Město Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Městská policie
V Tachově 7.1.2021

Zpráva o činnosti Městské policie Tachov za období od 1.1.2020 do
31.12.2020
Zpráva o činnosti Městské policie Tachov (dále jen MP) je předkládána na základě
plánu práce rady a zastupitelstva města pro rok 2021 a zahrnuje výše uvedené období činnosti
MP Tachov.
Personální stav :
Plánovaná tabulkový stav zaměstnanců MP je 17 strážníků, 16 strážníků + 1 vedoucí
strážník a 4 operátoři MKDS a PCO (městský kamerový dohlížecí systém a pult
centralizované ochrany).
Skutečný stav je v současné době celkem 21 zaměstnanců. Z toho je 17 strážníků
městské policie, kteří jsou plně kvalifikování pro výkon služby, kdy je 13 mužů a 4 ženy.
Jeden strážník je na funkci vedoucího strážníka, který nejen zastupuje velitele MP v době jeho
nepřítomnosti, ale také samostatně vydává pokyny a instrukce ostatním strážníkům. Na
MKDS a PCO jsou 4 stálí zaměstnanci - operátoři. V průběhu roku 2020 se početní stav
strážníků zvýšil ze 16 na 17. Jedna strážnice nastoupila k MP v srpnu 2020. V současné době
je plně vyškolená pro práci městského strážníka. V přímé službě je v současné době 16
strážníků a jedna strážnice je na mateřské dovolené, část služeb ovšem také vykrývá.
V současné době není žádné volné místo strážníka. Tři strážníci slouží u MP 27 let,
jeden slouží 25 let, tři strážníci slouží 20 let, jeden slouží 15 a devět strážníků má odslouženo
méně jak 10 let.
Díky současné personální situaci a plnému stavu strážníků se daří, aby téměř denně
byli ve službě vždy dvě dvoučlenné hlídky, případně jedna tříčlenná. Samozřejmě to
umožňuje i lepší plánování služeb s ohledem na čerpání dovolené, při nemocenské a také
v situaci, kdy strážníci ve výjimečných případech plní úkoly na operátorů PCO
Vlastní náplň činnosti MP, MKDS a PCO :
Strážníci i pracovníci dispečinku pracují ve dvanácti hodinových turnusových
směnách, čímž je zaručena činnost MP i MKDS a PCO po celých 24 hodin. V roce 2020
všichni strážníci MP Tachov absolvovali školení řidičů, bezpečnosti práce, ve spolupráci
s Policií ČR prodělávají výcvik střelecké přípravy, používání donucovacích prostředků
a taktiky zákroku, ačkoliv v průběhu roku byl tento výcvik opakovaně přerušen z důvodu
vládních opatření na Covid 19. Strážníci jsou průběžně vybavováni zákony a předpisy, které
pro výkon služby potřebují. Dle plánovaných školení strážníci absolvovali pravidelné
povinné školení a prolongační zkoušky, které všichni strážníci bez problémů zvládli.

Finanční prostředky na rok 2020 :
Na rok 2020 bylo pro činnost MP, MKDS a PCO v rozpočtu města Tachova
vyčleněno celkem 16.394 000,-. Na investice bylo v rozpočtu vyčleněno 1.000.000,-Kč.
V současné době dle předběžného odhadu vyčíslení hospodaření MP za celý rok 2020 je
možno s jistotou konstatovat, že k překročení tohoto rozpočtu nedošlo.
Statistické údaje některých činností MP Tachov za rok 2020 v porovnání s rokem 2019
Celkem událostí
Pokuty na místě zaplacené
Pokuty na místě nezaplacené
Přestupky celkem
Přestupky porušení OZV
(obecně závazná vyhláška a
nařízení obce) o pohybu psů
veřejný pořádek
Nasazeno blok.zařízení
Přestupky řešené domluvanapomenutí
Přestupky předané - celkem
Přestupky v dopravě

