 mužů. 
Z Karviné bylo 114 klientů. Celkový počet jednání byl 634.  

Služby Následné péče v roce 2018 využilo 42 klientů, z toho 23 mužů a 19 žen. Z Karviné bylo 37 
klientů. Celkový počet jednání byl 277.  

 

Graf č. 17 – Srovnání činnosti za období let 2014 – 2018 

 
Zdroj: Modrý kříž v ČR, Poradna Karviná 

2.7 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 statutárním městem Karviná (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 SMK. 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 
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součinnosti při provádění záchranných a likvidačních prací, při požárech, živelných pohromách a jiných 
událostech, zejména při zajišťování veřejného pořádku. Dále MPK spolupracuje s hasičským 
záchranným sborem při dopravních nehodách, odklonech dopravy v místech požárů a tematických 
cvičení. 

Velmi významná je rovněž spolupráce s jednotlivými odbory Magistrátu města Karviné, či jinými úřady 
veřejné správy (např. Úřadem práce). Ředitel městské policie a manažer prevence kriminality se 
pravidelně účastní jednání Komise bezpečnostní a prevence, kde manažer prevence kriminality působí 
jako člen komise a ředitel je hostem na pozvání. 

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 
zdravotnická zařízení (protialkoholní záchytná stanice, nemocnice, apod.), nízkoprahová zařízení, 
nestátní neziskové organizace (např. spolky, sdružení, příspěvkové organizace), sportovní kluby při 
zajišťování sportovních akcí nebo společnost Residomo, s.r.o. (významný poskytovatel nájemního 
bydlení a vlastník disponující velkou částí nebytových prostor na území města). 

Tabulka č. 26 – Přehled realizovaných akcí s odbory MMK (OŠR, OSŽP, OKS a OM) v roce 2018 

P.č. 
Datum 
akce 

Zaměření akce Doba konání 
Odbor 
MMK 

Počet 
str. 

01. 11.04. 
Součinnost s OKS (VPP) při odklizení nepořádku po 
bezdomovcích pod mostem přes řeku Olši (směr Český Těšín) 

07:55-11:00 OKS 2 

02. 20.04. Dohled nad VP na akci „Den Země“ 07:15-17:00 OKS 2 

03. 20.04. 
Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci mimořádné 
farmářské trhy 

07:15-18:00 OKS 2 

04. 12.05. 
Dohled nad VP na akci „Retro dny v rámci oslav 750. let 
Karviné“ 

14:00-20:00 OKS 2 

05. 16.05. Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci farmářské trhy 07:15-17:15 OKS 4 

06. 26.05. 
Dohled nad VP na akci „Retro dny v rámci oslav 750. let 
Karviné“ 

14:00-19:10 OKS 2 

07. 02.06. 
Dohled nad VP na akci „Retro dny v rámci oslav 750. let 
Karviné“ 

14:00-19:00 OKS 2 

08. 20.06. Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci farmářské trhy 07:15-17:15 OKS 3 
09. 18.07. Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci farmářské trhy 07:15-16:00 OKS 4 

10. 08.08. 
Součinnost s OKS (VPP) při úklidu veřejného prostranství u 
garáží na ul. Sportovní 

07:55-08:30 OKS 2 

11. 15.08. Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci farmářské trhy 07:15-16:20 OKS 2 
12. 19.09. Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci farmářské trhy 07:15-17:25 OKS 2 

13. 20.09. 
Usměrňování dopravy ve spolupráci s OKS MMK a DI PČR – 
přeložka elektrického vedení přes ul. ČSA 

09:10-09:25 OKS 2 

14. 03.10. 
Součinnost s OKS (VPP) při úklidu veřejného prostranství pod 
hřbitovem na ul. Borovského 

08:00-09:10 OKS 2 

15. 17.10. Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci farmářské trhy 07:15-16:20 OKS 3 

16. 20.11. 
Součinnost s OKS při odstranění vozidel z parkoviště u 
Permonu – řádně oznámené stavební úpravy (označeno PDZ 
dle zákona) 

06:00-08:30 OKS 2 

17. 21.11. Usměrňování dopravy a dohled nad VP na akci farmářské trhy 07:15-16:30 OKS 3 

18. 23.11. 
Součinnost s OKS při odstranění vozidel parkoviště nad OC 
Kaufland – řádně oznámené stavební úpravy (označeno PDZ 
dle zákona) 

18:00-20:00 OKS 2 

19. 01.12. 
Regulace dopravy při těžbě, dovozu a instalaci vánočních 
stromů 

06:00-12:45 OKS 3 

20. 10.01. Součinnost při kontrole sklepů na č. 1307 08:00-09:00 OM 1 
21. 26.09. Součinnost při kontrole vchodů a bytů na č. 1352-1356 09:00-10:00 OM 1 
22. 15.11. Součinnost při kontrole vchodů a bytů na č. 1352-1354 a 1356 09:30-12:00 OM 1 
23. 19.11. Součinnost při kontrole vchodů a bytů na č. 1352-1356 09:30-12:00 OM 2 

24. 16.01. 
Asistence při místním šetření zaměstnankyně oddělení ŽP V 
Karviné-Darkově, kde mělo docházet k odkládání 
nebezpečného odpadu 

13:00-13:35 OSŽP 2 

25. 07.06. Kontrola v bytovém domu Předvoj 08:55-10:15 OSŽP 2 
26. 14.06. Kontrola v ubytovacím zařízení Kaktus 08:55-09:45 OSŽP 2 
27. 19.06. 

Asistence při kontrolním dnu komise životního prostředí v 
Karviné-Loukách 

15:00-17:00 OSŽP 2 
28. 28.06. Kontrola v ubytovacím zařízení Majáček 08:55-09:45 OSŽP 2 
29. 29.06. 

Převoz zaměstnankyně oddělení ŽP na ul. Leonovova (únik 
ropných látek z vyprošťovaného bagru) 

15:25 OSŽP 2 
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30. 12.07. Kontrola v ubytovacím zařízení Bethel 08:55-10:30 OSŽP 2 
31. 19.07. 

Kontrolní činnost zaměřená na stav toků řek na území města 
(povodňová bdělost) 

08:00-10:30 OSŽP 2 

32. 14.08. 
Asistence při místním šetření zaměstnanců oddělení SÚ u 
garáží na ul. Sportovní (ubytování bezdomovců v garážích) 

9:00-9:30 OSŽP 2 
33. 12.07. Kontrola v ubytovacím zařízení Carbokov na ul. Rudé armády 12:00-13:00 OSŽP 2 
34. 21.08. Kontrola v provozovně Maxim nábytek na ul. J. Vrchlického 09:00-09:30 OSŽP 2 
35. 30.08. Kontrola v ubytovně Matek s dětmi 08:55-10:00 OSŽP 2 
36. 13.09. 

Kontrola v provozovně Country bar na ul. U Bažantnice  
(č. 1824) 

08:55-09:55 OSŽP 5 

37. 14.09. 
Převoz zaměstnankyně OSŽP na ul. Ve Svahu  
(únik provozních kapalin z vozidla po dopravní nehodě) 

08:55-09:55 OSŽP 2 
38. 20.09. Kontrola v bytovém domě č. 900 na ul. J. Vrchlického 09:55-10:20 OSŽP 2 
39. 09.10. 

Kontrola v provozovně Country bar na ul. U Bažantnice  
(č. 1824) 

21:23 OSŽP 4 

40. 12.10. 
Převoz a součinnost se zaměstnankyní oddělení ŽP na ul. 
Makarenkova u č. 1232 (únik ropných látek po nehodě) 

08:55-09:55 OSŽP 2 
41. 18.10. Kontrola v bytovém domě č. 900 na ul. J. Vrchlického 09:00-10:00 OSŽP 2 
42. 11.01. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:30-17:00 OŠR 2 
43. 06.02. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:30-17:00 OŠR 2 
44. 20.03. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:00-16:10 OŠR 2 
45. 11.04. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:00-16:20 OŠR 2 
46. 10.05. 

Spolupráce při zajišťování akce „BESIP“ (pro základní školy) 
na dopravním hřišti 

07:45-12:00 OŠR 
4 +2 
APK 

47. 12.06. 
Spolupráce při zajišťování akce „BESIP“ (pro praktické školy) 
na dopravním hřišti 

07:45-11:30 OŠR 
4 +2 
APK 

48. 12.06. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:00-16:20 OŠR 2 
49. 19.06. 

Usměrňování dopravy a zajištění VP při akci „Na In-line po 
Karviné 2018 (1)“ 

18:30-20:10 OŠR 8 
50. 03.07. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 16:00-17:20 OŠR 2 
51. 28.08. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:30-16:30 OŠR 2 
52. 18.09. 

Usměrňování dopravy a zajištění VP při akci „Na In-line po 
Karviné 2018 (2)“ 

18:30-20:10 OŠR 2 
53. 25.09. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:00-16:20 OŠR 2 
54. 22.11. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:30-16:45 OŠR 2 
55. 11.01. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:30-17:00 OŠR 2 
56. 06.02. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:30-17:00 OŠR 2 
57. 20.03. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:00-16:10 OŠR 2 
58. 11.04. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:00-16:20 OŠR 2 
59. 10.05. 

