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Úvodní slovo primátora
Je tomu přesně čtvrt století od založení Městské policie Havířov.
Po celou tuto dobu její existence, zabezpečují strážníci městské
policie místní záležitosti veřejného pořádku a přispívají tak
k ochraně a bezpečnosti občanů města. Městská policie dohlíží
na dodržování pravidel občanského soužití a vyhlášek a nařízení
obce, hlídá bezpečnost a plynulost provozu na cestách, podílí se
na prevenci kriminality, dohlíží na dodržování čistoty veřejných
prostranství a odhaluje přestupky a jiné správní delikty.
A troufám si hrdě prohlásit, že to dělá dobře.
Výše zmíněných pětadvacet let je tomu důkazem. Městská policie v Havířově vznikla
jako jedna z prvních v republice z důvodu vysoké míry kriminality v našem městě. V té
době patnáctičlenná jednotka zde plnila především funkci pořádkové služby. Během
následujících let se městská policie organizačně vyvíjela, modernizovala se, učila se
a překonávala překážky. Hledala a nalézala cesty, jak se stát funkční a sebevědomou
bezpečnostní složkou a časem se tak stala průkopníkem nových metod a v tomto ohledu
i vzorem pro obecní a městské policie jinde v republice.
Právě činnost městské policie je jedním z faktorů, díky kterému lze vnitřní stav bezpečnosti
na území města Havířova v současnosti považovat za relativně uspokojivý. Na místě je
také zmínit, že v posledních letech masivně vzrostla činnost policie v oblasti prevence.
Na realizaci preventivních aktivit v Havířově spolupracuje celá řada vnějších i vnitřních
subjektů. Ve městě Havířově působí manažer prevence kriminality a protidrogový
koordinátor. Na městské policii jsou zřízeny také pozice preventistů, kteří zajišťují
pravidelné besedy pro děti mateřských a základní škol, v dětských domovech, dále pro
občany v penzionech, domovech, zúčastňují se besed s občany a mnohé další činnosti na
poli prevence kriminality.
Spokojenost nad odvedenou prací Městské policie Havířov však neznamená konec vývoje
a snahy o zlepšení a inovace. V návaznosti na celospolečenský vývoj nás čekají stále nové
úlohy, ke kterým se jako město musíme postavit čelem, a které je nutné prostřednictvím
městské policie řešit. Prvořadou záležitostí je pro nás společně zajistit bezpečnost
našich obyvatel. Proto město každým rokem zahrnuje do svého rozpočtu nemalou část
prostředků určených právě činnosti a rozvoji městské policie.
Do příštích let přeji Městské policii Havířov mnoho úspěchů, neustálý příliv elánu a nadšení
jít vstříc novým a inovativním metodám a z podstaty existence této instituce vlastně co
nejméně práce.

Úvodní slovo ředitele Městské policie Havířov
Teoreticky by se mohlo zdát, že když píšu úvodní slovo do
brožury k 25 výročí založení MP Havířov – je to po páté (každých
pět let) nebudu mít problém s obsahem tohoto příspěvku.
Jenže když se blíže zamyslím nad těmi 25 lety, je toho o čem
bych chtěl napsat tolik, že by to vydalo na samostatnou knihu.
Pokusím se tedy jen stručně popsat několik úspěchů (a bohužel
jeden neúspěch), kterých jsme dosáhli a spíše se zaměřit na
přání k tomuto krásnému výročí.
Nejprve jeden neúspěch. Bylo to na sklonku roku 1995, kdy byl při zákroku postřelen náš
strážník Martin Pekara, který tomuto zranění po dvou letech podlehl. Byl to první případ
použití zbraně vůči strážníkovi v rámci celé ČR a tragický dopad poznamenal činnost nás
všech.
K úspěchům, které se nám za těch 25 let podařilo dosáhnout řadím především to, že jsme
mezi prvními v ČR zařadili do služby cyklohlídky, začali jsme využívat termokameru a zcela
hrdě mohu prohlásit, že u Městské policie Havířov jsme jako první v ČR začali v přímém
výkonu služby používat diktafony a mobilní služebnu.
Vývoj materiálně-technického zabezpečení strážníků včetně využívaných technologií
odpovídá nejmodernějším trendům a díky tomu mají strážníci při výkonu služby
odpovídající komfort a zároveň velmi kvalitní technické zázemí, které odpovídá náročným
požadavkům současné doby.
Naprostá většina měst a obcí, kde byla městská či obecní policie zřízena, si dnes již
zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti bez této složky neumí představit.
Velmi důležitou roli při vývoji městských a obecních policií hraje samozřejmě náš
metodický a zkušební orgán – Ministerstvo vnitra ČR. Díky dlouhodobé a intenzivní
spolupráci (včetně spolupráce se Svazem měst a obcí) se daří i přes mnohdy „vizionářské“
tendence udržet pravomoci a povinnosti strážníků na té úrovni, která nejvíce odpovídá
potřebám těch, kvůli kterým byla tato instituce zřízena – tedy občanům měst a obcí. Jen
jeden příklad za všechny: kdo by si před 5-ti lety dokázal představit, že někteří vybraní
a Ministerstvem vnitra ČR prověření vedoucí strážníci budou právoplatnými členy
zkušebních komisí k získání Osvědčení o odborné způsobilosti strážníků? Jako člen
Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy mohu říci,
že současnou snahou všech vedoucích pracovníků městských a obecních policií je nejen
tuto instituci odpovědně zastupovat, ale také dělat vše pro zlepšení veřejného pořádku
a bezpečnosti všech občanů ČR.
Co popřát do budoucna Městské policii Havířov? Především minimum poslanců
Parlamentu ČR, kteří svou neznalostí a již zmíněnými „vizionářskými“ postoji k městským
a obecním policiím a tedy občanům ve vztahu k veřejnému pořádku a bezpečnosti
spíše škodí. Zároveň přeji Městské policii Havířov odpovědné a veřejnému pořádku
a bezpečnosti vstřícné zastupitelstvo města neboť to je alfa a omega každé městské
či obecní policie. Ač se to bude zdát jako přání bláhové, přeji Městské policii Havířov
také odpovědné a spolupracující občany, kterým není veřejný pořádek a bezpečnost ve
městě Havířově lhostejný. Všem zaměstnancům města a Městské policie Havířov pak přeji
mnoho zdraví, štěstí a samozřejmě pracovních úspěchů.

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ
VÝVOJ KRIMINALITY VE MĚSTĚ HAVÍŘOVĚ V LETECH 2012 AŽ 2015
V porovnání s předchozím sledovaným obdobím lze z pohledu Policie České republiky
stav vnitřní bezpečnosti na teritoriu města Havířova považovat za uspokojivý. Počet
policistů služebně zařazených u organizačních článků PČR, dislokovaných na teritoriu
města Havířov, byl v průběhu let doplňován, vedení Územního odboru PČR Karviná
posilovalo výkon služby napříč celým městem s cílem maximalizovat počet policistů
v ulicích. V rámci zrychlení a zefektivnění zásahu policistů byly zřízeny prvosledové hlídky,
čímž došlo k výraznému zkrácení dojezdových časů. Policisté zařazovaní do prvosledových
hlídek jsou zatíženi jen nezbytnou administrativou. Mají prostor reagovat na oznámení
učiněná prostřednictvím tísňové linky 158 v reálném čase. Policejní zásahy jsou rychlejší.
V městské části Šumbark, lze pozorovat značnou migraci romské populace. Velká část
obyvatel má však status tzv. „starousedlíků“. Vysoká migrace a kolísající počet obyvatel
romského etnika v této lokalitě se dá přičítat poměrně levnému bydlení v bytech nižší
kategorie, které se stávají této populaci dostupné. Vzhledem ke snížené kvalitě života
a bydlení pak část majoritní společnosti opouští tuto lokalitu a roste počet volných
bytů. Lokalitu opouští i rodiny romského etnika, jimž společnost RPG, coby majitel
bytů, neprodlužuje nájemní smlouvy, a byty raději nechává neobsazené. Tyto rodiny se
stěhují na Šumbark II. etapu, kde jsou mezi původními obyvateli a romskými rodinami
zaznamenávány konflikty. Časté jsou rovněž konflikty mezi obyvateli minority, jichž se
majorita stává nechtěným účastníkem a negativně je vnímá (bezohledný hlučný projev,
halasné chování).
Z demografického hlediska je patrný snižující se počet obyvatel ve většině městských
částí Havířova. Ačkoliv se však počet obyvatel v posledních letech snižuje, Havířov
i nadále zůstává díky své relativně malé rozloze městem se značnou hustotou obyvatel.
Ze statistických údajů pak vyplývá, že četnost nápadu kriminálních deliktů na konkrétním
teritoriu je vázána zejména na počet obyvatel a hustotu osídlení lokality.
Negativním jevem je míra nezaměstnanosti a zvyšující se počet osob, dostávajících se
do tzv. tíživé finanční situace. Neměnný je stav v migraci osob z řad etnických menšin.
Zde je vysoké riziko tzv. migrujících anonymních pachatelů deliktů, zejména majetkového
a násilného charakteru. Znepokojující je rovněž situace v oblasti celospolečenských
problémů, jimiž jsou zneužívání alkoholu a jiných návykových látek (zejména mladší
populací), ale i projevy tzv. diváckého násilí a naučená závislost na sociálních dávkách.
Setrvalým problémem zůstává minimální míra zainteresovanosti veřejnosti na změně
přístupu, pozornosti a chování k vlastnímu majetku, majetku spoluobčanů a ke svému
okolí. Zřejmě je toto chování občanů ovlivněno obavou z následné agresivní reakce
pachatelů.
I tento fenomén je bezpochyby jedním z aspektů významně ovlivňujících efektivitu činnosti
PČR při zajišťování veřejného pořádku, bezpečnosti občanů a při prosazování práva.
V souvislosti s provozem zařízení Ministerstva vnitra ČR pro uprchlíky, nacházejícím se ve
služebním obvodu oddělení Havířov-Šumbark, nebyly v uplynulém období zaznamenány
žádné negativní události, ať již ze strany odpůrců migrace, samotného chodu zařízení,
soužití uprchlíků nebo i jejich pohybu na území města. Fámy, jimiž bylo po vypuknutí
migrační krize již v roce 2015 toto zařízení opředeno, tedy absolutně nemají reálný základ.
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Za období let 2011 až 2015 došlo k poklesu celkové Policií ČR registrované trestné
činnosti z 2 923 trestných činů na 2 101 trestných činů, tzn. pokles o 822 trestných činů,
což činí 28 %. Trend poklesu registrované kriminality můžeme sledovat prakticky již od
přelomu tisíciletí, a to s určitými drobnými výkyvy. Ve sledovaném období představoval
největší výkyv rok 2013, kdy došlo k meziročnímu nárůstu celkové registrované trestné
činnosti na celkový počet 2 991 skutků. Tento nárůst je obecně přisuzován zejména
nečekaně vyhlášené amnestii prezidenta republiky, na kterou nebyly instituce dostatečně
připravené. Společně se snižováním počtu registrovaných trestných činů koreluje zvyšující
se objasněnost, kde se opět jedná o dlouhodobý trend, který nebyl překvapivě v žádném
roce přerušen.

