HARMONOGRAM ZŘÍZENÍ
MĚSTSKÉ POLICIE HEŘMANŮV MĚSTEC
včetně rozpracovaných detailů činnosti
Dle dokumentu „Rozvaha ke zřízení Městské policie v Heřmanově Městci“ vypracovaného Komisí
dopravní a veřejného pořádku, se kterým byla seznámena jak Rada města, tak i pro jednání 21. září 2015
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec, byl zpracován tento HARMONOGRAM a také detaily činnosti
Městské policie Heřmanův Městec. Harmonogram byl v detailech dokončen na pracovním jednání
Zastupitelstva města 23. listopadu 2015.
Vznik Městské policie Heřmanův Městec je schválen usnesením Zastupitelstva města č. 61/2015 ze dne
21. 9. 2015, kdy byla schválena Obecně závazná vyhláška 1/2015 – zřízení městské policie.
Základní údaje:




Počet strážníků: 5 – v režimu: 1 velitel + 4 strážníci
Základní služebnost: pondělí – pátek 7:00-20:00 + večerní služby a víkendy dle aktuálních
potřeb města
Ostatní časy: pohotovostní služba

Služebna městské policie:






Původní budova MěÚ – přízemí, náměstí Míru 4, Heřmanův Městec
Nábytek bude zachován původní, dojde pouze k provedení nezbytných úprav rozmístění.
První patro budovy bude zakonzervováno a uzamčeno pro budoucí využití
Uzavíratelný dvůr bude sloužit coby garážové stání pro služební automobil
Napojení na linku 156 bude předmětem jednání až po zřízení služebny (zákon nevyžaduje)

Vybavení městské policie:





Osobní automobil s nezbytnými doplňky
Mobilní radar
Nezbytné technické vybavení dle zákona o obecní policii
Městská policie nebude při vzniku vybavena střelnými zbraněmi

Smlouvy s okolními obcemi:


Nebudou v první fázi zřízení uzavírány

Kamerový systém:


Ve spolupráci s OOP ČR bude navržen základní kamerový systém města. Jeho následná
realizace bude podmíněna úspěšným přidělením dotačního titulu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM








do 31. 12. 2015 vypsání VŘ na pozici velitele Městské policie Heřmanův Městec
do 31. 12. 2015 vypsání VŘ na pozici strážníka Městské policie Heřmanův Městec
do 31. 1. 2016 ukončení termínu přihlášení zájemců o pozice dle VŘ
do 29. 2. 2016 výběr zaměstnanců MP dle vypsaného VŘ
1. 3. 2016 jmenování velitele MP a 4 strážníků MP
do 31. 3. 2016 základní vybavení a zprovoznění služebny MP
1. 4. 2016 zahájení vlastní činnosti Městské policie Heřmanův Městec

FINANČNÍ návrh rozpočtu MP pro rok 2016
Pořizovací náklady:






Automobil vybavený pro potřeby MP
Ruční radar pro měření rychlosti
Zařízení služebny MP (vč. sw a techniky)
Vybavenost strážníků (uniformy, telefony) – 5 osob
CELKEM

400.000 Kč
400.000 Kč
200.000 Kč
380.000 Kč
1.380.000 Kč

Provozní náklady:






Mzdy – 5 osob – ¾ roku (vč.odvodů)
Školení a zákonné zkoušky
Provoz služebny (energie, údržba, servis)
Provoz automobilu (palivo, pojištění)
CELKEM

1.500.000 Kč
100.000 Kč
100.000 Kč
120.000 Kč
1.820.000 Kč

Finanční požadavek na rozpočet města pro rok 2016

3.200.000 Kč

(při navrhovaném rozpočtu se alokovaná částka na provoz pohybuje v řádu 2,49% rozpočtu města)

NÁPLŇ A ÚKOLY MP
Primárně řeší zákon o obecní policii č. 533/1991Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základní premisou,
která definovala vznik MP Heřmanův Městec je „SLUŽBA OBČANŮM nikoliv represívní složka“.
Přednostní úkoly činnosti MP po jejím zřízení:










VYHLÁŠKY MĚSTA – dohled nad dodržováním platných vyhlášek města a obecně závazných
předpisů o ochraně veřejného pořádku
BEZPEČNOST V ULICÍCH – provádění pochůzkové činnosti v ulicích města včetně jeho
místních částí a dozor nad problémovými lokalitami
ŠKOLSTVÍ – v návaznosti na potřeby školských zařízení (zejména pak ZŠ) vykonávat dozor
nad nejfrekventovanějšími přechody v ranních a odpoledních hodinách. Dále pak připravovat
ve spolupráci se všemi školskými zařízeními osvětové programy v oblasti bezpečnosti,
prevence drog a silničního provozu
VEŘEJNÉ AKCE – ve spolupráci s pořadateli oznámených veřejných akcí na území města a
jeho místních částí zajišťovat pořádek a dohled nad průběhem dané akce
DOPRAVA – provádět namátková měření rychlosti na nejfrekventovanějších a
nejproblematičtějších úsecích silničního provozu, včetně regulace a nápravy parkovacích stání
(správnost parkování vozidel, řešení situací s vraky, koordinace a návrhy optimalizace
parkovacích stání v nejvytíženějších lokalitách města) – účelem této činnosti není příjem
do pokladny města, ale regulace a pomoc při situacích, které komplikují provoz
VANDALISMUS – monitoring a pochůzková činnost v lokalitách, kde dochází k častému
ničení veřejného majetku. Návrh řešení kamerového systému města.
POLICIE ČR – nastavit řádnou a bezproblémovou spolupráci s místním OO Policie ČR.

Po zahájení výkonu činnosti MP bude každé první úterý v měsíci prováděna pravidelná porada
s vedením města (minimálně starosta, optimálně i místostarosta a tajemnice MěÚ) za účasti velitele MP
s předložením hodnotící zprávy za uplynulý měsíc. Výsledkem porady bude krátkodobý harmonogram
činnosti na měsíc nadcházející. Povinností velitele MP bude předkládat na jednání Zastupitelstva města
vždy zprávu o činnosti za uplynulé období od posledního jednání zastupitelstva. Za kalendářní rok bude
vypracována velitelem MP roční Zpráva o činnosti.
Vypracoval: Josef Kozel, starosta města
Heřmanův Městec 23. 11. 2015