Spolupráce při zajišťování akce „BESIP“ (pro základní školy) 
na dopravním hřišti 

07:45-12:00 OŠR 2 

60. 12.06. 
Spolupráce při zajišťování akce „BESIP“ (pro praktické školy) 
na dopravním hřišti 

07:45-11:30 OŠR 2 
61. 12.06. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:00-16:20 OŠR 2 
62. 19.06. 

Usměrňování dopravy a zajištění VP při akci „Na In-line po 
Karviné 2018 (1)“ 

18:30-20:10 OŠR 2 
63. 03.07. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 16:00-17:20 OŠR 2 
64. 28.08. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:30-16:30 OŠR 1 
65. 18.09. 

Usměrňování dopravy a zajištění VP při akci „Na In-line po 
Karviné 2018 (2)“ 

18:30-20:10 OŠR 8 
66. 25.09. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:00-16:20 OŠR 2 
67. 22.11. Kontrola zaměřená na vozidla taxislužby (OZV č. 5/2013) 15:30-16:45 OŠR 2 

Tabulka č. 27 – Přehled realizovaných akcí s OSo MMK v roce 2018 

P.č. 
Datum 
akce 

Zaměření akce Doba konání 
Odbor 
MMK 

Počet 
str. 

01. 02.01. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:10-09:25 OSo 3 

02. 11.01. Bezdomovci 09:00-11:30 OSo 2 

03. 11.01. 
Asistence při převozu bezdomovce do Havířova (Armáda 
spásy) 

09:00-11:30 OSo 2 

04. 11.01. 
Asistence při převozu bezdomovce do Havířova (Armáda 
spásy) 

09:00-11:30 OSo 2 

05. 11.01. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

11:00-11:20 OSo 2 

06. 17.01. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

11:00-11:20 OSo 2 

07. 17.01. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

14:20-14:45 OSo 2 

08. 18.01. Bezdomovci 09:00-10:00 OSo 2 

09. 22.01. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

15:59-16:15 OSo 2 

10. 23.01. Bezdomovci 09:00-10:00 OSo 2 
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11. 05.02. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

10:00-10:15 OSo 2 

12. 06.02. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

08:20-08:35 OSo 3 

13. 15.02. 
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace 
alkoholu a hraní na VHA (mládež) 

09:00-10:30 OSo 2 

14. 16.02. Bezdomovci 09:00-10:10 OSo 2 

15. 19.02. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:30-09:55 OSo 2 

16. 21.02. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

13:30-13:55 OSo 2 

17. 23.02. Bezdomovci 09:00-10:10 OSo 2 

18. 26.02. 
Asistence při testování nezletilce na přítomnost návykových 
látek 

15:10-15:45 OSo 2 

19. 01.03. 
Asistence při ošetřování nesvéprávného agresivního pacienta 
(OSo + Český červený kříž) 

09:20-09:45 OSo 2 

20. 05.03. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:08-09:35 OSo 2 

21. 06.03. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:07-09:27 OSo 2 

22. 07.03. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

11:15-11:30 OSo 3 

23. 08.03. 
Asistence při ošetřování nesvéprávného agresivního pacienta 
(OSo + Český červený kříž) 

09:30-10:00 OSo 3 

24. 09.03. Bezdomovci 10:00-11:10 OSo 2 

25. 13.03. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:00-09:20 OSo 2 

26. 16.03. 
Asistence při ošetřování nesvéprávného agresivního pacienta 
(OSo + Český červený kříž) 

10:20-10:35 OSo 2 

27. 22.03. 
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace 
alkoholu a hraní na VHA (mládež) 

09:00-11:00 OSo 2 

28. 26.03. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:00-09:20 OSo 2 

29. 26.03. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

10:10-10:25 OSo 2 

30. 27.03. Bezdomovci 09:00-10:10 OSo 2 

31. 27.03. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

12:50-13:15 OSo 2 

32. 28.03. 
Asistence při převozu bezdomovce do Havířova (Armáda 
spásy) 

12:30-14:15 OSo 2 

33. 28.03. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

13:33-13:50 OSo 2 

34. 29.03. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

14:50-15:05 OSo 2 

35. 11.04. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

10:55-11:10 OSo 2 

36. 12.04. Bezdomovci 09:00-10:45 OSo 2 

37. 12.04. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

10:09-11:25 OSo 2 

38. 18.04. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:57-10:20 OSo 2 

39. 19.04. 
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace 
alkoholu a hraní na VHA (mládež) 

09:00-11:00 OSo 2 

40. 24.04. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

11:30-11:50 OSo 2 

41. 24.04. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

13:50-14:10 OSo 2 

42. 27.04. Bezdomovci 09:00-10:55 OSo 2 

43. 02.05. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

10:00-10:30 OSo 2 

44. 04.05. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

10:00-10:20 OSo 1 

45. 18.05. Bezdomovci 09:00-10:45 OSo 2 

46. 21.05. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

16:00-13:30 OSo 2 

47. 22.05. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

08:30-08:50 OSo 2 

48. 23.05. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

13:40-14:20 OSo 2 

49. 29.05. Bezdomovci 09:00-10:20 OSo 2 

50. 04.06. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:17-09:35 OSo 2 

51. 04.06. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

16:47-17:10 OSo 2 

52. 06.06. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

12:00-12:15 OSo 3 
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53. 13.06. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

14:24-14:50 OSo 2 

54. 14.06. 
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace 
alkoholu a hraní na VHA (mládež) 

09:00-11:00 OSo 2 

55. 15.06. Bezdomovci 09:00-11:00 OSo 2 

56. 
25.06. 

- 
26.06. 

Řešení oznámení a součinnost s OSo při umisťování seniora 
trpícího Alzheimerovou chorobou do sociálně-zdravotnického 
zařízení 

 OSo 3 

57. 25.06. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

15:11-15:35 OSo 3 

58. 26.06. Bezdomovci 09:00-10:30 OSo 2 

59. 27.06. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

15:15-15:35 OSo 2 

60. 02.07. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek v místě bydlišti testované osoby 

11:45-12:30 OSo 2 

61. 02.07. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

14:47-15:10 OSo 2 

62. 09.07. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

14:25-14:50 OSo 2 

63. 10.07. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

14:05-14:30 OSo 2 

64. 19.07. Bezdomovci 09:00-10:10 OSo 2 

65. 01.08. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

11:54-12:10 OSo 2 

66. 14.08. Bezdomovci 09:00-10:30 OSo 2 

67. 15.08. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

10:40-11:05 OSo 3 

68. 21.08. 
Součinnostní akce MPK a OSo v ubytovacím zařízení 
Kosmos – jednání s ubytovanými občany 

08:00-10:00 OSo 3 

69. 22.08. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

13:50-14:10 OSo 2 

70. 23.08. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:10-09:30 OSo 2 

71. 28.08. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:00-09:15 OSo 1 

72. 28.08. Bezdomovci 09:00-11:00 OSo 3 

73. 28.08. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

14:27-14:50 OSo 2 

74. 29.08. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:40-10:00 OSo 2 

75. 11.09. Bezdomovci 09:00-10:45 OSo 2 
76. 12.09. Asistence při šetření v závadové rodině nezletilců 08:30-09:15 OSo 2 

77. 12.09. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

12:40-13:00 OSo 2 

78. 14.09. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

10:00-10:15 OSo 1 

79. 17.09. 
Asistence při jednání s problémovými klienty na budově „C“ 
MMK 

07:45-08:45 OSo 2 

80. 20.09. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:30-09:45 OSo 2 

81. 21.09. Bezdomovci 09:00-10:00 OSo 2 

82. 24.09. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

13:46-14:00 OSo 3 

83. 25.09. 
Asistence při odjezdu konfliktního bezdomovce vlakem z ČD 
Ká-1 směr Frýdek-Místek (trvalé bydliště) 

08:20-09:10 OSo 2 

84. 25.09. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:55-10:15 OSo 2 

85. 26.09. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:55-10:15 OSo 2 

86. 01.10. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

12:50-13:20 OSo 2 

87. 03.10. Asistence při šetření v závadové rodině nezletilců 
11:10-11:40, 
14:15-15:15 

OSo 2 

88. 03.10. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

15:49-16:10 OSo 2 

89. 04.10. 
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace 
alkoholu a hraní na VHA (mládež) 

09:00-10:30 OSo 1 

90. 04.10. Bezdomovci 09:00-10:30 OSo 2 

91. 08.10. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:10-09:30 OSo 2 

92. 09.10. 
Asistence při šetření v závadové rodině (zjištění přítomnosti 
alkoholu u dospělé osoby) 

10:00-10:15 OSo 3 

93. 10.10. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:45-10:15 OSo 3 

94. 10.10. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

10:54-11:20 OSo 3 
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95. 11.10. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