MRAVNOSTNÍ TRESTNÁ ČINNOST
Nápad mravnostních deliktů lze s ohledem na jejich četnost a dlouhodobé porovnání
považovat za neměnný. Četnost těchto trestných činů je v celkovém souhrnu stále
naprosto mizivá, proto pokles či nárůst nápadu nebo objasněných případů byť i o jediný
skutek znamená v procentuálním vyjádření značný rozdíl.
MRAVNOSTNÍ
zjištěno
objasněno
t. j. %

2012

2013

2014

2015

23

23

19

21

13

16

9

14

56,52

69,56

47,37

66,67

Zdroj: Policie ČR, vlastní zpracování

MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST
Dominantní podíl celkového nápadu trestné činnosti v Havířově tvoří i nadále majetková
trestná činnost. Jak ovšem vyplývá z doložených statistických ukazatelů, nápad
majetkových deliktů se stejně jako v předchozím období stále snižuje. Tento trend je
patrný jak u krádeží prostých, tak i u krádeží vloupáním. Významné je pak snížení počtu
vloupání v roce 2015 oproti roku 2014 o 25% a oproti roku 2013 téměř o 50%.
Nejčastěji prověřovanými majetkovými delikty zůstávají prosté krádeže zboží
v prodejnách, krádeže volně odložených věcí, vloupání do vozidel, sklepů a jiných objektů
a krádeže motorových vozidel. S novou právní úpravou (§ 18 odst. 5 zák. č. 185/2001
Sb. o odpadech) vymizely majetkové delikty, související s krádežemi kovového materiálu
všeho druhu, např. trestná činnost na železnici (rozkrádání obecně prospěšných zařízení),
ale i porušování domovní svobody (krádeže kovu z pozemků rodinných domů) apod., tak
jak tomu nemalou měrou bylo v minulých letech. S obecným poklesem majetkové trestné
činnosti téměř vymizena i typická sériová trestná činnost, tedy série vloupání do bytů,
sklepů, vozidel apod.
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MAJETKOVÁ

2012

2013

2014

2015

zjištěno

1759

2114

1616

1304

objasněno
t. j. %

356

488

452

416

20,24

23,08

27,97

31,90

2012

2013

2014

2015

559

753

493

367

74

138

129

96

13,24

18,33

26,17

26,16

Zdroj: Policie ČR, vlastní zpracování

KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM
VLOUPÁNÍ
zjištěno
objasněno
t. j. %

Zdroj: Policie ČR, vlastní zpracování

KRÁDEŽE PROSTÉ
PROSTÉ

2012

2013

2014

2015

zjištěno

970

1149

856

706

objasněno

240

309

262

242

24,74

26,89

30,61

34,28

t. j. %

Zdroj: Policie ČR, vlastní zpracování

HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST
V roce 2014 bylo oproti předcházejícímu období prověřováno několik desítek případů
podvodného jednání, jehož se vůči konkrétnímu bankovnímu ústavu dopustilo značné
množství pachatelů ze sociálně slabších vrstev obyvatelstva. Nápad tohoto druhu
trestných činů se pak v roce 2015 vrací do „normálu“ a odpovídá svou četností roku
2013. Klasickým i úvěrovým podvodům pak nahrává stále laxní přístup nebankovních
společností při poskytování půjček.
HOSPODÁŘSKÁ

2012

2013

2014

2015

161

198

297

186

60

119

192

101

37,27

60,1

64,65

54,3

zjištěno
objasněno
t. j. %

Zdroj: Policie ČR, vlastní zpracování
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Zvláštním fenoménem je vývoj na úseku internetové kriminality, kde se v anonymním
prostředí nesnadno odhalují pachatelé této trestné činnosti. Jedná se zejména o různé
podvodníky, kteří nabízejí na internetových portálech zboží k prodeji a po zaslání platby
před dodáním zboží pak buď přestanou zcela s kupujícím komunikovat, anebo dodají
prázdný balíček, či balíček s bezcenným obsahem.
Dalším druhem internetové kriminality je mravnostní kriminalita. Jedná se zejména
o případy, kdy pachatelé pod smyšlenou identitou (nejčastěji se vydávají za nezletilé
osoby) kontaktují prostřednictvím sociálních sítí mladistvé, případně nezletilé uživatele.
Pod různými legendami pak buď za úplatu, případně za nabídku kamarádství, či výměnu
foto nebo video materiálů, požadují po těchto poškozených multimediální soubory
obsahující sexuální tématiku, zpravidla fotografie zcela odhalených těl poškozených či
jejich sourozenců. Po obdržení těchto souborů pak pachatelé vydírají poškozené pod
záminkou zveřejnění zaslaných fotografií a videí za účelem získání dalších závadových
souborů.
Objasňování této trestné činnosti je složitější, zejména z toho důvodu, že mladiství
a nezletilí poškození se ze studu bojí komukoliv svěřit a vše vychází najevo až po zjištění
těchto skutečností rodiči. Pachatelé používají sofistikované metody, mění neustále místa
připojení k účtům v sociálních sítích, e-mailové adresy a své fiktivní profily na sociálních
sítích. I přesto se je daří odhalovat. V roce 2014 byli realizováni celkem 4 pachatelé, z toho
jeden vazebně. V současné době je zaznamenán nárůst této trestné činnosti, což lze
přičíst zejména tomu, že děti tráví raději stále více času u počítače, než by se věnovaly
vhodným volnočasovým aktivitám.

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOV
Na základě nepříznivého vývoje dopravní nehodovosti byly v uplynulých čtyřech letech
policejním prezidiem, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje Ostrava
a Územním odborem Karviná opakovaně vyhlášeny dopravně bezpečnostní akce
a opatření, zaměřené na eliminaci dopravní nehodovosti a dodržování zák. č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, všemi účastníky silničního provozu, na jejichž
realizaci se podíleli jak policisté obvodních oddělení, tak i dopravní inspektorát.
PČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, dopravní
inspektorát, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích, vypracoval analýzu příčin a následků dopravní
nehodovosti na území města Havířova.
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2012

2013

2014

2015

337

361

374

388

2

1

1

2

těžce zraněno osob

11

22

18

9

lehce zraněno osob

120

121

110

80

zaviněná řidičem motorová vozidla

296

311

346

350

18

16

9

10

8

12

8

7

55

40

25

41

3

5

4

2

191

74

67

85

nesprávný způsob jízdy

65

205

222

233

vliv alkoholu

24

33

25

21

DOPRAVNÍ NEHODY
celkem nehod
usmrceno osob

zaviněná řidičem nemotorová vozidla
zaviněná chodcem
nepřiměřená rychlost
nesprávné předjíždění
nedání přednosti

Zdroj: Policie ČR, vlastní zpracování

PŘESTUPKY
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a přestupky
na úseku řízení vozidel pod vlivem alkoholu
V roce 2014 bylo zaznamenáno 140 těchto přestupků a v roce 2015 pak 178 přestupků
(dále také „PŘ“). Nárůst těchto skutků tedy činí cca 27% (tj. +38 PŘ). Značnou část těchto
přestupků tvoří přestupky týkající se řízení vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky
dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to 145 z celkových 178
skutků (tedy 81%). Tyto přestupky byly zjištěny zejména při výkonu hlídkové a obchůzkové
služby. Zmíněný nárůst lze přičíst aktivitě policistů při zjišťování tohoto protiprávního
jednání. Z pohledu činnosti policistů lze tedy tento vývoj vnímat pozitivně.
Přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití
V roce 2015 bylo zjištěno či oznámeno 765 přestupků na tomto úseku, což v porovnání
s rokem 2014, kdy bylo zaznamenáno 702 přestupků, činí nárůst o cca +9% (+63 PŘ).
S ohledem na široký právní rámec a různorodost skutkových podstat přestupků na tomto
úseku, vysokou míru zjištěného jednání v souběhu skutkových podstat, a v neposlední
řadě závislost na míře aktivního zjišťování takového jednání, nelze objektivně považovat
tento mírný nárůst za negativní jev.
Přestupky proti majetku
Zde naopak zaznamenáváme pokles nápadu přestupků z počtu 1221 skutků v roce 2014 na
1011 skutků v roce 2015, tzn. cca -17% (-210 PŘ). Tato situace u podstatně vymezenějšího
a jasně definovatelného okruhu přestupků úzce souvisí s celkovým snížením trestné
činnosti majetkového charakteru. Lze tedy objektivně a jednoznačně konstatovat pozitivní
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trend vývoje na úseku majetkových deliktů, a to i s ohledem na pozitivní vývoj z předešlých
let 2013 a 2014.
2013

2014

2015

198

140

178

§ 47 veřejný pořádek

69

83

103

§ 49 občanské soužití

540

619

662

§ 50 majetek

1286

1221

1011

celkem všech PŘ*

5029

4421

4493

PŘESTUPKY
§ 30, 125c alkohol, toxi

*celkový souhrn všech přestupků, vč. přestupků na úseku BESIP a dalších neuvedených přestupků
Zdroj: Policie ČR, vlastní zpracování

VYHODNOCENÍ STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU Z HLEDISKA ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE HAVÍŘOV
Ve sledovaných letech 2012 – 2015 strážníci při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii dohlíželi
zejména na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku, přispívali ke zvýšení bezpečnosti osob a jejich majetku, přispívali k bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dohlíželi na dodržování pravidel
občanského soužití, upozorňovali fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky
a v neposlední řadě odhalovali přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem o obecní
policii je řešili.
Dále prováděli především kontrolu všech platných obecně závazných vyhlášek a nařízení
města Havířova. Jednalo se hlavně o tyto obecně závazné vyhlášky a nařízení: k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují prostranství, na nichž se
zakazuje konzumace alkoholu, k regulaci hlučných činností, k trvalému označování psů,
o ochraně veřejné zeleně a užívání zařízení města Havířova, o pravidlech pro pohyb psů
na veřejném prostranství, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, o způsobu
a odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací v zimním období, nařízení
o vymezení místních komunikací k stání za cenu sjednanou a tržní řád.
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PŘESTUPKY