2020
4528
680 (ve výši 236.600,-Kč)
163 (ve výši 152.600,-Kč)
2793
29

2019
3643
598(ve výši 196.200,-Kč)
126(ve výši 103.900,-Kč)
1262
65

219
497

331
393

197(154 v dopravě)
1272

145
656

Ze statistických údajů některých činností strážníků vyplývá, že se činnost strážníků
výrazně zvýšila. Došlo nárůstu jak projednávaných přestupků, tak celkové výši udělených
pokut. Snížil se počet pokut na místě nezaplacených. Výrazně stoupl i počet všech úkonů
prováděných strážníky, především události na které strážníci vyjíždějí a to výjezdy na signál
PCO, výjezdy na rušení nočního klidu, bezdomovce, opilé osoby především z řad
zahraničních pracovníků ubytovaných na zdejších ubytovnách, výjezdy na volně pobíhající
pejsky, uhynulá nebo sražená zvířata, spolupráce s ZZS u agresivních pacientů, pomoci lidem
v nesnázích a další. Strážníci MP Tachov byli pravidelně instruováni, aby se věnovali ve
zvýšené míře přestupkům v dopravě (nesprávné parkování na sídlišti Rapotín) narušování
veřejného pořádku, kdy se nejedná jen o vandalismus, zábor veřejného prostranství, ničení
majetku, ale i o zvýšený počet bezdomovců ( zvláště invalidní bezdomovec) a zahraničních
pracovníků v podnapilém stavu na které se dnes a denně vyjíždí. I v roce 2020 ve spolupráci
s Policií ČR se odváží na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně, čímž nejen se zvedají
náklady na provoz, ale po tu dobu strážníci chybí přímo ve městě. K činnostem MP patří
i zabezpečování kulturních a sportovních akcí, ale s ohledem na vládní opatření s Covid-19 se
v roce 2020 většina akcí, včetně Městských slavností, nekonaly. Naprosto běžně MP také
provádí doručování pošty pro jednotlivé odbory Městského úřadu a soudy převážně lidem,
kteří se dopouštějí přestupků, prověřuje místa pobytů výše uvedených osob, provádí šetření
k černým skládkám, k městským bytům, zda nejsou neoprávněně pronajímány, pravidelné
kontroly hřbitovů, rozhledny, hradebních uliček a dalších zařízeních v majetku Města
Tachova.
Dispečink MP MKDS a PCO
Operátoři MKDS a PCO zajišťují také funkci dispečinku MP Tachov. Je zde zavedena
tísňová linka 156 a operátoři i na základě vlastního vyhodnocení situace z kamer, kterých je
v současné době v provozu 34, nebo na základě telefonického podnětu vysílají hlídku na
danou událost. Rozhodnutí o způsobu řešení problému vždy zůstává na samotných strážnících