12:40-13:10 OSo 2 

96. 25.10. Bezdomovci 09:00-11:30 OSo 3 

97. 25.10. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

09:48-10:10 OSo 3 

98. 31.10. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

10:24-10:40 OSo 2 

99. 31.10. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

16:35-16:55 OSo 2 

100. 01.11. 
Asistence při testování rodičů nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

11:00-11:30 OSo 2 

101. 06.11. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

08:30-08:45 OSo 2 

102. 07.11. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

16:21-16:45 OSo 3 

103. 08.11. 
Záškoláctví + kontrola heren a restaurací- konzumace 
alkoholu a hraní na VHA (mládež) 

09:45-10:45 OSo 1 

104. 13.11. Bezdomovci 09:00-11:20 OSo 2 

105. 15.11. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

12:45-13:00 OSo 2 

106. 19.11. 
Asistence OSo při řešení ubytované ženy na Předvoji – její 
psychický stav a kožní onemocnění si vyžádalo převoz do 
KHN k ošetření 

 OSo 2 

107. 23.11. Bezdomovci 09:45-11:30 OSo 2 

108. 26.11. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

13:38-13:55 OSo 3 

109. 26.11. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

13:55-14:15 OSo 2 

110. 28.11. 
Asistence při šetření v závadových rodinách na č. 1233-1235 
na ul. Na Vyhlídce 

13:10-14:00 OSo 1 

111. 03.12. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

12:20-12:40 OSo 2 

112. 05.12. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

11:40-11:55 OSo 2 

113. 05.12. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

15:36-16:00 OSo 2 

114. 07.12. Bezdomovci 09:15-10:40 OSo 2 

115. 11.12. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

08:54-09:10 OSo 2 

116. 11.12. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

11:05-11:30 OSo 2 

117. 17.12. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

13:39-14:05 OSo 2 

118. 18.12. 
Asistence při testování rodiče nezletilce na přítomnost 
návykových látek 

13:02-13:20 OSo 2 

119. 21.12. Bezdomovci 09:00-10:00 OSo 2 

Tabulka č. 28 – Přehled realizovaných akcí s dalšími institucemi (ZŠ Družby, OIP, HZS a Residomo) 
v roce 2018 

P.č. 
Datum 
akce 

Zaměření akce 
Doba 

konání 
Instituce 

Počet 
str. 

01. 19.07. 
Součinnost s pracovníky OIP při šetření zaměřeném na 
nelegální zaměstnávání  

08:00-11:30 OIP 2 

02. 21.08. 
Součinnost s pracovníky OIP při šetření zaměřeném na 
nelegální zaměstnávání  

08:27-09:30 OIP 3 

03. 10.02. 
Součinnost s jednotkou HZS při likvidaci požáru sklepních kójí 
na č. 1290 

22:05-01:00 HZS 6 

04. 07.06. Taktické cvičení složek IZS (HZS, PČR, RZS + MPK) 09:04-10:40 HZS 4 

05. 11.09. 

Společná kontrola na ul. Sapíkova (č. 1131-1136), Mánesova 
(č. 1149-1176) za účasti zástupce Residoma, Oblastního 
inspektorátu práce a MPK se zaměřením na výskyt sociálně 
nežádoucích jevů + čistoty nebytových prostor 

10:00-12:00 Residomo 
4 + 2 
APK 

06. 26.09. 

Společná kontrola na ul. U Bažantnice (č. 1791-1792) za účasti 
zástupce Residoma, smluvního partnera Residoma 
zajišťujícího ubytování, primátora SMK Ing. Wolfa a MPK se 
zaměřením na ubytovávání zahraničních dělníků v uvedených 
bytových domech 

10:00-10:45 Residomo 6 

07. 26.01. Konzultace s rodiči záškoláka 13:18 ZŠ Družby 2 
08. 01.03. Konzultace s rodiči záškoláka 10:00 ZŠ Družby 2 
09. 02.03. Konzultace s rodiči záškoláka  11:10 ZŠ Družby 3 
10. 08.03. Konzultace s rodiči záškoláka  08:12 ZŠ Družby 3 
11. 22.03. Konzultace s rodiči záškoláka 10:45 ZŠ Družby 2 
12. 04.04. Konzultace s rodiči záškoláka 11:15 ZŠ Družby 2 
13. 05.04. Konzultace s rodiči záškoláka 09:00 ZŠ Družby 2 
14. 11.04. Konzultace s rodiči záškoláka  10:12 ZŠ Družby 3 
15. 14.05. Konzultace s rodiči záškoláka  11:14 ZŠ Družby 2 
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16. 15.05. Konzultace s rodiči záškoláka 10:56 ZŠ Družby 2 
17. 17.05. Konzultace s rodiči záškoláka  10:10 ZŠ Družby 2 
18. 23.05. Konzultace s rodiči záškoláka  10:30 ZŠ Družby 2 
19. 25.05. Konzultace s rodiči záškoláka 09:45 ZŠ Družby 2 
20. 01.06. Konzultace s rodiči záškoláka  13:38 ZŠ Družby 2 
21. 06.06. Konzultace s rodiči záškoláka 09:50 ZŠ Družby 3 
22. 26.06. Konzultace s rodiči záškoláka 08:52 ZŠ Družby 3 
23. 01.10. Konzultace s rodiči záškoláka 12:38 ZŠ Družby 2 
24. 04.10. Konzultace s rodiči záškoláka 08:30 ZŠ Družby 2 
25. 11.10. Konzultace s rodiči záškoláka 09:48 ZŠ Družby 2 
26. 25.10. Konzultace s rodiči záškoláka 10:35 ZŠ Družby 3 
27. 23.11. Konzultace s rodiči záškoláka  08:49 ZŠ Družby 2 
28. 03.12. Konzultace s rodiči záškoláka 08:19 ZŠ Družby 2 
29. 19.12. Konzultace s rodiči záškoláka 09:00 ZŠ Družby 2 

Tabulka č. 29 – Přehled realizovaných akcí s PČR v roce 2018 

P.č. 
Datum 
akce 

Zaměření akce Doba konání 
Policejní 
Složka 

Počet 
str. 

01. 10.01. Kontrola sběrných surovin 10:00-10:45 OOP ČR Ká-6 2 
02. 10.01. Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba 16:55-18:55 SKPV Bruntál 1 

03. 13.01. 
Zajištění VP při přátelském fotbalovém utkání   
MFK x Górnik Zabrze 

10:30-13:30 OOP ČR  Ká-6 2 

04. 16.01. Kontrola sběrných surovin 09:00-09:25 OOP ČR Ká-7 2 

05. 17.01. 
Zajištění VP při přátelském fotbalovém utkání  
MFK x Třinec 

10:30-13:30 OOP ČR  Ká-6 2 

06. 20.01. 
Zajištění VP při přátelském fotbalovém utkání  
MFK x Piast Gliwice 

10:30-13:00 OOP ČR  Ká-6 2 

07. 26.01. 
Zajištění VP při přátelském fotbalovém utkání 
 MFK x Czestochowa 

11:30-13:45 OOP ČR  Ká-6 2 

08. 02.02. Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba 12:10-14:20 SKPV Karviná 1 
09. 12.02. Kontrola sběrných surovin 10:00-12:00 OOP ČR Ká-6 2 
10. 15.02. Kontrola sběrných surovin 09:00-09:45 OOP ČR Ká-7 2 
11. 20.02. Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba 07:30-09:00 SKPV Havířov 1 

12. 25.02. Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Zlín 13:00-18:00 
OOP ČR  Ká-6,7 

ÚO, DI, SKPV 
9 

13. 27.02. Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba 07:30-12:30 SKPV 1 
14. 06.03. Kontrola sběrných surovin 10:20-11:30 OOP ČR Ká-6 2 

15. 06.03. 
Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba při služebním 
úkonu na OOP ČR Ká-7 

22:50-23:00 OOP ČR  Ká-6 1 

16. 10.03. 
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Sparta 
Praha 

12:00-18:00 
OOP ČR  Ká-6,7 
ÚO, DI, SKPV, 

KŘ 
26 

17. 10.03. 
Zajištění VP při srazu tuningových vozidel „Karvinský 
Car Club“ na parkovišti u OD Tesco 

20:00-23:00 
OOP ČR  Ká-7, 

DI 
2 

18. 13.03. Kontrola sběrných surovin 09:00-09:25 OOP ČR Ká-7 2 

19. 23.03. 
Zajištění VP při mezinárodním fotbalovém utkání ČR 
„21“ x Chorvatsko „21“ 

13:00-18:20 
OOP ČR  Ká-6,7 
ÚO, DI, SKPV, 

KŘ 
11 

20. 27.03. 
Součinnostní akce zaměřená na nelegální pobyt cizinců 
v bytech na ul. Fučíkova, Na Vyhlídce 

08:00-10:30 

Cizinecká 
policie, 
OSo 

MM(OSPOD) 

6 

21. 08.04. Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Slovácko 14:30-18:20 
OOP ČR  Ká-6,7 