§ 125c

D

2012

2013

2014

2015

3132

2793

2473

2981

755

631

704

5447

6248

5893

979 745 1 249 165

912 340

přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu

OZ

534

BP

5609

Kč

1 006 330

§ 30

D

132

126

93

103

OZ

96

80

45

28

BP

461

360

275

296

Kč

61 180

38 100

33 180

56 000

§ 46

D

1873

2727

3029

2710

přestupky proti pořádku
ve státní správě a proti
pořádku v územní
samosprávě

OZ

618

1078

353

367

§ 47 a § 48

přestupky na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi

přestupky proti veřejnému
pořádku

§ 49
přestupky proti
občanskému soužití

BP

1755

1937

2333

2368

Kč

165 950

187 800

226 910

232 440

D

4644

4842

4995

4992

OZ

421

458

199

191

BP

762

813

692

654

Kč

106 290

114 360

97 740

85 250

D

132

193

131

115

OZ

346

316

210

153

BP

5

6

8

4

Kč

1 100

3 500

5 600

2 300

D

2

15

12

4

869

576

461

§ 50

OZ

924

přestupky proti majetku

BP

601

555

456

391

Kč

243 930

270 550

220 550

174 450

Zdroj: MP Havířov, vlastní zpracování

Použité zkratky: D - řešeno domluvou

OZ – oznámením

BP – blokovou pokutou

Informace použity z dokumentu „Bezpečnostní analýzy města“ a Výroční zprávy PČR o stavu
bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Havířova a Výroční zprávy MP Havířov o stavu
veřejného pořádku z hlediska její činnosti za roky 2012 až 2015.
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ROZVOJ PREVENCE KRIMINALITY
VE MĚSTĚ
Základní prioritou ve strategických dokumentech schválených vládou „Strategie prevence
kriminality v České republice“ je především snižování míry a závažnosti trestné činnosti
a zvyšování pocitu bezpečí občanů – snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na
úrovni obcí a regionů, včetně oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu
protiprávního jednání; efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality – podpora
národních specifických projektů a programů a komplexní přístup v komunitách postavený
na spolupráci obce, PČR a dalších subjektů.
V souladu s těmito prioritami a cíli vyhlašuje ministerstva vnitra každý rok „Program
prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu“ jako hlavní nástroj pro
realizaci konkrétních preventivních projektů a aktivit v ČR.
Program dlouhodobě podporuje situační prevenci, která není podporována z jiných resortů
a zároveň v rámci podpory projektů z oblasti sociální prevence či informování občanů
doplňuje oblasti, které nejsou pokryty žádnými jinými dotačními tituly. Komplexnost,
prolínání se a návaznost různých typů preventivních projektů v rámci Programu přispívá
k řešení místních bezpečnostních problémů. Z tohoto hlediska se jedná o efektivní
a konkrétně cílenou podporu do zvláště problémových lokalit a regionů.
Program prevence kriminality je v Havířově realizován již od roku 1996. Největší část tvoří
projekty sociální prevence, které byly většinou zaměřeny na vytvoření podmínek pro
využití volného času dětí a mládeže v Havířově a na aplikaci Systému včasné intervence
v Havířově, postupné zapojování subjektů pracujících s problémovými dětmi a realizace
programů, do kterých jsou problémové děti společně s rodiči zařazovány.
Na realizaci preventivních aktivit v Havířově spolupracuje celá řada subjektů. Jedná se
o městskou policii, PČR, příspěvkové organizace města, občanská a zájmová sdružení,
charitativní a církevní organizace i subjekty z oblasti komerční sféry.
Ve městě Havířově působí manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor,
organizačně spadající nejprve pod odbor sociálních věcí, od roku 2014 pod odbor školství
a kultury magistrátu města. V rámci organizačních změn schválených Zastupitelstvem
města Havířova usnesením č. 101/4ZM/2015 „Změny koncepce činnosti Městské policie
Havířov“ byla dnem 1.4.2015 na MP Havířov zřízena pozice programového manažera,
který převzal agendu převedenou z odboru školství a zároveň nově zajišťuje i další
úkoly MP, včetně prevence. Plní také funkci tajemníka Komise protidrogové a prevence
kriminality Rady města Havířova, která byla zřízena v roce 2008. Vytvoření těchto dvou
výše uvedených subjektů je institucionální podmínkou pro předkládání projektů v oblasti
prevence.
Na městské policii jsou zřízeny také dvě pozice inspektorů – preventistů, kteří komplexně
plní speciální úkoly při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárním
městě, zajišťují provádění pravidelných besed pro děti mateřských a základní škol,
v dětských domovech, dále pro občany v penzionech, domovech, zúčastňují se besed
s občany, spolupracují s projektovým manažerem MP Havířov.
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
V následujícím textu vybíráme z množství kvalitních projektů prevence kriminality ty, které
mohou být vzorem a příkladem dobré praxe i pro následující období. Snahou bylo vybrat
kvalitní příklady se zastoupením projektů a přístupů reagujících na nejtypičtější rizika
a problémy, příp. dokládající vzorovou spolupráci subjektů působících v oblasti prevence
kriminality.
„Asistent prevence kriminality“ – cílem projektu je prostřednictvím zaměstnání cílové
skupině rozšířit možnosti uplatnění na trhu práce a právě za pomoci zaměstnanosti
ji umožnit integraci do společnosti. Účastníci projektu, kteří spadají do cílové skupiny
etnické menšiny, přispějí svou činností ke zvýšení pocitu bezpečí a eliminují sociálně
rizikové jevy v sociálně vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední
Suchá. Projekt vznikl v roce 2010. Byla vytvořena dvě pracovní místa asistentů prevence
kriminality při Městské policii Havířov, která byla z části dotována MV ČR a nebo tyto
náklady hradilo město z Fondu bezpečnosti.
„Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ – cílem projektu je snížení kriminality
dětí a mladistvých, sanace mezilidských vztahů, zlepšení kvality života v rodinném systému,
pomoc při řešení výchovných a komunikačních problémů a odborné poradenství rizikovým
rodinám při zvládání zátěžových situací.

Jednou z nejužitečnějších a nejvhodnějších metod prevence a intervence směřované
k výše uvedené problematice je skupinový výcvik v bezpečném prostředí, který je zaměřen
na korigování problémů, které jsou spojené s výchovou dítěte, pozitivní motivací osobních
postojů, rozvojem a upevňováním nekriminálních vzorců chování, odmítáním negativních
jevů, zvládáním rizikových stresových situací, asertivním chováním a komunikací při využití
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technik a metod sociálně psychologického, arteterapeutického a psychoterapeutického
výcviku. Smyslem projektu je posílení a zkvalitnění rodinných vztahů a výchovného
prostředí a hledání možností smysluplného využití volného času pro rodiny s dětmi.
Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci oddělení sociálně právní
ochrany dětí Magistrátu města Havířova.
„Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti“ – cílem projektu bylo zřízení
výslechové místnosti na území města Havířova, která se bude odlišovat od tradičních
policejních kanceláří, aby nutný pobyt dítěte byl pro ně co nejméně traumatizující. Vedení
výslechu v takto zařízené místnosti umožní usnadnit kontakt s policií a chránit dítě před
nepříjemnými zážitky způsobenými standardním prostředím policejního pracoviště, a tedy
i před případnou sekundární viktimizací. Výslechová místnost byla umístěna v prostorách
zdravotního střediska na ul Budovatelů 991 v Havířově-Prostřední Suché.
„Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami“ - cílem tohoto projektu je
zlepšení, prohloubení a zkvalitnění spolupráce jednotlivých subjektů zapojených do
Systému včasné Intervence a propojení vzájemné spolupráce pedagogů a rodičů školních
dětí, zejména, co se týče školní docházky, předcházení rozvoje rizik, z důvodu eliminace
rizikového chování, problémů a včasné diagnostiky za účelem včasného poskytnutí krizové
intervence. Seminář objasnil kompetence jednotlivých organizací, které se zabývají
problematikou péče o rodiny ohrožené sociálním vyloučením a zaměřil se na možnosti
spolupráce.
„Prevence předlužování a podvodů pro seniory“ - hlavním cílem projektu je naučit
seniory, jak se nestát obětí trestného činu. Dalším cílem projektu je snížit četnost
kriminálního jednání, páchaného na seniorech ve městě Havířově, zvýšit subjektivní pocit
bezpečí seniorů a zvýšit jejich právní vědomí. Záměrem projektu je také proškolit seniory
v rizicích předlužení, tématech možné finanční kriminality často páchané na seniorech
a formou názorných příkladů jim představit rizika předlužení z pohledu některých případů,
řešených např. občanskými poradnami.
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PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE
Skupina prevence MP již dlouhodobě realizuje mimo besed na školách a se seniory také
úspěšné preventivní projekty.
„Jezdím, chodím bezpečně“
V rámci zvýšení bezpečnosti v silničním provozu účastníků silničního provozu je každý rok
v dubnu realizován projekt, který je zaměřen na dodržování pravidel silničního provozu
chodců a cyklistů ve spolupráci se žáky havířovských základních škol.

„Bezpečné prázdniny“
V rámci zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu je v měsících červenec a srpen
realizován projekt na dopravním hřišti „Bezpečné prázdniny“, který je zaměřen na
bezpečnost dětí v období letních prázdnin.
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„Bezpečně do cíle“
V souvislosti se začátkem nového školního bývá v měsíci říjnu realizován preventivní
projekt, jehož cílem je snížení nehodovosti a zranění žáků 1. tříd v silničním provozu,
upozornit děti na nebezpečné situace a případná rizika silničního provozu, se kterými se
mohou setkat při cestě do školy.

„Ženy, naučte se bránit!“
Cílem tohoto projektu je praktická
sebeobrana ženy, prevence a bezpečné
chování. Obsahem projektu je realizace
instruktážních kurzů sebeobrany pro danou
cílovou skupinu. Kurzy jsou nabízeny
zdarma pro širší veřejnost a jsou realizovány
skupinou prevence a strážníky Městské
policie Havířov. Hlavní náplní kurzu je
praktická výuka hmatů a chvatů, kopů
a úderů sebeobrany. Součástí kurzu je
rovněž teorie týkající se např. komunikace
s agresorem. Tento projekt je každoročně
realizován již od roku 2011 a financován
z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany
osob a majetku a upevnění veřejného
pořádku ve městě Havířově.

„Bezpečné pískoviště“
projekt je pravidelně realizován v době
letních prázdnin. V rámci tohoto projektu
je prováděná kontrola pískovišť, hřišť
a dětských mobiliářů. Zjištěné nedostatky
jsou pak dále dle závažnosti řešeny.
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VYMEZENÍ PRAVOMOCÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České
národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost
osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly
podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí
zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí
právního řádu České republiky.
Policie České republiky se řídí zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a je
podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností,
krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14
krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů
České republiky.

DŮLEŽITÁ OPRÁVNĚNÍ POLICISTY:

• Zákon o Policii České republiky dává policistům k plnění jejich úkolů různá oprávnění.

K těm nejvýznamnějším patří omezení osobní svobody. Osoba omezená policistou na
svobodě nesmí být podrobena krutému nebo ponižujícímu zacházení a nesmí s ní být
zacházeno způsobem, který nerespektuje lidskou důstojnost. Za podmínek stanovených
zákonem je policista například oprávněn odebrat věc, odebrat zbraň, hrozí-li nebezpečí,
že jí bude neoprávněně užito k násilí nebo pohrůžce násilím, zastavit dopravní prostředek
a provést jeho prohlídku anebo použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.

• Policista je také oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru

nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření, jestliže věc
nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo
pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. Významným
oprávněním policisty v zájmu prevence domácího násilí je vykázání osoby z bytu nebo
domu společně obývaného s osobou ohroženou jejím útokem. Pokud lze důvodně
předpokládat, že tato osoba se dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví,
svobodě nebo lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat ji nejen ze společného
obydlí, ale i jeho bezprostředního okolí.

• Při zákroku je policista oprávněn použít za podmínek stanovených zákonem donucovací
prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen. Mezi donucovací prostředky patří
například chvaty a údery, obušek, služební pes, zásahová výbuška nebo varovný výstřel.
Při použití donucovacího prostředku policista dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu
zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.
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ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
1. Prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem
Policista při prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem předkládá k nahlédnutí
lícovou stranu průkazu s fotografií a šestimístným číslem, aniž průkaz vydá z ruky. Policista
při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k policii
umístěním služebního průkazu na levou stranu hrudi nebo zavěšením na krk tak, že je
viditelná lícová strana průkazu s fotografií a šestimístným číslem.