po vyhodnocení situace a dispečink o dané problematice vede záznam o průběhu, místě, času
události popřípadě způsob postihu a registrační značka vozidla.
Kamerový systém byl v roce 2020 rozšířen o otočnou kameru u Revisu, byla
provedena výměna vadné kamery v ul. B. Němcové.
Dopravní a technické vybavení
V průběhu roku 2020 se podařilo splnit všechny naplánované modernizace a výměny
techniky. V únoru bylo zakoupeno a plně do standardu vybaveno nové služební vozidlo
Škoda Octavia Combi, které nahradilo již nevyhovující a značně poruchové vozidlo Fiat
Doblo. Fiat Doblo byl následně odprodán za cenu stanovenou soudním znalcem. Vybavení
strážníků bylo v květnu doplněno o dvě vozidlové kamery do služebních vozidel a o čtyři
osobní kamery strážníků, tak aby strážníci zaznamenávali průběhy služebních úkonů,
především řešení přestupků V červenci došlo k výměně radiového vybavení za digitální
vysílačky. Jedná se o čtyři ruční, dvě vozidlové (do té doby jedno služební vozidlo nebylo
vybaveno vysílačkou) a jednu stacionární vysílačku (na PCO). Veškeré radiové vybavení je
již digitální (původní vybavení z devadesátých let bylo analogové) a díky převaděči je plný
dosah vysílaček jak vozidlových, tak ručních, nejen ve městě, ale do všech osad. Bylo
dokončeno připojení a zprovoznění do registrů osob, vozidel a řidičů, tedy registrů, do
kterých mají strážníci přístup přímo ze zákona. Současně je v provozu parkovací systém, kdy
strážníci mohou přímo z místa kontrolovat na tabletu zaplacené parkovné a již byla
zprovozněna aplikace možnosti načítání registračních značek a QR kódů občanských průkazů
přes mobilní zařízení (služební mobilní telefon a tablet) a možnost ihned na místě provádět
lustrace, ověřování totožnosti a lustrace v registrech pátrání po osbách. Vlastní služebna byla
vymalována a pořízen nový nábytek (psací stoly a šatní skříňky) a byl proveden nový stropní
podhled na služebně, který nejen zvyšuje úroveň interiéru, ale má i kvalitnější osvětlení
interiéru.
Strážníci MP jsou vybaveni v současnosti dvěma služebními vozidly v barevném
provedení MP Tachov. Jedná se o výše zmíněnou Škodu Octavii Combi a Dacii Duster, která
byla zakoupena v lednu 2017. Díky novému služebnímu vozidlu výrazně klesly náklady na
servis vozidel. Kromě pravidelných servisních úkonů byla Dacia Duster opravována kvůli
poškození opilou osobou, která byla převážena na PAZS. Tato oprava byla uhrazena
pojišťovnou a poškozením se zabývala Policie ČR.
Pro provádění hlídkové činnosti ve špatně přístupných nebo rekreačních oblastech se
využívají dvě služební horská kola s výbavou pro výkon služby strážníka MP. Strážníci jsou
dále vybaveni přístrojem Dräger na zjišťování alkoholu v dechu přestupců i s tiskárnou. Do
výbavy jednoho z vozidel (Škoda Octavia Combi) trvale patří přenosný defibrilátor a strážníci
prochází pravidelným školením. Od roku 2018 jsou všichni strážníci vybaveni zbraněmi CZ
P-10 ráže 9 mm. Pro nákup a obnovu výstrojních součástek je v rozpočtu vždy dostatečný
finanční limit. V září proběhla kontrola zbraní a evidence zbraní ze strany Policie ČR a touto
kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky nebo závady.
Spolupráce s ostatními složkami
Samostatnou kapitolou je spolupráce s Policií ČR, Územním odborem Tachov, kdy ze
strany Policie ČR byla vyžadována spolupráce ve 142 případech (nejvíce v říjnu, kdy bylo
23x žádáno o spolupráci). Jedná se především o žádosti výjezdů hlídky na oznámení krádeží
v obchodech, vzájemné napadání osob, nasazení botiček, řízení dopravy při dopravních
nehodách atd. Současně se jedná o předávání přestupků z MP Tachov Policii ČR, Především
krádeže, přestupky řidičů zadržených bez řidičského oprávnění nebo řízení vozidla pod
vlivem alkoholu, pachatele trestných činů, v pátrání po pohřešovaných osobách. Tato
vzájemná spolupráce je srovnatelná s předešlými roky.

Je potřeba uvést i fakt, že strážníci v průběhu roku i ve vlastním osobním volnu ve
dvou případech poznali osobu v celostátním pátrání a díky tomu došlo k zadržení těchto osob,
další strážníci vzhledem ke své kvalifikaci slouží i v nemocnici ve Stodu či u záchranné
služby, kde zároveň vypomáhají na covidových odděleních. Celkově za rok 2020 strážníci
zajistili tři osoby v celostátním pátrání a předali Policii ČR k dalším úkonům.
Strážníci MP ve spolupráci s Majetkoprávním odborem a Odborem dopravy
a silničního hospodářství MÚ Tachov od května 2020 provádí zjištění, zaslání výzev
k odstranění a odstranění autovraků. Celkem se jedná o 22 autovraků, z nichž 13 autovraků
odstranili sami majitelé po odeslání výzvy velitelem MP, jeden autovrak odstranil majitel již
na základě výlepu výzvy na autovrak, 6 autovraků bylo odtaženo na odstavnou plochu po
marném uplynutí lhůty na odstranění majitelem a dva autovraky jsou ve lhůtě na provedení
úředního ohledání(jsou bez RZ).
Závěrem této zprávy je skutečně velké poděkování za práci všem strážníkům MP Tachov
a operátorům MKDS a PCO za jejich práci v roce 2020, která i s ohledem na vládní opatření
s Covid-19 byla náročnější, než v předešlých letech. Nepochybně si tento dík skutečně
zaslouží za svoji odvedenou náročnou práci v roce 2020.
Ing. Radovan Macák
velitel Městské policie Tachov