ÚO, DI, SKPV 
12 

22. 10.04. Kontrola sběrných surovin 10:00-11:30 OOP ČR Ká-6 2 
23. 10.04. Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba 07:00-10:30 SKPV 1 
24. 10.04. Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba 07:00-14:30 SKPV 1 

25. 22.04. Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Teplice 14:30-18:20 
OOP ČR  Ká-6,7 

ÚO, DI, SKPV 
8 

26. 02.05. Součinnostní akce zaměřená na záškoláctví 08:00-11:00 

OOP ČR  Ká-
6,7, 
OSo 

MM(OSPOD) 

4 

27. 05.05. 
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Dukla 
Praha 

14:00-18:20 
OOP ČR  Ká-6,7 

ÚO, DI, SKPV 
8 

28. 09.05. Kontrola sběrných surovin 09:00-10:45 OOP ČR Ká-7 2 
29. 14.05. Kontrola sběrných surovin 10:00-11:00 OOP ČR Ká-6 2 

30. 16.05. 
Zajištění VP a usměrňování dopravy v souvislosti 
s návštěvou prezidenta 

13:30-16:30 
OOP ČR  Ká-6,7 
ÚO, DI, SKPV, 

KŘ 
17 

31. 19.05. 
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Baník 
Ostrava 

12:00-19:30 
OOP ČR  Ká-6,7 
ÚO, DI, SKPV, 

KŘ 
28 

32. 26.05. 
Součinnost s PČR na ČD Ká-1 (odjezd problémové 
rodiny) 

15:25-15:50 OOP ČR  Ká-6 2 

33. 04.06. Kontrola sběrných surovin 10:15-10:45 OOP ČR Ká-6 2 



40 
 

34. 14.06. 
Součinnost s PČR zaměřená na porušování OZV č. 
8/2017 (zaměřeno na „žebrání“) u obchodních center, 
na náměstích 

15:00-16:30 OOP ČR  Ká-6 3 

35. 20.06. Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba 21:30-03:15 SKPV 1 
36. 21.06. Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba 09:00-11:00 SKPV 1 
37. 10.07. Kontrola sběrných surovin 10:00-10:30 OOP ČR Ká-6 2 

38. 05.08. 
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Mladá 
Boleslav 

13:00-17:30 
OOP ČR  Ká-6,7 

ÚO, DI, SKPV 
9 

39. 06.08. 
Kontrola garážových komplexů se zaměřením na 
přebývání osob užívajících garáže k trvalému bydlení a 
případně s tím spojené porušení právních norem 

09:00-10:00 OOP ČR Ká-6 2 

40. 07.08. 
Kontrola garážových komplexů se zaměřením na 
přebývání osob užívajících garáže k trvalému bydlení a 
případně s tím spojené porušení právních norem 

09:00-09:30 OOP ČR Ká-6 2 

41. 08.08. 
Kontrola garážových komplexů se zaměřením na 
přebývání osob užívajících garáže k trvalému bydlení a 
případně s tím spojené porušení právních norem 

09:00-09:40 OOP ČR Ká-6 2 

42. 14.08. Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba 20:15-01:20 SKPV 1 

43. 19.08. Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Plzeň 12:00-18:30 
OOP ČR  Ká-6,7 
ÚO, DI, SKPV, 

KŘ 
20 

44. 02.09. Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Slovácko 13:00-18:00 
OOP ČR  Ká-6,7 
ÚO, DI, SKPV, 

KŘ 
10 

45. 17.09. Součinnost s PČR - pátrání po pohřešované osobě 09:00-13:00 OOP ČR  Ká-7 4 
46. 18.09. Kontrola sběrných surovin 09:00-09:30 OOP ČR Ká-6 2 
47. 18.09. Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba 10:30-18:30 SKPV 1 
48. 20.09. Kontrola sběrných surovin 09:00-10:25 OOP ČR Ká-7 2 

49. 22.09. Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Příbram 15:00-19:30 
OOP ČR  Ká-6,7 

ÚO, DI, SKPV 
8 

50. 07.10. 
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Dukla 
Praha 

13:30-17:25 
OOP ČR  Ká-6,7 

ÚO, DI, SKPV 
10 

51. 08.10. 
Součinnost s PČR -zajištění prostoru nálezu 
podezřelého předmětu (munice - dělostřelecký granát) 

14:00-14:25 OOP ČR  Ká-1 4 

52. 10.10. 
Zajištění VP při pohárovém fotbalovém utkání  
Karviná x Táborsko 

15:00-19:00 
OOP ČR  Ká-7 

SKPV 
10 

53. 17.10. Kontrola sběrných surovin 09:00-10:00 OOP ČR Ká-7 2 

54. 18.10. Kontrola sběrných surovin 10:00-11:00 OOP ČR Ká-6 2 

55. 27.10. 
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Sigma 
Olomouc 

13:00-17:30 
OOP ČR  Ká-6,7 

ÚO, DI, SKPV 
18 

56. 28.10. - 
03.11. 

Usměrňování dopravy a zajišťování VP u hřbitova 
Urnový háj – opatření Památka zesnulých 

08:00-18:00 OOP ČR  Ká-7 4 

57. 28.10. 
Součinnost s PČR - dohled na dodržování VP při akci 
„Komentovaný průvod městem Karviná“ (pořadatel 
KSVČ Juventus) 

16:00-18:00 OOP ČR  Ká-6 2 

58. 31.10. 
Zajištění VP při pohárovém fotbalovém utkání  
Karviná x Jablonec 

14:00-18:00 
OOP ČR  Ká-7 

SKPV 
10 

59. 10.11. 
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Sparta 
Praha 

10:30-17:00 
OOP ČR  Ká-6,7 
ÚO, DI, SKPV, 

KŘ 
20 

60. 24.11. 
Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Slavia 
Praha 

10:30-17:30 
OOP ČR  Ká-6,7 
ÚO, DI, SKPV, 

KŘ 
20 

61. 06.12. 
Součinnost s PČR - dohled na dodržování VP a 
usměrňování dopravy při akci „Coca Cola kamion“ u OC 
Korso 

15:30-19:05 
OOP ČR  Ká-6, 

DI 
4 

62. 08.12. Zajištění VP při fotbalovém utkání Karviná x Jablonec 13:00-17:30 
OOP ČR  Ká-6,7 

ÚO, DI, SKPV 
8 

63. 11.12. Součinnost s PČR - nezúčastněná osoba 07:10-09:30 SKPV 1 

64. 11.12. Kontrola sběrných surovin 10:00-10:40 OOP ČR KÁ-6 2 

2.8 Personální problematika 

V loňském roce byl rozvázán pracovní poměr se šesti strážníky, dvanácti asistenty prevence kriminality 
a jedním zástupem za mateřskou dovolenou. 

Do pracovního poměru byli přijati čtyři zaměstnanci na uvolněná místa asistentů prevence kriminality a 
v rámci výběrového řízení na obsazení pracovních míst na pozici strážník bylo přijato šest čekatelů. 
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Graf č. 18 – Porovnání věkové struktury strážníků MPK v létech 2000 a 2018 

 

Tabulka č. 30 – Struktura zaměstnanců dle pracovního zařazení k 31. 12. 2018 

Zaměstnanci Počet 

Strážníci a čekatelé 76 

Asistent prevence kriminality 2 

Asistent prevence kriminality – dohody ÚP 2 

Obslužné činnosti 2 

Administrativa 5 

Celkem 87 

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. V případě MPK se výjimka týká jednoho strážníka. 

Tabulka č. 31 – Struktura vzdělanosti strážníků MPK k 31. 12. 2018 

Nejvyšší dokončené vzdělání strážníků Počet strážníků 

Střední odborné vzdělání s výučním listem 1 

Úplné střední vzdělání s maturitou 65 

Vysokoškolské vzdělání 10 

Graf č. 19 – Struktura vzdělanosti strážníků MPK 
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Vedení městské policie klade velký důraz na kontinuální vzdělávání strážníků. Kromě opakujících se 
tříletých cyklů, kdy strážníci musí ze zákona povinně skládat zkoušky odborné způsobilosti před komisí 
Ministerstva vnitra ČR, je zavedeno pravidelné interní vzdělávání a vzdělávání externími školiteli.  

2.9 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 1. 1. 2006, ve znění pozdějších změn a doplňků.  
 
Vedení MPK v průběhu roku přijalo celkem 18 stížností občanů k prošetření, z čehož bylo 6 stížností 
předáno k přímému vyřízení. 
 
Z tohoto počtu se 12 stížností týkalo zejména nevhodného parkování vozidel, narušování občanského 
soužití a veřejného pořádku, negativních jevů spojených s činností provozoven – např. hluk způsobený 
provozem, hudební produkcí, znečišťování veřejného prostranství apod. Na základě těchto stížností 
Městská policie Karviná prováděla četnější kontroly v okolí  kritizovaných provozoven.  
 
Na nepřiměřený postup, chování či zásah strážníků a průtahy ze strany Městské policie Karviná bylo 
podáno celkem šest stížností, které byly vyhodnoceny jako nedůvodné. Důkladným šetřením bylo 
zjištěno, že strážníci vždy jednali v souladu s právními předpisy.  
 