2. Prokazování příslušnosti k policii průkazem zaměstnance policie

3. Prokazování příslušnosti k policii odznakem
policie
Policista při prokazování příslušnosti k policii
odznakem policie předkládá k nahlédnutí lícovou
stranu odznaku s číslem, aniž odznak vydá z ruky.
Policista při výkonu služby v občanském oděvu
může též prokazovat svoji příslušnost k policii
umístěním odznaku policie na levou stranu hrudi
nebo zavěšením na krk tak, že je viditelná lícová
strana odznaku s číslem.
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VYMEZENÍ PRAVOMOCÍ
MĚSTSKÁ POLICIE HAVÍŘOV

Městská policie v Havířově byla zřízena jako orgán obce na základě Obecně závazné
vyhlášky, kterou schválilo Zastupitelstvo města Havířova dne 5. února 1992 zřízení Správy
městské policie Havířov.
Městská policie se při plnění úkolů řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů a dalšími právními normami, které vymezují kompetence obecní
policie.
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti
obce a plní další úkoly podle zákona. Působí zásadně pouze na území příslušné obce,
může však působit na území jiné obce na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy nebo
vyhlášeného krizového stavu v této obci.
Městská policie plní povinnosti také podle jiných zákonů, kde jde o záležitosti spadající do
oblasti státní správy, jako např. opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, zákona o myslivosti, zákona o rybářství,
zákona o silničním provozu, zákona o přestupcích a dalších.

OPRÁVNĚNÍ STRÁŽNÍKŮ
K čemu jsou strážníci dle zákona oprávněni:

•
•

oznámit Policii ČR důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin

•

požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností
důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele,
jakož i ke zjištění skutečného stavu věci

•
•
•
•
•
•

oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní
delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu

vyzvat osobu, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu
o podání vysvětlení
vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, za určitých podmínek také předvést
osobu, odebrat zbraň, odejmout věc, nechat si předložit od řidiče motorového vozidla
nezbytné doklady související s provozem vozidla
zakázat vstup na určená místa
je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na
majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do protialkoholní
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•
•
•
•

záchytné stanice za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem i mimo obec
při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách
v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky
pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu
požadovat od každého občana věcnou a osobní pomoc
Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích zákona provést zákrok, popřípadě
učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin
nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.

Domovenka, odznak a znak MP Havířov

Odznak a průkaz MP Havířov
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Z historie MP Havířov
Když počátkem roku 1991 projevila radnice města Havířova zájem vybudovat orgán, který
by se podílel na zajišťování veřejného pořádku ve městě souběžně s republikovou policií,
neexistoval legislativní rámec, jak by bylo možno tyto aktivity řadových zaměstnanců úřadu
města zaštítit. Následně byl zřízen usnesením 7. schůze Rady města Havířova ze dne 5. 3.
1991 Útvar pořádkové služby, který začal působit v havířovských ulicích 11. července 1991
a měl 15 členů.
Organizačně byl zařazen pod Úřad města Havířova. Pracovníci Útvaru pořádkové služby
byli vystrojeni a částečně vyzbrojeni, ale střelné zbraně nosit nesměli, neboť zákon
o obecní policii ještě nevznikl. Zaměřili se především na špatné parkování, postihování
nepoctivých trhovců a na další přestupky spáchané občany. Takže se spíše jednalo
o jakousi pořádkovou službu než o skutečnou „policii“. Již koncem roku se Útvar rozrostl
na více než 50 zaměstnanců, včetně velitele. Jejich pravomoce v rámci řešení veřejného
pořádku byly dány zákonem České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích.

1992
Od 1.1.1992 nabyl účinnost zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii na jehož základě
schválilo Zastupitelstvo města Havířova dne 5. února 1992 na svém zasedání Obecně
závaznou vyhlášku, kterou byla zřízena Správa městské policie Havířov. Městská policie
Havířov byla založena jako jedna z prvních v republice.
Byl zřízen první komisariát MP v části Hasičské zbrojnice na ul. Karvinské.

1993
Od října roku 1993 začal na základě nově přijaté koncepce bezpečnosti ve městě pracovat
nový komisariát č. 2 na ulici Balzacova v Havířově-Podlesí, který byl v rámci zajištění
bezpečnosti a veřejného pořádku partnerem Obvodnímu oddělení PČR Havířov 2 na ul.
Kubelíkova.

1994
Od 1.11.1994 byl zprovozněn komisariát č. 3 v Havířově-Šumbarku na ulici Gen. Svobody,
jako partner Obvodnímu oddělení PČR Havířov 3 na ul. Moravské.
Od roku 1994 provozuje Městská policie Havířov Pult centralizované ochrany. Nejprve se
jednalo o pult soukromé firmy, která měla s městem smlouvu o zabezpečování majetku.

1995
O tom jak náročná a nebezpečná je práce strážníků ve městě Havířov, které se řadí mezi
města s největší nezaměstnaností a vysokou kriminalitou, svědčí i případ strážníka Martina
Pekary, který byl 12.12.1995 při zákroku na pachatele závažného trestného činu postřelen
a těžce zraněn a na základě tohoto zranění po dvou letech zemřel. Pachatel byl rozsáhlou
akcí PČR spolu s MP dopaden.
Začala bezplatná evidence jízdních kol. V současné době MP Havířov eviduje přes 2000
jízdních kol.
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1996
Proběhl 1. ročník soutěže „O putovní pohár primátora statutárního města Havířova“
ve střelbě, kterou od té doby již 20 let pravidelně pořádá Městská policie Havířov pro
žáky druhého stupně havířovských základních škol a družstva strážníků městských policií,
příslušníků PČR a policistů zahraničních družebních policií.
V roce 1996 se podařilo získat finanční prostředky od ministerstva vnitra v rámci dotace
projektu Prevence kriminality na pořízení vlastního zařízení pultu centralizované ochrany.

1997
V tomto roce pomáhali strážníci MP Havířov při zabezpečování bezpečnosti osob
a majetku při zvlášť ničivých povodních, a to nejen na území města Havířova.

1998
Na památku strážníka Martina Pekary byl tradiční turnaj v sálové kopané pro zástupce
městských policí a Policie ČR pojmenován „Memoriál Martina Pekary“.

1999
Od roku 1999 provádí strážníci MP besedy především na 1. a 2. stupni ZŠ zaměřené
na vysvětlení základních pojmů souvisejících s pravidly silničního provozu, bezpečností
dětí na přechodech pro chodce, ohleduplností při jízdě na kole, kolečkových bruslích,
skateboardech, registraci jízdních kol, nebezpečí užívání drog a omamných látek,
upozornění na dodržování obecně závazných vyhlášek města.

2000
Významná byla pomoc strážníků Městské policie Havířov při zabezpečování bezpečnosti
majetku občanů po ničivém krupobití na území města.
Od roku 2000 jsou před každým komisariátem instalovány „schránky důvěry“. Občané
Havířova do nich nejvíce dávají nalezené doklady, klíče, ale také upozornění na některé
nešvary. Ačkoliv ne vždy jsou upozornění podepsána, vždy je jim věnována příslušná
pozornost.

2001
Zahájení provozu městského kamerového dohlížecího systému. Dokončení kompletní
rekonstrukce areálu MP Havířov na ul. Karvinská, která začala v roce 1996.
Od roku 2001 jsou součástí systému práce MP Havířov cyklohlídky. Do ulic Havířova
poprvé vyjely 13. dubna 2001.

2002
Začala se využívat nově vyvinutá verze programu NET-G, systém GPS, umožňující zjišťovat
rychlost služebních vozidel a plně využívat pracovní plochu monitoru pro zobrazení map
se sledovanými vozidly.
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2003
Dne 29.10.2003 bylo zakoupeno u České zbrojovky Uherský Brod 20 ks samonabíjecích
pistolí. Tímto bylo zahájeno postupné přezbrojování strážníků MP, kteří byli vyzbrojeni pro
výkon služby zastaralými revolvery Arminius 38 HV.
Byly zakoupeny první digitální záznamníky s externím mikrofonem, které sloužily
k zaznamenávání řešených přestupků.

2004
Z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku
ve městě Havířově bylo v srpnu 2004 zakoupen laserový měřič rychlosti Lidar – ProLaser III.

2005
Bylo zakoupeno nové záznamové zařízení pro nahrávání radiového provozu a tísňového
volání na linku 156.

2006
Po dlouhodobém vyjednávání se povedl zpřístupnit on-line vstup z PC umístěném na
služebně městské policie v budově Magistrátu města Havířova přes zabezpečenou síť
dopravně správních evidencí do informačních systémů Pátrání po motorových vozidlech
a Pátrání po osobách. Tuto možnost získal Havířov jako čtvrté město v ČR a zajištění
informací bylo důležitým krokem ke zvýšení bezpečnosti občanů Havířova. Dosud bylo
možno tyto údaje získat pouze telefonickým dotazem na služebnu PČR.

2007
Došlo k dalšímu doplnění a rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému.

2008
Z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného
pořádku ve městě Havířově byly zakoupeny první 4 kusy alkohol-testerů DRÄGER, které
byly umístěny ve služebních vozidlech městské policie.
A také byla pořízena termokamera (termovize) k odhalování pachatelů přestupků
a trestných činů v neosvětlených částech města. Je využívána při pátráních po
pohřešovaných osobách především v zalesněných či jinak nepřístupných místech, kde
se lze jen stěží pohybovat. Rovněž zkvalitnila kontrolu parkovišť, hřbitovů, lesoparků,
Meandrů Lučiny.

2009
V měsíci září 2009 byl realizován projekt Mobilní služebna Městské policie Havířov
a zahájením provozu Mobilní služebny městské policie došlo ke zvýšení bezpečnosti
občanů a snižovaní kriminality ve vytypovaných částech města Havířova.
MP Havířov pořádala odborný pracovní seminář preventistů městských policií statutárních
měst ČR a zástupců městských policií okolních obcí pod názvem „10 let preventivní
činnosti Městské policie Havířov“, který se konal ve dnech 22. a 23.9.2009.
První služební automobil byl vybaven dvěma kamerami pro zaznamenání obrazu před
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a za vozidlem. Dále byl vybaven dvěma diktafony pro záznam zvuku do vzdálenosti až
150 metrů od vozidla. Kamerový systém ve vozidle slouží k zadokumentování přestupků
řešených autohlídkou zvláště v dopravě i k monitorování zájmových lokalit jako mobilní
kamerový bod.

2010
Vytvoření dvou nových pracovních pozic „Asistentů prevence kriminality“ v rámci projektu,
jehož cílem bylo rozšíření možnosti uplatnění se na trhu práce pro cílové skupiny, tj.
příslušníci etnické menšiny nebo vybrané osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách.

2011
Zahájení bezplatného kurzu sebeobrany v rámci preventivního projektu MP Havířov
„Ženy, naučte se bránit“.

2012
Otevření nových Detašovaných pracovišť městské policie na ul. Dukelská 9a v HavířověŠumbarku a na ul. Kpt. Jasioka 2 v Havířově-Prostřední Suché.
Zahájení projektu „Strážník blíže občanům“ v jehož rámci bylo území města Havířova
rozděleno na 13 částí – okrsků shodných s obdobným rozdělením Policie ČR a do
jednotlivých okrsků byli přiděleni strážníci tzv. „patroni“ z jednotlivých komisariátů.

