Městská policie Horní Bříza
Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza
______________________________________________________________________
tel.: 377 955 369, 602 486 678, e-mail: policiehornibriza@email.cz

Přehled činnosti Městské policie Horní Bříza v prvním pololetí
(1/2020 – 26. 6. 2020)
Městskou policií bylo v tomto pololetí přijato a řešeno 156 oznámení od občanů
a organizací, odchyceno 11 psů, s umístěním do záchytného kotce nebo předáni majitelům.
Sepsáno bylo celkem 18 úředních záznamů. V roce 2020 je na Městskou policii v HB
i nadále napojeno 8 zabezpečených objektů ve městě.
Přestupků, které se týkají porušování městských obecně závazných vyhlášek, např.
přestupků proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití bylo řešeno příkazem
na místě (blokovou pokutou) celkem 6, v celkové částce 2.000,- Kč.
Přestupky, které nebyly řešeny blokovou pokutou nebo domluvou byly předány
správnímu orgánu nebo Policii ČR k dalšímu vyřízení. Jako příklad můžeme uvést osoby, které
po vstupu do lomu Horní Bříza porušili tzv. Horní zákon a byli za svoje jednání předáni
Báňskému úřadu k dořešení. Jednalo se celkem o 18 osob.
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu:
Nejvíce těchto přestupků bylo za překročení rychlosti, a to 85x řešeno blokovou pokutou
v celkové částce 51.900,- Kč.
Ostatní přestupky (za parkování a místní úprava silničního provozu) 72x řešeno blokovou
pokutou v celkové částce 15.200,- Kč.
Předvoláno na služebnu Městské policie bylo celkem 26 osob k podání vysvětlení za své
přestupkové jednání.
Výzva pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku uložena 221 x (špatné parkování,
lístek za stěračem).
Zadržených řidičů pod vlivem návykové látky 2x.
Asistence (Policii ČR, hasičům a RZS) 18x (většinou dopravní nehody, požáry).
Předané osoby Policii ČR pro podezření ze spáchání TČ – 7 x.
V rámci opatření COVID – 19 se městská policie zaměřila na dodržování vládních opatření,
a to jak u místních provozoven i jednotlivců. Většinu zjištěných porušení nařízení řešila
preventivním upozorněním - domluvou. Jeden případ - neuposlechnutí výzvy vzít si roušku, byl
ze strany MP řešen blokovou pokutou ve výši 500,- Kč.

Problematika autovraků:
Městská policie dále zjistila 12 vozidel neprovozuschopných nebo totálních vraků na místních
komunikacích a oznámila nebo přispěla k jejich odstranění. Novela zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích umožňuje již odstraňovat vraky, které nemají platnou STK
(propadlou více jak 6 měsíců). V praxi je to pak tak, že městská policie vrak vyhledá
a postoupí informaci správci komunikace (obec), která pokračuje v dalším řízení.
Kontrola pohybu psů:
Na základě platnosti obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat
na veřejných prostranstvích, probíhá i nadále kontrola psů. Plánuje se kontrola čipů, která byla
odsunuta z důvodu COVID – 19.
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva uzavřená s obcemi Tatiná a Nekmíř o poskytování služeb Městské
policie Horní Bříza pokračuje i v roce 2020. Na základě přijatých oznámení a žádostí
o spolupráci odsloužili strážnici k dnešnímu dni v obci Tatiná a v obci Nekmíř celkem 48 hodin.
Preventivní opatření pro děti:
- na měsíc září je naplánovaná beseda s žáky 1. tříd;
- na podzim je naplánovaná již tradiční společná akce s pracovníky BESIP, MP HB, SDH HB
a záchranné služby.
Nezapomněli jsme ani na mateřské školy, pro které jsou nakoupeny reflexní vesty a dárkové
předměty, které budou předány při příležitostných besedách.
Další opatření:
V místních restauracích, obchodech, na sportovních hřištích, čerpací stanice PapOil dodržování nařízení spojených s COVID – 19, dále se strážníci podíleli na fyzických
bezpečnostních opatřeních na České poště nebo u České spořitelny, na nádraží ČD a
autobusových zastávkách.
Namátkové kontroly probíhají v opuštěných halách a objektech. Bezpečnostně-dopravní
činnost MP je i nadále prioritně zaměřena u škol, školek a středního odborné školy.
Ubytovací zařízení:
I nadále funguje dohoda s majitelem ubytovny Tovární 77, kde má MP HB neomezený přístup
do veřejných prostor v jakoukoliv dobu a pokud se vyskytne závadová osoba, tak je s ní na
žádost MP ukončena smlouva v dotyčném ubytovacím zařízení. V současné době se polovina
obyvatel přestěhovala zpět do Plzně.

- ubytovna u p. Ceplechy byla přestavěna na byty;
- ubytovna Tovární 48, komunikace s novým majitelem nefunguje.
Další činnost MP HB:
- vypátrání odcizeného kola a součinnost při vypátrání dalšího kola v hodnotě 70 000,-Kč;
- podíl na zadržení pachatelů, kteří v místních zahradách odcizili sekačky, křovinořezy a jiné
drobné nářadí;
- vypátrání dvou osob, které byly v pátrání pro Policii ČR.

Na závěr doplňující informace, že město Horní Bříza obdrželo dotaci ve výši 200.000,-Kč od
Plzeňského kraje jako příspěvek 50% na nákup nového rychloměru a alkohol tester.

Bc. Zdeněk Procházka v. r.
radní pro bezpečnost, pověřený řízením MP