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 8 pochvalných a děkovných dopisů. 
 
Tabulka č. 32  – Stížnosti 

P.č. Předmět stížnosti 
Počet 

přijatých 
MPK 

Důvodná, 
částečně 
důvodná 

Nedůvodná 

Přeposláno 
k vyřízení 

jinému 
subjektu 

1. 
Nepřiměřený postup, chování, 
zásah strážníka, zaměstnance 
MPK, činnost MPK obecně 

6 0 6 0 

2. 
Různé (např. narušování VP, 
občanské soužití, doprava, 
obecná nespokojenost apod.) 

12 5 7 0 

Celkem 18 5 13 0 

2.10 Legislativa 

Na úseku legislativy došlo ve vztahu k činnosti městské policie ke konci roku 2018 k platnosti zákona  
č. 285/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  
(znovuzavedení institutu domluvy u přestupků s účinností od 1. 1. 2019).  

2.11 Materiální vybavení 

Nákup nového vozidla:  

V roce 2018 bylo provedeno doplnění autoparku Městské policie Karviná zakoupením nového vozidla 
pro potřeby hlídkové služby a kynologické jednotky:  

 Peugeot Expert v hodnotě 604.879,- Kč.  
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Škody na majetku:  

  3. 4. 2018:  Škoda-Yeti; RZ  9T8 5132;  dopravní nehoda – zaviněno cizí osobou; výše 
pojistného plnění z pojistné smlouvy viníka nehody – cizí osoby: 9.703,- Kč,  

 11. 4. 2018: Škoda-Octavia; RZ 9T6 8108: dopravní nehoda – zaviněno vlastním 
zaměstnancem; výše pojistného plnění: 19.152,- Kč + úhrada spoluúčasti 1.000,- Kč viníkem 
nehody, 

 28. 7. 2018: Škoda-Yeti; RZ 9T8 5132: dopravní nehoda – zaviněno vlastním zaměstnancem; 
výše pojistného plnění: 80.321,25 Kč + úhrada spoluúčasti 1.000,- Kč viníkem nehody,           

 19. 10. 2018:  Peugeot-Partner,  RZ 7T4 6836: dopravní nehoda  - zaviněno vlastním 
zaměstnancem; výše pojistného plnění: 67.284,- Kč + úhrada spoluúčasti 1.000,- Kč viníkem 
nehody.    

Rádiová síť: 

V roce 2018 byla v rámci projektu „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a 
Jastrzębie-Zdrój“, registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062“, spolufinancovaného 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – 
Polsko, zprovozněna digitální rádiová síť pro potřeby komunikace Městské policie Karviná v hodnotě 
2.059.093,54 Kč. 

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 třemi pracovišti (pracoviště provozní, pracoviště IZS a služeb a pracoviště prevence, ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení) a také hasičská jednotka. Hasičská jednotka je v rámci územního 
odboru největší jednotkou a zajišťuje výjezd čtyř družstev. Zároveň je opěrnou jednotkou pro zásah 
s výskytem nebezpečných látek, pro vyprošťování těžkých vozidel a pro zásah ve výškách a nad volnou 
hloubkou. Početní stav jednotky tvoří 45 hasičů na třech směnách.  
 

Mezi základní požární techniku, dislokovanou na CHS Karviná patří: 
 

 3 ks cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 Terno, 

 1 ks cisternová automobilová stříkačka CAS 30T 815-7 CAFS, 

 1 ks automobilový žebřík Mercedes AŽ 37 Metz, 

 1 ks automobilový jeřáb AC 40 Terex-Demag, 

 2 ks nosič kontejnerů Mercedes Actros a Mercedes Atego, 
 1 ks protiplynový automobil Mercedes Sprinter, 

 1 ks chemický automobil Mercedes Sprinter. 
 
Obr. č. 1 – centrální hasičská stanice Karviná 
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3.2 Řešení mimořádných událostí 

Na území města Karviné i obce s rozšířenou působností došlo v roce 2018 k mírnému nárůstu 
celkového počtu mimořádných událostí spojených s účastí jednotek požární ochrany. Oproti tomu na 
území obce s rozšířenou působností tento počet nepatrně klesl. Nejvyšší počet zásahů představovaly 
technické havárie, požáry a dopravní nehody. 

Graf č. 20 – Přehled počtu zásahů jednotky ze stanice Karviná na území města 

 

P-Požár, DN-Dopravní nehoda, TH-Technická havárie, ÚNL-Únik nebezpečné látky, PP-planý poplach 

 

 
Graf č. 21 – Přehled počtu zásahů jednotky ze stanice Karviná na území ORP Karviná 

 

P-Požár, DN-Dopravní nehoda, TH-Technická havárie, ÚNL-Únik nebezpečné látky, PP-planý poplach 

 

V roce 2018 zachránily jednotky požární ochrany v průběhu zásahů na území města Karviné 271 osob 
a evakuovaly 102 osob. 
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Graf č. 22 – Výše přímých škod a uchráněných hodnot u požárů na území města (v tis. Kč) 

 

 
Graf č. 23 – Výše přímých škod a uchráněných hodnot u požárů na území ORP (v tis. Kč) 

 

Pozn.: Vysoká přímá škoda v roce 2017 souvisí s požárem Elektrárny Dětmarovice. Uchráněné hodnoty nebyly zatím vyčíslené 

3.3. Ostatní činnosti 

Jednotky požární ochrany na území města Karviné 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 2018 se na území ORP Karviná zasahovaly jednotky u 253 takových událostí, z toho na území 
města Karviné u 171 událostí. 
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Graf č. 24 – Ostatní činnosti jednotek PO na území města Karviná a ORP Karviná 

 

3.4 Odborná příprava 

V rámci odborné přípravy provedli příslušníci jednotky JZS MSK ze stanice Karviná v průběhu roku 2018 
13 cvičení zaměřených na: 
 

Likvidaci požáru  

 v objektech mateřských a základních škol,  
 v objektech pro bydlení, administrativních objektech a průmyslu, 

 v objektu věznice.     
 

Likvidaci následků dopravních nehod vozidel s nebezpečnou látkou 

 odstraňování úniků nebezpečných látek z technologických zařízení, 

 události s výskytem zdrojů ionizujícího záření, 

 události s výskytem ropných látek na vodní hladině (řeka Olše). 
 

Záchranu osob z výšky, hloubky, vodní hladiny a ledu 

 záchrana osob ze zamrzlé vodní hladiny, 

 záchrana osob z mostní konstrukce a sedimentační jímky. 
 

Dne 7. června se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS – Dopravní nehoda Karviná 2018. Cvičení se 
uskutečnilo v blízkosti bývalého dolu Barbora v Karviné-Dolech a patřilo svým rozsahem k největším 
cvičením na území Moravskoslezského kraje v roce 2018. Námětem cvičení byla srážka plně 
obsazeného autobusu se stavebním strojem. Do cvičení byly zapojeny všechny složky IZS a také byl 
aktivován traumatologický plán Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. 

Obr. č. 2 – Cvičení „srážka plně obsazeného autobusu se stavebním strojem 
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3.5 Preventivně výchovná činnost 

V rámci preventivně výchovné činnosti proběhla celá řada ukázek činnosti a exkurzí pro děti, mládež i 
dospělé. Ukázky činnosti byly předvedeny v těchto zařízeních:  
 

 Mateřská škola Divišova,  
 Mateřská škola Závodní, 
 Základní škola Borovského, 
 Stacionář V Aleji.   

 

Příslušníci Hasičského záchranného sboru se také velkou mírou podíleli na přípravách a průběhu 
dalšího ročníku akce „Prázdniny bez úrazu“, která se uskutečnila v areálu Letního koupaliště v Karviné. 
Akce podobného charakteru s účastí zástupců HZS MSK byl sportovní den v areálu Městského 
fotbalového klubu Karviná. Obě akce patřily v roce 2018 mezi největší z pohledu počtu účastníků a 
složek IZS na území města Karviná.  

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 2018 byly takto navštíveny 
všechny základní školy na území nejen města Karviné, ale i celého okresu. 

Další oblastí, které se příslušníci karvinské stanice věnují je spolupráce se Střední školou techniky a 
služeb Karviná, oborem Požární technik, 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. 

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 2018 provedli příslušníci pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení: 

Kontrolní akce: 

 komplexní kontroly – 18, 
 tematické kontroly – 129, 
 kontrolní dohlídky – 0, 
 úkony předcházející kontrole – 33. 

 

Správní rozhodnutí: 

 o zákazu činnosti – 0, 
 k posouzení požárního nebezpečí – 0, 
 o uložení pokuty právnické nebo podnikající fyzické osobě (pokuta/napomenutí) – 49/9,  
 o přestupku (vč. příkazního řízení) – 4, 
 o přestupku fyzické osoby (pokuta/napomenutí) – 26/8, 
 usnesení o odložení přestupku – 9,   
 ostatní rozhodnutí – 31. 