2013
Byla provedena montáž radarového měřiče RAMER 10C k měření rychlosti vozidel pevnou
zástavbou do služebního vozidla. Radar byl financován na základě veřejné zakázky z
„Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku
ve městě Havířově“. Dále bylo pro práci strážníků z tohoto Fondu bezpečnosti pořízeno
20 ks digitálních mikrokamer, 1 ks kamera s HD rozlišením a 7 ks čipových čteček na psy.

2014
Ve dnech 14. - 15. října byla realizována VZ/51/14 – Rekonstrukce radiové sítě městské
policie (I. etapa). Tato investice byla vyvolána jednoznačným stanoviskem Úřadu na
ochranu osobních údajů.
2015
Ve dnech 4. – 6. 11.2015 bylo město Havířov organizátorem setkání Kolegia ředitelů
městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy, které již mnoho let přispívá
ke koordinaci práce městských policií a dobré spolupráci s příslušnými orgány státu
a Svazem měst a obcí ČR.
Byla dokončena celková modernizace městského kamerového dohlížecího systému, a to
včetně související rekonstrukce dispečerských pracovišť. Byl proveden kompletní přechod
na digitální kamery a přenos optickými vlákny. V současnosti je v provozu 24 kamer.
Druhá etapa rekonstrukce radiové sítě městské policie byla rovněž dokončena. Po
dokončení této rekonstrukce celá radiová síť MP Havířov pracuje v režimu digitálního
přenosu dat, která mimo jiné neumožňuje odposlech přenášených dat nepovolanými
osobami.
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Současnost MP Havířov
Zajistit bezpečnost obyvatel je pro město prvořadá záležitost. V průběhu 25 let se městská
policie organizačně proměňovala, modernizovala se, učila se a překonávala překážky.
Hledala a nalézala cesty, jak se stát funkční a sebevědomou bezpečnostní složkou. Dnes
je MP Havířov moderní organizací, bez které si zajišťování místních záležitostí veřejného
pořádku a ochrany osob a majetku občanů města nelze představit.
Strážníci při výkonu své činnosti v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii
dohlížejí zejména na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku, přispívají ke zvýšení bezpečnosti osob a jejich majetku, přispívají k bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dohlížejí na dodržování pravidel
občanského soužití a v neposlední řadě odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném
zákonem o obecní policii je řeší.
Především však provádějí kontrolu všech platných obecně závazných vyhlášek a nařízení
statutárního města Havířova. Jedná se o tyto obecně závazné vyhlášky a nařízení:
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují prostranství, na
nichž se zakazuje konzumace alkoholu, k regulaci hlučných činností, k trvalému označování
psů, o ochraně veřejné zeleně a užívání zařízení města Havířova, o pravidlech pro
pohyb psů na veřejném prostranství, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem,
o způsobu a odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací v zimním období,
nařízení o vymezení místních komunikací k stání za cenu sjednanou a tržní řád.

SOUČINNOST S PČR
Součinnostní vztahy mezi Městskou policií a Policií České republiky jsou stanoveny v §
1 odst. 3, zákona č. 553/1991 Sb. o Obecní polici a dále jsou stanoveny v § 14 zákona
č. 273/2008 Sb. o Polici České republiky. Obě policejní složky se pravidelně, jako každý
rok, scházejí minimálně jedenkrát za měsíc na úrovni vedení Městské policie, inspektora
primátora, vedením Obvodního oddělení PČR Havířov – 1 a 3, vedením Služby kriminální
policie a vyšetřování PČR pracoviště Havířov a Dopravního inspektorátu PČR Karviná.
Strážníci městské policie tzv. patroni úzce spolupracují ve společných hlídkách s policisty
PČR s územní odpovědností, provádějí společný výkon služby. Spolupráce v posledních
letech byla zvláště zaměřena na společné akce k zajištění veřejného pořádku při konání
zápasů havířovských hokejistů, kontroly restaurací ve večerních hodinách na podávání
alkoholu osobám mladším 18-ti let a zajištění různých společenských, sportovních
a kulturních akcí pořádaných nejen městem Havířov. Vztahy a spolupráce mezi oběma
policejními složkami jsou stále na velmi dobré úrovni.
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VYHODNOCENÍ ČINNOSTI MP HAVÍŘOV
Každý rok počátkem února se koná za účasti vedení města slavnostní shromáždění městské
policie. Toto pravidelné setkání zaměstnanců je příležitostí nejen pro zhodnocení činnosti
za uplynulý rok, ale také k ocenění nejlepších z řad strážníků havířovské městské policie.

Městská policie Havířov má v současné době 126 zaměstnanců, její rozpočet činí necelých
80 milionů korun.
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KOMISARIÁTY MP Havířov
ŘEDITELSTVÍ – KOMISARIÁT Č. 1
ul. Karvinská 1a, 736 01 Havířov-Město
tel./fax 596 813 146
tel. 596 813 432, 596 811 616
tísňová linka 156
e-mail: sekretariat.mpha@havirov-city.cz

KOMISARIÁT Č. 2
ul. Balzacova 2, 736 01 Havířov-Podlesí
tel. 596 410 133
e-mail: komisark2.mpha@havirovcity.cz
prevence.mpha@havirov-city.cz

KOMISARIÁT Č. 3
ul. Gen. Svobody 53/14, 736 01 Havířov-Šumbark
tel. 596 884 774
e-mail: komisark3.mpha@havirovcity.cz
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DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ MP HAVÍŘOV
Na základě požadavků občanských komisí z Havířova-Šumbarku a z Havířova-Prostřední
Suché byla ve spolupráci s RPG připravena a dne 19. 12. 2011 slavnostně předána dvě
Detašovaná pracovště městské policie na ul. Dukelská 9a v Havířově-Šumbarku a na ul.
Kpt. Jasioka 2 v Havířově-Prostřední-Suché.
Tato pracoviště jsou nepřetržitě obsazována strážníky městské policie a slouží k zlepšení
bezpečnostní situace a veřejného pořádku v těchto dvou lokalitách. Úřední hodiny pro
styk s občany jsou stanoveny PO, ST, PÁ 9.00-10.00 hod. a 16.00 – 17.00 hod.

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ
Kpt. Jasioka 2
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
tel. na komisariát č.2: 596 410 133

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ
Dukelská 9a
736 01 Havířov-Šumbark
tel. na komisariát č.3: 596 884 774

29

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ
DOHLÍŽECÍ SYSTÉM
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je v nepřetržitém provozu již od roku 2001.
Na začátku bylo v provozu 10 kamer, do roku 2012 došlo průběžně k rozšíření o další
dvě a v roce 2012 došlo k rozšíření o 4 kamerové body na komisariátu č. 3, na ulici Gen.
Svobody. Tyto kamerové body nechala vybudovat a zaplatila společnost RPG Byty s.r.o.,
která je pak následně darovala statutárnímu městu Havířov. Kamery byly umístěny po
konzultacích s MP Havířov v problémových lokalitách Havířova-Šumbarku.
Dne 1.12. 2014 byla dokončena realizace rozšíření Městského kamerového dohlížecího
systému o 3 kamerové body v lokalitě Havířov-Šumbark. Rozšíření MKDS bylo
spolufinancováno z dotace Ministerstva vnitra ČR.
V roce 2015 byla dokončena kompletní rekonstrukce MKDS. Všechny kamery byly
vyměněny za nové a systém byl doplněn dalšími.
V současné době MP využívá celkem 24 kamer, z toho 16 je umístěno v části města Šumbark.
Ve srovnání s původními, nové kamery umožňují zachytit více detailů, včetně obličejů
podezřelých osob nebo poznávacích značek vozidel. Obraz je mnohem kvalitnější, a to
i za zhoršených světelných podmínek. Nový a spolehlivější je také přenos signálu.
Kamerový systém nyní propojuje všechny tři komisariáty, používat všechny kamery
s digitálním systémem lze v podstatě ze všech tří služeben. Vyhodnocovací stanoviště
MKDS je zabezpečeno stálou službou s nepřetržitým provozem pod dohledem strážníka
městské policie. Další výhodou nového systému je skutečnost, že je možné na jakékoli
místo ve městě dle potřeby přidat další kamerové body.
Všechny kamery jsou plně otočné a nabízejí třicetinásobný optický zoom. Nový systém
také nabízí delší dobu uchování záznamů, které slouží pro případné další vyhodnocování,
například Policii ČR. Kamery strážníkům umožňují rychlejší zásahy a poskytují potřebné
důkazy a za dobu své existence již pomohly k dopadení mnoha pachatelů trestné činnosti
nebo přestupků.
Kamery jsou umístěny na místech, kde slouží svému účelu, tedy k zajištění dohledu nad
veřejným pořádkem a bezpečností občanů a jejich majetku. Tato místa byla vybrána ve
spolupráci s PČR.
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Mapy umístění kamer
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STRÁŽNÍK BLÍŽE OBČANŮM
V rámci tohoto projektu bylo území města Havířova od 1. ledna 2012 rozděleno na 13
částí – okrsků shodných s obdobným rozdělením Policie ČR. Do jednotlivých okrsků jsou
přiděleni strážníci tzv. „patroni“ z jednotlivých komisariátů. Smyslem tohoto rozdělení
města a strážníků je stanovit každému strážníkovi osobní odpovědnost za určenou část
města. Konkrétní rozdělení strážníků do jednotlivých okrsků je zveřejněno a pravidelně
aktualizováno na webových stránkách města Havířova. Realizace opatření ze strany
strážníků-patronů občané města kvitují velice kladně.

Strážník „PATRON“ ve svém okrsku:

• komunikuje s občany
• prošetřuje stížnosti občanů
• oznamuje zjištěné nedostatky a sleduje jejich odstraňování
• dle provozních potřeb MP Havířov vykonává větší část směny v tomto okrsku
• doručuje písemnosti
• spolupracuje s místně příslušným okrskářem PČR
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Aktuální rozdělení okrsků
Okrsek č. 1Ka

1Ka

tel.: 596 811 616
e-mail: dispecink.mpha@havirov-city.cz
078 Šimon Filip
031 Wlosok Jonáš
023 Majtner Miloš
108 Bajer David
086 Bc. Braš Lumír
032 Zajac Vladislav
102 Bc. Lepič Vratislav
104 Sýkorová Šárka

1Ge

Okrsek č. 1Ge
tel.: 596 884 774
e-mail: komisark3.mpha@havirov-city.cz
062 Haramia Dalibor
016 Anlauf Ondřej
077 Hladký Adam
118 Baran Stanislav
019 Bc. Václav Martin
014 Kolenčiaková Lucie

3Ba

Okrsek č. 3Ba
tel. 596 410 133
e-mail: komisark2.mpha@havirov-city.cz
046 Porembski Martin
072 Pěgřimek Libor
087 Kotrys David
124 Bc. Bauerová Monika
007 Bc. Holub René
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1Ba

Okrsek č. 1Ba
tel. 596 410 133
e-mail: komisark2.mpha@havirov-city.cz
020 Ševěček Vladimír
064 Bc. Čachotský Svatoslav
113 Hlaváč Vítězslav
076 PhDr. Pastrňák Martin
079 Matějášková Kateřina
119 Ing. Moser Ivan

Okrsek č. 4Ka

4Ka

tel. 596 811 616
e-mail: dispecink.mpha@havirov-city.cz
042 Ruský Miroslav
045 Mrázek Ivo
088 Kozubík Jiří
115 Danel Jiří
116 Mgr. Krejčí Robert
018 Cikrle Patrik
069 Wojcik René
123 Vrobel Lukáš

2Ka

Okrsek č. 2Ka
tel. 596 811 616
e-mail: dispecink.mpha@havirov-city.cz
035 Mgr. Antošík Václav
049 Uherčík Eduard
066 Podaný Jiří
109 Samek Pavel
073 Šimon Michal
021 Ďurkáč Karel
022 Marek Jiří
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4Ba

Okrsek č. 4Ba
tel. 596 410 133
e-mail: komisark2.mpha@havirov-city.cz
009 Karkoška Michael
006 Procházka Miroslav
103 Wojcik Daniel
011 Novák Michal
112 Kaspar Radim
089 Godula Dominik

2Ba

Okrsek č. 2Ba
tel. 596 410 133
e-mail: komisark2.mpha@havirov-city.cz
082 Pasterny Tomáš
033 Tesař Jiří
094 Koňaříková Edita
114 Mgr. Veselý Tomáš
080 Kotrys Václav
052 Hok Stanislav

5Ka

Okrsek č. 5Ka
tel. 596 811 616
e-mail: dispecink.mpha@havirov-city.cz
024 Bc. Prokop Antonín
043 Knapík Petr
056 Zuziak Pavel
015 Herman David
083 Bc. Vizváry Marcel
090 Bc. Veselý Petr
085 Porzer Ondřej
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3Ka

Okrsek č. 3Ka
tel. 596 811 616
e-mail: dispecink.mpha@havirov-city.cz
057 Glezgo Dušan
055 Ciompa Lukáš
063 Byrtus Michal
071 Walaszek Petr
066 Bc.Šataník Petr
040 Fortelný Roman
047 Bc. Funiok Marcel
070 Červený Lukáš

3Ge

Okrsek č. 3Ge
tel. 596 884 774
e-mail: komisark3.mpha@havirov-city.cz
017 Salamon Tomáš
034 Bc. Třetina Jaromír
091 Danihel Jozef
054 Tichý Karel
084 Cabák Lubomír

4Ge

Okrsek č. 4Ge
tel. 596 884 774
e-mail: komisark3.mpha@havirov-city.cz
005 Grobelný Pavel
058 Lapiš Oldřich
053 Křístek David
122 Bc. Trpálek Vojtěch
008 Šafář Martin
065 Tobolák Ondřej
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2Ge

Okrsek č. 2Ge
tel. 596 884 774
e-mail: komisark3.mpha@havirov-city.cz
012 Ocieczek Pavel
026 Mydlár Jozef
075 Šteflíček Roman
027 Šlachta Jaromír
059 Gryc Milan

Provoz pultu centralizované ochrany
(PCO)
Specifickou službou MP Havířov je pult centralizované ochrany objektu, kterým jsou
střeženy objekty v majetku města a také objekty soukromých subjektů.
Za hlídání soukromých objektů jsou v souladu s rozhodnutím Rady města Havířova platby
za služby převáděny do „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“.
Ke dni 31. 12. 2015 bylo připojeno celkem 144 objektů.
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MOBILNÍ SLUŽEBNA MĚSTSKÉ
POLICIE HAVÍŘOV
V roce 2009 byl realizován projekt Mobilní služebna Městské policie Havířov. Na základě
veřejné zakázky byl zakoupen obytný přívěs, který byl upraven a přestavěn dle požadavků
městské policie na mobilní služebnu.
Mobilní služebna Městské policie Havířov byla realizována nákupem obytného přívěsu
se základním vybavením (WC, kuchyňka, topení, voda). Exteriér přívěsu byl upraven
popisem Městská policie MP Havířov, logy MP Havířov a uvedením čísel tísňových linek.
Nadstandardní vybavení mobilní služebny bylo realizováno v tomto rozsahu:

• digitální kamery s vyhodnocením na PC
• notebook + tiskárna,
• elektrocentrála
• klimatizační jednotka
• solární dobíjení baterií
Vnitřní prostor přívěsu je rozdělen do dvou částí – kancelář, ve které je umístěna výpočetní
technika spolu s kamerovým systémem a společenská, sloužící pro styk s občany
a odpočinek strážníků.
Umístění mobilní služebny je prováděno na základě vyhodnocení stavu veřejného pořádku
na území města Havířova s přihlédnutím k požadavkům občanů. Služebna je umísťována
na veřejném prostranství na dobu nutnou ke zlepšení veřejného pořádku v dané oblasti.
Strážníci pověření činností na této služebně po rozdělení a převzetí zbraně realizují celou
svou činnost v okolí mobilní služebny, dále zajišťují úřední hodiny pro občany a jsou 24
hodin k dispozici občanům v uvedené lokalitě.
V místech, kde je nainstalována mobilní služebna se strážníci setkávají s velmi
pozitivním ohlasem ze strany občanů, především v lokalitách s dlouhodobými problémy
s nepřizpůsobivými občany. Prostřednictvím mobilní služebny je zajištěna vysoká
spokojenost občanů při eliminaci negativních jevů spojených s jejich pohybem v dané
lokalitě.
Financování projektu:
podíl města na projektu: 1.153.261 Kč
Čerpáno z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevňování veřejného pořádku ve městě Havířov
dotace z MV ČR: 		
Celkové náklady:		
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218 537 Kč
1.371.798 Kč

Speciální technické vybavení
DIGITÁLNÍ MINIKAMERY
Od roku 2011 je k zaznamenání úkonů strážníků
využíváno také digitálních minikamer.

TERMOKAMERA
Termokamera se využívá při pátrání po
pohřešovaných osobách nebo monitorování
neosvětleného prostoru v nočních hodinách.
Umožňuje strážníkům na několik desítek metrů
zachytit tepelné stopy.

NOČNÍ VIDĚNÍ
K nočním kontrolám je využíváno noční vidění, které
umožňuje za naprosté tmy monitorovat prostor.

FOTOPASTI
mohou pomocí detekce pohybu automaticky snímat určený prostor
a pořizovat fotografie i videosnímky, a to i za naprosté tmy.

RÁDIOVÁ SÍŤ
Nově rekonstruovaná rádiová síť MP Havířov nyní pracuje v digitálním přenosu dat, která
mimo jiné neumožňuje odposlech přenášených dat nepovolanými osobami, sleduje
polohu strážníků ve městě a umožňuje strážníkovi vyslat signál „stav nouze“ pomocí
stisknutí tlačítka na radiostanici.
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REGISTRACE JÍZDNÍCH KOL
A INVALIDNÍCH VOZÍKŮ
bezplatná a dobrovolná služba občanům

CÍLEM TÉTO EVIDENCE JE:

• přispět k ochraně majetku občanů
• snížit počet krádeží jízdních kol
• zajištěná nebo nalezená jízdní kola vrátit původním majitelům
JAK PŘIHLÁSIT KOLO K REGISTRACI DO EVIDENCE:

• zkontrolujte technický stav svého kola
• dostavte se i s jízdním kolem na služebnu MP, ul. Karvinská 1a, Havířov-Město
• podmínkou přihlášení je předložení průkazu totožnosti (u dětí mladších 15-ti let průkaz
• totožnosti rodičů) a u novějších kol doklad o jeho nabytí
• v případě, že jízdní kolo bude bez čísla rámu, bude kolo označeno vyražením
• evidenčního čísla a rokem registrace
• zdarma na místě obdržíte „EVIDENČNÍ PRŮKAZ“ a samolepku
• údaje budou neprodleně předány do počítačové evidence
V PŘÍPADĚ PRODEJE, ZTRÁTY NEBO ZMĚNY MAJITELE:

• nahlásíte na služebnu MP potřebné údaje a EVIDENČNÍ PRŮKAZ odevzdáte
• na služebnu MP, komisariát č. 1 na ulici Karvinská 1a, Havířov-Město, kde bude
• provedeno vyřazení z počítačové databáze.
• nový majitel si sám vyžádá novou registraci
KOLO JE MOŽNO ZAEVIDOVAT:
Komisariát č. 1, ul. Karvinská 1a, Havířov-Město
Tel. 596 811 616, 596 813 432
PONDĚLÍ

8.00–11.30

13.00–17.00 HOD.

STŘEDA

8.00–11.30

13.00–17.00 HOD.

BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM PODAJÍ:
Komisariát č. 2 ul. Balzacova, Havířov-Podlesí
Tel. 596 410 133
Komisariát č. 3 ul. Gen. Svobody, Havířov-Šumbark
Tel. 596 884 774
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Nezapomeňte, že i cyklista je řidič a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná
součást povinného vybavení. Technické požadavky na jízdní kola stanovuje Vyhláška č.
341/2014 v příloze č. 12, odd. C) o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

MEZI POVINNOU VÝBAVU PATŘÍ:

• dvě na sobě nezávislé funkční brzdy (přední a zadní), které slouží k zastavení kola.
• přední bílá odrazka a zadní červená odrazka. Tyto odrazky mohou být nahrazeny
odraznými plochami na oblečení.

• oranžové

odrazky, z obou stran obou pedálů, které mohou být nahrazeny světlo
odrážejícími materiály umístěnými na obuvi případně v jejich blízkosti.

• oranžové

odrazky v pletení předního, zadního nebo obou kol a to minimálně jedna
z obou stran. Tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích
kola nebo na koncích blatníků nebo bocích oděvu. Všechny tyto odrazky slouží k Vaší
bezpečnosti a dobré viditelnosti Vás na silnici.

•V

případě že je cyklista mladší 18 let, musí si hlavu povinně chránit přilbou. Tato
přilba musí být zcela funkční a nesmí být použita při žádné nehodě. Velmi důrazně
doporučujeme použití helmy i v případě, že se Vás tato povinnost netýká, může Vám
zachránit život!

PŘI SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI DO POVINNÉ VÝBAVY PATŘÍ TAKÉ:

• přední seřízené bílé světlo, které je schopno bez jakýchkoliv zásahů nepřetržitě svítit
alespoň hodinu a půl. V případě dobré viditelnosti je možné světlo nahradit bílou
blikačkou. Toto světlo Vám dobře poslouží k posvícení silnice.

• zadní

seřízené červené světlo, které je schopno bez jakýchkoliv zásahů nepřetržitě
svítit alespoň hodinu a půl. Toto světlo je možné kombinovat s červenou odrazkou
a v případě dobré viditelnosti je možné světlo nahradit červenou blikačkou. Zadní světlo
slouží k Vaší bezpečnosti z důvodu viditelnosti pro řidiče jedoucí za Vámi.

• zdroj energie, který je schopen dodávat světlům energii na svícení po dobu alespoň
hodinu a půl.