  
 
Stavební prevence: 

 vydaná stanoviska – 1 087, 
 územní řízení – 1, 
 stavební řízení – 9, 
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 kolaudace – 503, 
 spolupráce mimo rámec výkonu SPD – 81. 

 

Zjišťování příčin požárů: 
 spisy o požárech – 207, 
 požárně technické expertízy – 10. 

 

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: 
 kontroly podle zákona č.59/2006 Sb., 240/2000 Sb. a 239/2000 Sb. – 10, 
 dílčí stanoviska k územnímu plánování – vyjádření – 3, 
 analýza rizika – 0, 
 cvičení s podílem OOb a KŘ – 3, 
 přepracování havarijních karet – 10, 
 školení a výcvik členů krizových štábů – 3, 
 důležité změny a aktualizace provedené v krizovém plánu – 15. 

 

Ostatní činnosti v rámci pracoviště prevence: 

 DZP, dopisy PČR, stížnosti, připomínkování předpisů, odložení věci, různé odpovědi na dopisy, 
atd. – 567. 

3.7 Závěr 

Příslušníci HZS Moravskoslezského kraje, společně s členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 
zasahovali na území Moravskoslezského kraje v roce 2018 u 14 147 mimořádných událostí, u 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 7 939 ostatních činností.  

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, ve znění pozdějších předpisů, 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. 
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4.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů. (dále jen „JSDH“) 

Počet a kategorie jednotek ve statutárním městě Karviná 
Město má celkem 3 JSDH: 

JSDH Karviná-Ráj, kategorie JPO V (součástí jednotky je družstvo Karviná-Louky), 
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 
na území svého zřizovatele). 

Odborná příprava jednotek 

Velitelé JSDH se zúčastnili cyklického školení velitelů JSDH, které organizoval Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná. Strojníci JSDH Karviná-Hranice se zúčastnili kurzů 
strojníků v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Školení členů jednotek o činnosti při zásahu 
zajišťoval podle plánu odborné přípravy Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní 
odbor Karviná. Školení jednotlivých členů JSDH prováděli příslušní velitelé jednotek v rámci svých 
velitelských povinností. 

Plnění základních úkolů a dalších činností 

Základní úkoly jednotek požární ochrany ze zákona o požární ochraně jsou požární zásahy a záchranné 
práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Zprávy o výjezdu a zásahu podávají 
JSDH územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. 

Tabulka č. 33 – Přehled požárních zásahů a záchranných prací 

P. Č. Termín Zásahy a záchranné práce 

1. 1.1.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné 
2. 18.1.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné 
3. 28.1.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku v Karviné 
4. 28.1.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár automobilu v Karviné-Ráji 
5. 3.2.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné 
6. 10.2.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
7. 25.2.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku v Karviné 
8. 3.3.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár popelnice v Karviné-Ráji 
9. 9.3.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár automobilu v Karviné-Novém Městě 

10. 10.3.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Fryštátě 
11. 10.3.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku v Karviné 
12. 11.2.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné 
13. 12.3.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Ráji 
14. 14.3.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné 
15. 15.3.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné 
16. 16.3.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Hranicích 
17. 23.3.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku v Karviné 
18. 26.3.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Ráji 
19. 26.3.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Mizerově 
20. 27.3.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Ráji 
21. 30.3.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár popelnice v Karviné-Starém Městě 
22. 3.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Fryštátě 
23. 4.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Ráji 
24. 8.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Dolech 
25. 8.4.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při sportovní akci 
26. 9.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Novém Městě  
27. 9.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Loukách 
28. 14.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Dolech 
29. 14.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Darkově 
30. 15.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár trávy v Karviné-Darkově 
31. 19.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
32. 22.4.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při sportovní a kulturní akci 
33. 24.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Hranicích 
34. 26.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár polního porostu v Karviné-Starém Městě 
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35. 27.4.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár objektu v Karviné-Starém Městě 
36. 1.5.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Ráji 
37. 2.5.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár polního porostu v Karviné-Dolech 
38. 5.5.2018 JSDH Karviná-Ráj a Hranice zajišťovaly požární hlídku při sportovní akci 
39. 7.5.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Ráji 
40. 12.5.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akcii 
41. 13.5.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akcii 
42. 16.5.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Loukách 
43. 16.5.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
44. 16.5.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akci 
45. 19.5.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár na náměstí v Karviné-Novém Městě 
46. 19.5.2018 JSDH Karviná-Ráj a Hranice zajišťovaly požární hlídku při sportovní akci 
47. 24.5.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár automobilu v Karviné-Novém Městě 
48. 26.5.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Ráji 
49. 26.5.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akcii 
50. 27.5.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akcii 
51. 28.5.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
52. 31.5.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
53. 6.6.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár popelnice v Karviné-Novém Městě 
54. 7.6.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Dolech 
55. 9.6.2018 JSDH Karviná-Ráj a Hranice zajišťovaly požární hlídku při kulturní akci 
56. 10.6.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár na volném prostranství v Karviné-Ráji 
57. 12.6.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
58. 13.6.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
59. 16.6.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné 
60. 17.6.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné 
61. 19.6.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akcii 
62. 20.6.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akcii 
63. 21.6.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Starém Městě 
64. 25.6.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Ráji 
65. 26.6.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Hranicích 
66. 28.6.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Ráji 
67. 29.6.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akci 
68. 30.6.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Ráji 
69. 1.7.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Ráji 
70. 7.7.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
71. 7.7.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při sportovní akci 
72. 9.7.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
73. 12.7.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
74. 13.7.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Fryštátě 
75. 14.7.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
76. 14.7.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akci 
77. 14.7.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Fryštátě 
78. 15.7.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Ráji 
79. 19.7.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Dolech 
80. 22.7.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Ráji 
81. 31.7.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Hranicích 
82. 4.8.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při kulturní akci 
83. 7.8.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Starém Městě 
84. 7.8.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Ráji a Hranicích 
85. 7.8.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Ráji 
86. 10.8.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Ráji 
87. 10.8.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Ráji 
88. 14.8.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Hranicích 
89. 19.8.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala požární hlídku při sportovní akci 
90. 4.9.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Mizerově 
91. 4.9.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Mizerově 
92. 6.9.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Ráji 
93. 7.9.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
94. 15.9.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala požární hlídku při sportovní akci 
95. 23.9.2018 JSDH Karviná-Hranice zajišťovala technickou pomoc v Karviné-Starém Městě 
96. 30.9.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár automobilu v Karviné-Novém Městě 
97. 6.10.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
98. 7.10.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při sportovní akci 
99. 10.10.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při sportovní akci 

100. 14.10.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár polního porostu v Karviné-Fryštátě 
101. 27.10.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při sportovní akci 
102. 31.10.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při sportovní akci 
103. 1.11.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
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104. 7.11.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Ráji 
105. 8.11.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Hranicích 
106. 10.11.2018 JSDH Karviná-Ráj a Hranice zajišťovaly požární hlídku při sportovní akci 
107. 23.11.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár popelnice v Karviné-Ráji 
108. 24.11.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
109. 24.11.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při sportovní akci 
110. 27.11.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
111. 8.12.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při sportovní akci 
112. 22.12.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár popelnice v Karviné-Novém Městě 
113. 24.12.2018 JSDH Karviná-Hranice hasila požár budovy v Karviné-Novém Městě 
114. 31.12.2018 JSDH Karviná-Ráj zajišťovala požární hlídku při sportovní akci 

Tabulka č. 34 – Přehled pořádání požárních soutěží 

Termín Požární soutěže 

28.4.2018 JSDH společně pořádaly okrskové kolo požární soutěže 
21.7.2018 JSDH Karviná-Ráj (družstvo Karviná-Louky) pořádala požární soutěž 
21.7.2018 JSDH Karviná-Hranice pořádala požární soutěž o pohár primátora 
18.8.2018 JSDH Karviná-Staré Město pořádala požární soutěž 

19.10.2018 JSDH Karviná-Ráj pořádala požární soutěž 

Tabulka č. 35 – Přehled účasti na požárních soutěžích 

JSDH Karviná-Hranice se zúčastnila následujících požárních soutěží 

Termín Místo Termín Místo 
28.4.2018 Dolní Lutyně 12.5.2018 Český Těšín-Mistřovice 
19.5.2018 Český Těšín 26.5.2018 Těrlicko-Hradiště 

3.6.2018 Karviná-Hranice 4.6.2018 Karviná-Fryštát 
4.6.2018 Český Těšín 8.6.2018 Petrovice 

17.6.2018 Český Těšín 30.6.2018 Hrádek 
7.7.2018 Chotěbuz 28.7.2018 Bohumín-Vrbice 
4.8.2018 Chotěbuz 11.8.2018 Petrovice 

18.8.2018 Č Těšín-Stanislavice 25.8.2018 Č.Těšín-Horní Žukov 
31.8.2018 Chotěbuz 1.9.2018 Český Těšín 

2.9.2018 Český Těšín-Mosty 22.9.2018 Karviná-Hranice 
7.10.2018 Dolní Lomná 13.10.2018 Havířov 

17.11.2018 Český Těšín 9.12.2018 Karviná-Hranice 
21.12.2018 Karviná-Hranice  

JSDH Karviná-Ráj se zúčastnila následujících požárních soutěží 
Termín Místo Termín Místo 

19.10.2018 Karviná-Ráj  
JSDH Karviná-Staré Město se zúčastnila následujících požárních soutěží 

Termín Místo Termín Místo 
21.7.2018 Karviná-Hranice 18.8.2018 Karviná-Staré Město 

 

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. 
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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: 

Tabulka č. 36 – Nákup věcných prostředků požární ochrany 

Věcný prostředek Počet Cena celkem Kč 

Karviná-Hranice 
Radiostanice 1 38.000,- 
Zásahové obleky Patriot 2 31.000,- 
Kompresor s rozvody 4 20.000,- 
Opasky 10 3.200,- 
Sportovní přilby 9 7.920,- 

Karviná-Ráj (družstvo Karviná-Louky) 
Člun, pádla, vesty 1 44.000,- 
Zásahové hadice 8 13.700,- 

Zajištění akceschopnosti 

Opravy a servis požární techniky a věcných prostředků v celkové hodnotě cca 46.000,- 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 130.000,- Kč. 