Chcete-li se vyhnout nepříjemnostem, myslete také na dodržování zásad bezpečné
jízdy. Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravím okraji vozovky. Cyklisté smějí jet
jen jednotlivě za sebou. Dítě mladší 10-ti let smí na silnici jet na jízdním kole pouze
pod dohledem osoby starší 15-ti let, to neplatí pro jízdu po chodníku, cyklistické stezce,
v obytné a pěší zóně. Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za
jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné zvíře. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
Za snížené viditelnosti je cyklista povinen mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem
svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem
červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může použít svítilnu bílé
barvy s přerušovaným světlem.
Zcela určitě se také vyplatí si kolo proti krádeži pojistit a sjednat si i pojištění odpovědnosti
pro případ, že způsobíte s kolem škodu někomu jinému.
Pokud cyklista vedením kola nebo jízdou na něm poruší pravidla provozu na pozemních
komunikacích, dopouští se přestupku dle § 125c, odstavce 1, písmene k), zákona č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a může být strážníky MP řešen
v blokovém řízení uložením pokuty až do výše 2000 Kč, u mladistvých pak do výše 1000 Kč.

41

DŮLEŽITÉ INFORMACE
CO DĚLAT, KDYŽ ZTRATÍTE OSOBNÍ DOKLADY?
Ztráta nebo odcizení občanského průkazu (dále jen „OP“)
Po zjištění odcizení neprodleně věc osobně oznamte na nejbližší služebnu Policie ČR,
která Vám vystaví náhradní doklad, který ovšem plně nenahrazuje doklad totožnosti.
Po zjištění ztráty OP navštivte osobně (kdekoliv v ČR) obecní úřad s rozšířenou působností.
Vezměte si s sebou jiný doklad totožnosti (rodný list, cestovní pas). Zaplatíte správní
poplatek ve výši 100 Kč a nový OP obdržíte do 30 dnů. Případně si můžete nechat vystavit
potvrzení o ztrátě OP, které ovšem nenahrazuje plně doklad totožnosti. Nelze jej použít
při jednání na poště nebo v bance a do 15 dnů jste povinen podat žádost o nový OP.
Také si můžete nechat vystavit rychlý OP. To vyžaduje vyplnění žádosti, 2x fotografii,
zaplacení správního poplatku ve výši 200 Kč. Platnost tohoto dokladu je 1 měsíc a tento
doklad zcela nahrazuje občanský průkaz.
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (dále jen „ŘP“)
nebo mezinárodního řidičského průkazu (dále jen „MŘP“)
Držitel řidičského oprávnění je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
V případě odcizení průkazu předložte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností také „Oznámení o odcizení“, které vám bylo vydáno na oddělení Policie
České republiky, kde jste tuto skutečnost ohlásili - i když není nutné tuto skutečnost policii
hlásit, přesto vám tento postup doporučujeme.
K vydání nového průkazu se předkládá:

• vyplněná žádost o vydání řidičského průkazu nebo mezinárodního ŘP
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením
• o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení OP),
• jedna barevná nebo černobílá průkazová fotografie odpovídající současné podobě
• občana o rozměrech 35 x 45 mm
• při poškození průkazu i poškozený ŘP nebo MŘP.

Správní poplatek činí 50 Kč; v případě žádosti o expresní vydání ŘP činí správní poplatek
500 Kč. Poplatek je splatný při podání žádosti.
Ztráta, odcizení platební karty
Po zjištění ztráty či odcizení doporučujeme neprodleně nahlásit tuto skutečnost příslušné
bance a požádat o zablokování účtu.
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Při odcizení, které bude spojeno s protiprávním jednáním ze strany pachatele, věc
neprodleně oznámit na nejbližší služebnu Policie ČR.
Po obdržení výpisu z bankovního účtu si ověřte, zda po nahlášení nebylo ze strany cizí
osoby s kartou manipulováno s ohledem na pohyb uložené finanční hotovosti na účtu.
Pokud ano, ihned to nahlaste na Policii ČR.
PIN KÓD NIKDY NENECHÁVEJTE NA STEJNÉM MÍSTĚ JAKO PLATEBNÍ
KARTU – ANI V PENĚŽENCE NEBO V MOBILU!

JAK SE CHOVAT PŘI POŽÁRU?
Preventivní opatření
Statistiky neúprosně ukazují, že v posledních pěti letech při požárech v domácnosti přišlo
o život 351 osob, to je více než polovina všech osob, kteří byli usmrceni požárem. Hasiči
likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnosti, denně je při nich zraněn alespoň
jeden člověk a minimálně jednou týdně někdo oplakává smrt svého blízkého.
Hlásič požáru - chytré zařízení, které dokáže zaznamenat a zvukovým signálem upozornit
na kouř v místnosti. Díky rychlé reakci hlásiče na možné nebezpečí můžete zachránit životy
svým nejbližších a Váš domov. Z hasičských studií vyplývá, že rychlá reakce na požár je
rozhodující pro záchranu lidských životů. Největší nebezpečí hrozí, když lidé spí nebo
nejsou v místnosti, kde vznikl požár. Ve spánku se člověk snadno nadýchá nebezpečného
kouře. Tři ze čtyř osob během požáru neuhoří, ale udusí se zplodinami. Již pár nádechů
stačí k tomu, abyste se již nikdy neprobudili. A přitom stačí používat hlásič požáru, který
je ve vyspělých zemích již běžnou součástí domácnosti.
Objekty v ČR schválené od 1.7.2008 musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. vybaveny
autonomními hlásiči kouře.
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR doporučuje občanům, aby si
„hlásiče požáru“ pořídili do všech domácností.
Platí totiž známé heslo: „Lepší když vás budí hlásič, než hasič.“
Co dělat, když požár již vypukl?

• Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ“
• neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112
• zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie
• co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří
• vytvořte si roušku z navlhčené textilie a případně si vezměte namočenou deku nebo
alespoň ručník přes hlavu

• při odchodu z hořícího objektu se pohybujte co nejblíže u země
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• nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory
• nemůžete-li již objekt opustit, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna
• a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) upozorněte na sebe hasiče máváním za
oknem nebo vyvěšením velkého kusu látky

• prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby a zvířata – pokud ano,

pokuste se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatujte, kde se nacházejí a řekněte
to následně záchranářům

Jaké hasicí přístroje a k čemu je použít?
Hasicí přístroje jsou určené k hašení začínajícího požáru a podle druhu hasiva je dělíme na:

• VODNÍ

použití na papír, dřevo a další pevné hořlavé látky.

• PRÁŠKOVÝ

NE ! na elektřinu, oleje

univerzální použití (elektřina, domácí spotřebič, oleje, plyny, pevné látky)

• PĚNOVÝ

použití na benzín, naftu, oleje

• SNĚHOVÝ

NE ! na elektřinu, domácí spotřebiče

použití na elektřinu, jemnou mechaniku

• HALOTRONOVÝ

použití na hašení auta, elektřiny, domácích spotřebičů, archivů
Pravidla volání

• volání na všechna uvedená čísla je bezplatné z pevné i mobilní sítě
• čísla volíme vždy bez předvolby
Po vytočení tísňového čísla se dovoláme na operační středisko dané složky IZS, většinou
v krajském městě.
Po přihlášení operátora sdělíme

• co se stalo
• místo události
• počet zraněných, rozsah události
• své jméno a telefonní číslo
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Volající může často nabýt dojmu, že se ho operátor na druhé straně vyptává na věci, které
nejsou důležité. Uvědomme si ale, že operátor na rozdíl od nás není na místě události
a jediné informace získá právě od nás. Z doplňujících informací musí zjistit, co všechno má
na místo poslat, jak je událost naléhavá a hlavně kde přesně k ní došlo.
V každém kraji je několik obcí se stejným názvem a může tak dojít k omylu, který podstatně
oddálí pomoc. Vždy tedy uvádějme také název nejbližšího velkého města.
Složitější je situace v případě události mimo zastavěnou oblast. Tam musíme uvést
i významné orientační body, které poslouží k navedení pomoci. Například kostel, rybník
a podobně.
V případě dopravní nehody je nejjistější říct číslo silnice a kilometr nebo poslední odbočku.
Pamatujme si také, že hovor nikdy neukončujeme my, ale pracovník operačního střediska.
Co dělat dál?
Po ukončení hovoru si ponecháme zapnutý telefon u sebe a nikam netelefonujeme. Je
totiž možné, že nám dispečer zavolá zpět. To je pravděpodobné, pokud si bude chtít
upřesnit nějakou informaci, nebo pokud dojde při události ke zranění a bude potřeba
poskytovat první pomoc.
Jednotné evropské číslo 112
Pokud potřebujeme pomoc konkrétní složky, měli bychom vždy volat její národní tísňovou
linku. Přesto ale jsou situace, kdy je výhodnější volat 112ku:

• náš mobilní telefon nemá signál vlastní sítě
• 112 je jediné, číslo, které lze volat z jakékoliv sítě. V mobilním telefonu dokonce ani
nemusí být vložena SIM karta.

• nedokážeme popsat místo události
• Pokud voláme na linku 112, zobrazí se operátorovi nejen číslo našeho telefonu, ale také
poloha na mapě. Vzhledem k tomu, že poloha se určuje prostřednictvím sítě GSM, není
vždy dostatečně přesná. Může ale pomoci při určení oblasti v níž došlo k události.

• neovládáme místní jazyk
• Především cizinci ocení, že linku 112 obsluhují lidé s dobrou znalostí cizích jazyků. Češi
tuto výhodu naopak ocení při pobytu v zahraničí.

Neslyšící
Hasičský záchranný sbor nabízí neslyšícím osobám možnost registrovat své mobilní číslo,
které následně mohou používat formou SMS zpráv a spojit se tak v tísni s operačním
střediskem.
Zneužití tísňového volání
Všechny hovory na tísňové linky jsou nahrávány a stejně tak se uchovávají čísla, ze kterých
bylo voláno. Vypátrání „vtipálka“ tak není nereálné a úhrada nákladů může přijít draho.
Nejhorší ale je, že kvůli Vašemu vtipu se nemusí dovolat někdo, kdo pomoc skutečně
potřebuje!
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POVODEŇ
V okamžiku, kdy nám voda zaplavuje dům, bývá na většinu opatření již pozdě. Neměli
bychom tedy podceňovat varování a je lepší se připravit předem. To je samozřejmě
možné pouze v případě přirozené povodně, která přichází pozvolna.
Už v okamžiku, kdy začíná stoupat hladina a je velké riziko zaplavení našeho obydlí,
bychom měli provést několik věcí:

• zásobit se potravinami a pitnou vodou
• připravit svítilnu, rozhlasový přijímač a náhradní baterie
• odstranit, nebo řádně upevnit všechny věci, které by mohla
zahradní nářadí)

voda odnést (žebříky,

• přesunout cenné věci ze sklepů a přízemních prostor
• zabezpečit chemické látky, které by mohli ohrozit životní prostředí
• přeparkovat automobily do vyšších míst
• připravit pytle s pískem na utěsnění oken a dveří
• začít připravovat evakuační zavazadlo
Po celou dobu bychom měli sledovat místní sdělovací prostředky, kde se dozvíme aktuální
situaci a hlavně prognózu. Informace nám mohou být předány také prostřednictvím
místních rozhlasů a vozů složek IZS.
Bude-li situace opravdu vážná, budeme na nebezpečí upozorněni prostřednictvím sirén.
Stupně povodňové aktivity:
1. stav bdělosti – vyhlašuje se v okamžiku rizika vzniku povodně
2. stav pohotovosti – 2. stupeň bývá vyhlašován v okamžiku, kdy riziko přerostlo v povodeň
3. stav ohrožení – povodeň začíná ohrožovat životy a majetek
NADÁLE UŽ NEMÁME PŘÍLIŠ MOŽNOSTÍ, JAK SITUACI OVLIVNIT. ZBÝVÁ NÁM
TAK POUZE DODRŽOVAT NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH ZÁSAD:

• sledovat aktuální situaci a řídit se pokyny orgánů krizového řízení a záchranářů
• nepodceňovat nebezpečí, tedy nesnažit se dostat k rozbouřeným tokům, nebo
dokonce sjíždět a považovat za adrenalinovou zábavu

je

• neodmítat

případnou evakuaci a chápat ji jako opatření pro naše bezpečí, ne jako
omezování našich práv

• Neměli bychom myslet pouze na sebe, ale pokud je to možné také pomoci starším
a nemocným lidem.
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DOPRAVNÍ NEHODA
Dopravní nehody patří v současné době mezi nejčastější události, při nichž zasahují složky
IZS. Zároveň se také řadí mezi zásahy nejnebezpečnější.
Každý, kdo se rozhodne při dopravní nehodě pomoci, by se měl řídit jedním základním
pravidlem – nejprve zajistit vlastní bezpečnost podle hesla „mrtvý zachránce už nikomu
nepomůže“.