 

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla městu poskytnuta neinvestiční účelová dotace ve výši  
2.800,- Kč na odbornou přípravu strojníků JSDH Karviná. 

4.4 Zabezpečení požární ochrany statutárního města Karviná 

V rámci připravenosti města na mimořádné události byl proveden servis a oprava koncových prvků 
varování a vyrozumění pro zajištění varování obyvatelstva města v celkové hodnotě 6.900,- Kč. 

5. Odbor správní Magistrátu města Karviné 

Odbor správní Magistrátu města Karviné projednává přestupky související s problematikou 
bezpečnostní situace ve městě.  

Tabulky a grafy zobrazují srovnání za léta 2014 – 2018. 

Přestupky v dopravě 

Tabulka č. 37 – Srovnání za léta 2014 – 2018  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet 573 731 1060 931 827 

 



53 
 

Graf č. 25 – Přestupky v dopravě 

Nejzávažnějšími a velmi častými oznámenými dopravními přestupky byly přestupky řízení pod vlivem 
alkoholu, kterých bylo oznámeno 106. Ještě početnější pak byly přestupky odmítnutí podrobit se 
vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl řidič ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, kterých 
bylo oznámeno 285, z toho dvě třetiny se týkaly řidičů nemotorových vozidel – cyklistů. Mimo to bylo 
oznámeno též 19 cyklistů, kteří řídili ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení, tedy těch, u kterých byla 
odborným vyšetřením prokázána hladina alkoholu nad 1 promile. Pokud jde o přestupky provozovatelů 
vozidel v rámci tzv. objektivní odpovědnosti, zde bylo 162 oznámení, která se týkala zejména 
nesprávného parkování. 

Mezi nejčastěji vyskytující se oznámení o přestupcích vztahující se k bezpečnostní situaci ve městě 
patří po přestupcích dopravních, také přestupky na úseku majetku a občanského soužití. Poté následují 
přestupky na úseku veřejného pořádku.  

Subjektem těchto skutkových podstat je buď fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba 
podnikající. 

Přestupky proti majetku 

Tabulka č. 38 – Srovnání za léta 2014 – 2018  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet 779 647 878 561 409 

 

Graf č. 26 – Přestupky proti majetku 

 

Společným objektem přestupků podle tohoto ustanovení je majetek. Je všeobecně známo, že je nutno 
trestat jednání spočívající v útoku na cizí majetek se stanovenou výší pokuty. 

V zákoně je kladen důraz na efektivnější postihování opakovaného spáchání přestupků proti majetku, 
neboť se jedná o jeden z nejhojněji páchaných přestupků. Za opakované spáchání přestupku proti 
majetku se může uložit pokuta ve výši jeden a půl násobku její základní sazby. Přestupky proti majetku 
se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. 

Jedná se o přestupky, u nichž se v současnosti ve zvýšené míře projevuje organizovaná forma páchání, 
např. krádeže, kterých bylo letos oznámeno 384 z celkového počtu přestupků proti majetku. Z tohoto 
důvodu se taky postihne i osoby, které se na páchání přestupku účastní v různých formách účastenství, 
tj. organizátora, návodce i pomocníka. Vzhledem k závažnosti těchto jednání se trestá též pokus 
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přestupku, neboť i nedokonané přestupky představují závažnou protiprávní činnost, která zaslouží 
potrestání.  

Přestupek proti majetku spáchaný mezi osobami blízkými lze projednat pouze se souhlasem osoby 
přímo postižené spácháním přestupku. 

Přestupky na úseku občanského soužití 

Tabulka č. 39 – Srovnání za léta 2014 – 2018  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet 646 726 862 623 546 

Graf č. 27 – Přestupky na úseku občanského soužití 

 
 
 

Opět se jedná o hojně projednávané přestupky, tudíž nutnost postihu těchto jednání je nesporná, a to 
zejména vzhledem k chráněným zájmům jako je zdraví člověka, jeho osobnost a čest, zájem na 
bezporuchovém občanském soužití apod. 

Vzhledem k závažnosti přestupků proti občanskému soužití a s ohledem na právem chráněné zájmy 
jednotlivců, se některých přestupků může dopustit též právnická nebo podnikající fyzická osoba.  

V rámci této skupiny přestupků se projednává mezi jiným přestupky urážky na cti, kdy za nactiutrhání 
se považuje toliko výrok urážlivý nebo zesměšňující, kde nesmí absentovat povědomost pachatele o 
tom, že se v dané situaci a v dané skupině obyvatel jedná o výrok hanlivý. V každém případě vždy musí 
jít o výrok, který překračuje svou intenzitou pouhou nevhodnost, výrok dehonestující a hrubě urážlivý z 
objektivního hlediska. Navíc lze na cti urazit pouze fyzickou osobu, která musí dát s projednáním 
souhlas. Zde zákon také připouští dosažení usmíření. Nutno podotknout, že právnická osoba nemůže 
být subjektem uraženým na cti.  Za opakované spáchání přestupku se uloží pokuta ve výši jeden a půl 
násobku její základní sazby. Přestupky proti občanskému soužití se opět zapisují do evidence přestupků 
vedené Rejstříkem trestů. 

Ustanovení zákona dále stanoví, že přestupek ublížení na zdraví nebo úmyslné narušení občanského 
soužití spáchaný mezi osobami blízkými lze projednat pouze se souhlasem osoby přímo postižené 
spácháním přestupku. 

Přestupky na úseku veřejného pořádku: 

Tabulka č. 40 – Srovnání za léta 2014 – 2018  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet 104 104 207 154 161 
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Graf č. 28 – Přestupky na úseku veřejného pořádku 

 
 
Jedná se o skupinu přestupků, u níž je vzhledem k objektu přestupku, tj. veřejnému pořádku,  
a s ohledem na četnost projednávání těchto přestupků v praxi, zvýšený zájem na potrestání pachatele. 
Některé skutkové podstaty se vztahují i na právnické a podnikající fyzické osoby, a to zvláště na jednání, 
které se týká porušování podmínek při konání veřejných akcí nebo např. za porušování nočního klidu. 

Mezi přestupky proti veřejnému pořádku je zařazena mezi jinými i skutková podstata přestupku týkající 
se maření vykázání ze společného obydlí nebo maření rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve 
věci ochrany proti domácímu násilí. Za tento přestupek je stanovena pokuta ve výši do 20.000,- Kč, za 
opakované spáchání tohoto přestupku pak do výše 30.000,- Kč. 

Mezi přestupky proti veřejnému pořádku se dále zařadila skutková podstata přestupku znevážení 
postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, a to za účelem zajištění ochrany zájmu na udržení 
vážnosti a autority orgánů veřejné moci, které jednají prostřednictvím příslušných úředních osob, ať už 
se jedná o policisty, zaměstnance obecních úřadů či pracovníky úřadu práce, sociálních odborů apod.  
Dotčené osoby jsou v intenzivním styku s občany, mnohdy i problematického chování, a čelí často 
urážkám či napadání z jejich strany bez odpovídající zákonné ochrany. Za přestupek znevážení 
postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci je stanovena výše pokuty do 10.000,- Kč. 

Výše pokut za přestupky proti veřejnému pořádku je odstupňována vzhledem k typové závažnosti 
jednotlivých porušených právních povinností. Za opakované spáchání vybraných druhů přestupků proti 
veřejnému pořádku se také uloží pokuta ve výši jeden a půl násobku její základní sazby.  

Vybrané přestupky proti veřejnému pořádku se rovněž zapisují do evidence přestupků vedené 
Rejstříkem trestů. 

Další skupinou vztahující se k bezpečnostní situaci ve městě jsou Přestupky proti pořádku ve státní 
správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě. 

Tabulka č. 41 – Srovnání za léta 2014 – 2018  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet 57 67 87 44 101 

 

Graf č. 29 – Přestupky proti pořádku v územní samosprávě 
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Obecně lze říci, že výše uvedeným přestupkem může být jakékoliv porušení povinnosti stanovené v 
nařízení obce a kraje, jakož i porušení povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce obce a kraje. 
Toto ustanovení tedy přebírá dosavadní koncept starého zákona, včetně výše maximální pokuty, kterou 
lze za spáchání těchto přestupků uložit. Rozšiřuje však okruh subjektů také na právnické a podnikající 
fyzické osoby. 

Odbor správní dále na základě žádostí policie a soudů prošetřil a vyřídil 2140 žádostí o tzv. zprávu 
z místa bydliště na zájmové osoby, která obsahovala sdělení, zda tyto osoby byly řešeny pro spáchání 
přestupků, včetně zaslání těchto spisů sloužících jako podklad pro trestní a soudní řízení.  

I přesto, že existuje evidence přestupků vedená Rejstříkem trestů, do které mají různé instituce vstup, 
tak i nadále zasílají své žádosti na Odbor správní k prošetření.  

Srovnání za léta 2014 – 2018 : 
 
Tabulka č. 42 – Sdělení PČR a soudům – srovnání za léta 2014 – 2018 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet 2308 2564 2639 2433 2140 

 

Graf č. 30 – Sdělení PČR a soudům 

6. Odbor sociální Magistrátu města Karviné 

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

 

Konkrétní činnost oddělení je dána především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem  
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a o soudnictví  ve věcech mládeže, zákonem 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, všechny ve znění pozdějších přepisů.  
 

Z důvodu stálé dosažitelnosti vykonávají referentky OSPOD, v souladu s platnou legislativou, 
nepřetržitou pohotovostní službu mimo pracovní dobu, kdy jsou v kontaktu především s orgány 
činnými v trestním řízení. V rámci pohotovosti řeší případy, kdy se dítě ocitne 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 2018 bylo provedeno 58 zásahů, při kterých byla požadována účast 
referentky OSPOD, která aktuálně pohotovost vykonávala. (V roce 2017 bylo provedeno 57 
kontaktů.) 
 

Ve spolupráci s městskou i státní policií se kurátorky OSPOD v roce 2018 zúčastnily v rámci prevence 
sociálně-patologických jevů 6 kontrolních akcí, které byly zaměřeny na odhalování záškoláctví u dětí 
s povinnou školní docházkou, užívání alkoholických nápojů a gamblerství u nezletilých a mladistvých. 
Všechny akce byly uskutečněny v dopoledních hodinách. Dále se zúčastnily pracovnice OSPOD 2 
společných akcí v rámci projektu „Bezpečná Karviná“. 
 

V roce 2018 byl již 7. rokem realizován v rámci prevence kriminality projekt „Sociálně psychologický 
výcvik pro rodiče s dětmi“ ve spolupráci OSPOD a občanského sdružení SP+D Kontakt pro prevenci 
a pomoc osobám ohrožených sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí. Ve spolupráci OSPOD 
Karviná a Střediska výchovné péče Karviná bylo vybráno 6 problémových dětí společně s rodiči,  kteří 
se společně zúčastnili tří víkendových pobytů, jejichž cílem bylo řešení aktuálních výchovných problémů 
dětí, náprava vztahů, zkvalitnění komunikace a celkového rodinného klimatu. Cíl projektu se podařil 
zdárně naplnit.  
 

Kurátorky OSPOD v uplynulém roce řešily celkem 198 dětí do 18 let pro jakékoliv problémové 
chování, a to ve 431 případech (v roce 2017 řešeno 244 dětí v 424 případech).  
 
V oblasti trestné činnosti a přestupků bylo řešeno: 

Tabulka č. 43 – Počet řešení v oblasti tr. činnosti a přestupků 

Počet dětí 2017 2018 

Počet dětí ve věku 15-18 let 63 52 

Počet dětí ve výkonu vazby nebo výkonu trestu 4 2 

Počet dětí do 15 let 67 63 

                                                                    

V oblasti výchovných problémů bylo řešeno ve věci zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, 
dále ve věci problémového chování ve škole včetně záškoláctví 109 dětí (144 v roce 2017), z toho 43 
dětí ve věku do 15 let. Také byly evidovány útěky dětí z ústavních zařízení a útěky z domova, a to 
celkem u 33 dětí, z toho 8 dětí nedovršilo věku 15 let.  
 

Na chování dětí a mládeže mají pozitivní vliv výchovná opatření uložená soudem pro mládež 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 soud uložil opatření typu  napomenutí s výstrahou, dohled 
probačního úředníka nebo zařazení do vhodného výchovného programu střediska výchovné péče. 
Celkem byla výchovná opatření uložena 19 dětem, z toho 8 dětí bylo nezletilých ve věku do 15 let. 
Trestní opatření dětem starším 15 let, byla podle citovaného zákona, uložena ve 13 případech.  
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Další výchovná opatření uložena dle občanského zákoníku soudem nebo referentkami OSPOD – 
kurátorkami pro děti a mládež ve formě napomenutí nebo dohledu nad výchovou dětí, byla v loňském 
roce sledována u 15 dětí. Důvodem byly opakované výchovné problémy dětí nebo sledování chování 
dětí po zrušení ústavní výchovy a navrácení zpět do péče rodičů. 
 

Návrh na vydání předběžného opatření z důvodu umístění nebo přemístění dítěte do ústavního 
zařízení v důsledku 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 k Okresnímu soudu v Karviné ve 25 
případech (v roce 2017 bylo 24 případů). 
 

Ke dni 31. 12. 2018 navštěvovaly referentky OSPOD – kurátorky pro děti a mládež v ústavní výchově 
celkem 31 dětí, z toho u 26 dětí již bylo pravomocně rozhodnuto soudem o ústavní výchově, 6 dětí 
pobývá v zařízení pro výkon ústavní výchovy zatím jen na základě předběžného opatření vydaného 
soudem.  U dvou dětí byla soudem nařízena ochranná výchova. 
 

Za uplynulý rok se referentky OSPOD – kurátorky pro děti a mládež zúčastnily ve 45 případech jednání 
přestupkové komise na Odboru správním, 64 výchovných komisí na základních školách, 102 výslechů 
na Policii ČR a 97 soudních řízení.  

Výše uvedené údaje se týkají převážně dětí, které mají trvalé bydliště v Karviné, Dětmarovicích, 
Petrovicích u Karviné a Stonavě.  OSPOD MMK řeší ale také děti, které mají trvalé bydliště mimo 
Karvinou a v současné době v našem městě  bydlí a zdržují se zde. V roce 2018 bylo řešeno 
kurátorkami 15 těchto dětí  (v roce 2017 to bylo 26 dětí) ve věku do 18 let ve věci jejich trestné činnosti, 
přestupků a dalších výchovných problémů.  
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7. Vysvětlivky jednotlivých zkratek 

 

AD   -  Azylový dům 
APK   -  Asistenti prevence kriminality 
BOZP   -  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
FO   -  Fyzická osoba 
HD   -  Hotelový dům 
HZS MSK  -  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
IZS   -  Integrovaný záchranný systém 
JPO   -  Jednotka požární ochrany 
JSDH   -  Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
KorB   -  Koordinovaná bezpečnost 
KŘP MSK  -  Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
KVS   -  Krajská veterinární správa 
MKDS   -  Městský kamerový dohlížecí systém 
MMK   -  Magistrát města Karviné 
MPK   -  Městská policie Karviná 
MPSV   -  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT   -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV ČR   -  Ministerstvo vnitra České republiky 
NsP   -  Nemocnice s poliklinikou 
NT   -  Nulová tolerance 
OKD   -  Ostravsko-Karvinské doly 
OKS   -  Odbor komunálních služeb 
OIP   -  Oblastní inspektorát práce 
OO   -  Odbor organizační 
OOP ČR  -  Obvodní oddělení Policie České republiky 
ORP   -  Obec s rozšířenou působností 
OSo        -  Odbor sociální  
OSPOD  -  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
OSV   -  Oddělní sociálních věcí 
OSŽP   -  Odbor stavební a životního prostředí 
OŠR   -  Odbor školství a rozvoje 
OZV   -   Obecně závazná vyhláška 
PCO   -   Pult centralizované ochrany 
PČR    -  Policie České republiky 
PO   -  Požární ochrana 
PaZS   -  Protialkoholní záchytná stanice     
SD   -  Slezská diakonie  
SKPV   -  Služba kriminální policie a vyšetřování 
SMK   -  Statutární město Karviná 
SMO    -  Svaz měst a obcí 
SPŠ   -  Střední průmyslová škola 
SSK   -  Sociální služby Karviná 
SOSOOM  -  Střední odborná škola ochrany osob a majetku 
SVI   -  Systém včasné intervence 
SVJ   -  Společenství vlastníků jednotek 
ŠVC   -  Školící a výcvikové centrum 
TS   -  Technické služby 
ÚP   -  Úřad práce 
US   -  Ubytovací středisko                                    
VP   -  Veřejný pořádek 
ZM   -  Zastupitelstvo města 
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