• zastavte v bezpečné vzdálenosti od místa nehody
• zajistěte vlastní bezpečnost – zapněte výstražná světla a oblečte si reflexní vestu
• vezměte z vozu autolékárničku a umístěte výstražný trojúhelník

Co nejdříve obhlédneme situaci a voláme některou z národních tísňových linek, případně
číslo 112. To použijeme jako jediné i v případě, kdy nemá náš mobilní telefon signál vlastní
sítě.
Dispečerovi sdělíme:

• místo nehody
• o jakou nehodu se jedná
• počet a stav zraněných
• kdo volá
Pro hasiče je důležité vědět, jestli jsou osoby uvězněny ve vozidle nebo mimo něj, jestli
vozidlo hoří a samozřejmě, zda jde o osobní nebo nákladní vozidlo. Záchrannou službu
naopak nejvíce zajímá počet zraněných a rozsah poranění. V některých případech pošle
dispečink na místo vrtulník letecké záchranné služby, a proto bude chtít vědět, jestli je
možné někde v blízkosti nehody přistát.
Přestože požár havarovaného vozidla není zdaleka tak častý, jak se nás snaží přesvědčit
filmaři, je vhodné požádat někoho z přítomných, aby vzal hasicí přístroj a byl připraven
pro případ požáru vozidla.
První pomoc
Nejprve zjistíme stav vědomí. To uděláme důrazným oslovením, případně bolestivým
podnětem (štípnutím do ušního lalůčku). Pokud je postižený při vědomí, snažíme se ho
uklidnit a celou dobu s ním v rámci možností komunikujeme. Pokud je to možné, ošetříme
prudce krvácející rány. Neošetřujeme nekrvácející zlomeniny, protože by to znamenalo
pouze zbytečné utrpení zraněného a po několika minutách by stejně byly použity
profesionální vakuové dlahy.
Složitější situace je, pokud je ve vozidle více zraněných. V tom případě musíme nejprve
získat přehled o jednotlivých zraněných a až následně začneme ošetřovat.
Přednost dáme zraněným, kteří nesténají, ani nevolají o pomoc.
Při dopravních nehodách může dojít k poranění krční páteře, proto se snažíme s postiženým
nehýbat. Výjimkou je zástava oběhu, kdy musíme postiženého vyprostit z vozidla
a okamžitě zahájit resuscitaci. I v tomto případě je vhodné požádat další osoby o pomoc
a jeden zachránce po celou dobu fixuje hlavu. Sice může dojít k dalšímu prohloubení
zranění, ale bez naší pomoci by zraněný pravděpodobně neměl šanci žádnou. Pokud je
zraněný v bezvědomí, ale má zachované dýchání a krevní oběh, můžeme ho ponechat
ve vozidle. Tlakem na hrudník a čelo ho opřeme o sedadlo a zajistíme průchodnost
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dýchacích cest. Takto ho přidržujeme až do příjezdu profesionální pomoci. Tohle je také
jediný možný způsob pomoci v situaci, kdy dojde k zablokování dveří a k postiženému se
nelze jinak dostat.
Velmi častou chybou, s níž se lze při dopravní nehodě setkat je položení postiženého na
zem a podložení hlavy. Tím spolehlivě dojde k uzavření dýchacích cest. Hlavu tedy nikdy
nepodkládáme, naopak se doporučuje mírný záklon, ale s ohledem na krční páteř.
Další důvodem pro okamžité vytažení postižených z vozidla je jeho požár. Tomu lze do jisté
míry předejít vypnutím zapalování, případně i odpojením akumulátoru. Samozřejmostí je
nepřibližovat se k místu nehody se zapálenou cigaretou (pozor na přihlížející kuřáky).
Dáváme také velký pozor, abychom se nedostali do prostoru mezi zraněného a čelní sklo.
Při pohybu totiž může dojít k iniciaci airbagů a tím zranění zachránce.
Opatrní musíme být také v případě, kdy hrozí pohyb vozidla. Vhodné proto je zajistit
vozidlo proti pohybu, například kamenem.
Časté chyby

• volající nedokáže popsat místo nehody
• Častý problém, pokud člověk někudy projíždí

poprvé. Tento problém částečně řeší
lokalizace polohy mobilního telefonu na lince 112, přesto je vhodné průběžně během
jízdy sledovat tabule s názvy obcí, nebo kilometrovníky.

• projíždějící řidič nahlásí nehodu, ale nezastaví
• Také situace, se kterou se lze často setkat. Je

ovšem nutné si uvědomit, že pouhé
přivolání pomoci člověku v bezvědomí zřejmě stačit nebude…

• podcenění vlastní bezpečnosti
• Chyba, která mnoho lidí stála zdraví, nebo život. Obzvlášť opatrně je třeba si počínat
v mlze nebo na dálnici.

• přehlédnutí zraněného
• Mnoho lidí stále nechápe význam bezpečnostních pásů a při nehodě pak končí v okolí
vozidla. Především při nehodě ve městě se pod vozidlem může nacházet chodec.

• snaha být „akční“
• Zdůraznili jsme si, že pouhé přivolání pomoci nestačí. Stejně tak je ale třeba varovat
před zbrklým a neuváženým postupem.

Varování obyvatel
V ČR existuje jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“

• vyhlašován kolísavým signálem po dobu 140 sekund
• může upozorňovat na únik nebezpečné látky, ale také

na vznik povodně nebo jiné

události

Činnost po zaznění Všeobecné výstrahy:
1. ukryjte se v nejbližší zděné budově, nevyhledávejte sklepní prostory
2. uzavřete okna a dveře, vypněte klimatizaci
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3. sledujte televizní a rozhlasové vysílání
4. řiďte se pokyny orgánů krizového řízení
Ostatní signály, které NEJSOU určeny pro varování obyvatel:

• Požární poplach – přerušovaný signál po dobu 60 sekund
• Zkouška sirén – stálý signál po dobu 140 sekund
Po přihlášení dispečera sdělíme:

• co se stalo
• místo události
• počet zraněných, rozsah události
• své jméno a telefonní číslo
Dále nikam netelefonujeme, zapnutý telefon máme u sebe pro případ zpětného volání.
Linka 112 umožňuje volat i v případě, kdy máme signál jiného operátora, zamknutou
klávesnici, nebo neznáme PIN.

EVAKUACE
Před opuštěním domácnosti si připravíme evakuační zavazadlo:

• balené potraviny
• balenou pitnou vodu
• misku, příbor
• doklady, pojistné smlouvy a cennosti
• rádio na baterie
• toaletní a hygienické potřeby
• léky
• svítilnu a náhradní baterie
• náhradní oděv
• spací pytel (přikrývku)

Zavazadlo označíme jménem a adresou, dětem vložíme do kapsy cedulku se jménem
a kontaktem na rodiče.
Těsně před opuštěním bytu:
• uhasíme otevřený oheň v topidlech
• vypneme elektrické spotřebiče (s výjimkou mrazniček)
• uzavřeme přívody plynu a vody
• dětem vložíme do kapsy cedulku s adresou
S sebou můžeme vzít také kočky a psy v uzavřených přepravkách. Ostatní zvířata
ponecháme doma, ale dostatečně je zásobíme vodou a krmivem.
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Jednotné evropské číslo tísňového volání		

112

Hasiči						

150

Zdravotní záchranná služba			

155

Městská policie					

156

Policie ČR					

158

V případě volání na některou z tísňových linek uveďte:

• Vaše jméno a příjmení
• číslo telefonu, ze kterého voláte
• co se stalo
• kde - pokud možno úplnou adresu

TÍSŇOVÉ LINKY JSOU ZŘÍZENY PRO PŘIJETÍ STAVU NOUZE.
NEZNEUŽÍVEJTE JE !
Vaší nezodpovědností se může oddálit pomoc lidem, kteří ji v dané chvíli budou
opravdu potřebovat.
Poučte prosím o tom i své děti !

Kontakty Policie ČR
www.policie.cz
POLICIE ČR OBVODNÍ ODDĚLENÍ HAVÍŘOV 1 A 2:
Adresa:
Telefon:
Fax: 		
E-mail:

Sv. Čecha 1, 736 01 Havířov-Město
596 805 541
974 744 658
ka.oo.havirov1.sekretariat@pcr.cz

POLICIE ČR OBVODNÍ ODDĚLENÍ HAVÍŘOV 3:
Adresa:
Telefon:
Fax: 		
E-mail:
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Moravská 31, 736 01 Havířov-Šumbark
596 884 863-6
974 734 758
ka.oo.havirov3.sekretariat@pcr.cz

Kontakty Městské policie Havířov
www.havirov-city.cz
Adresa: Karvinská 1a, 736 01 Havířov-Město
ŘEDITELSTVÍ MP HAVÍŘOV
ředitel MP
Ing. Bohuslav Muras
Telefon: 596 813 146
Email: sekretariat.mpha@havirov-city.cz
KOMISARIÁT MĚSTO
Karvinská ul. 1a
Telefon: 596 813 432, 596 811 616
		
KOMISARIÁT PODLESÍ
Balzacova ul. 2
Telefon: 596 410 133
KOMISARIÁT ŠUMBARK
ul. Gen. Svobody 53
Telefon: 596 884 774

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR
KARVINÁ, HASIČSKÁ STANICE HAVÍŘOV
ul. Karvinská 1
Havířov-Město
Telefon: 950 712 011
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HAVÍŘOV MĚSTO
ul. Požárnická 19
Havířov-Šumbark
sdh-havirov@volny.cz
http://www.sdh-havirov.cz/
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HAVÍŘOV ŽIVOTICE
ul. Padlých hrdinů
Havířov-Životice
hasici-zivotice@seznam.cz
http://www.sdh-havirov-zivotice.wz.cz/
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