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Sdělení k žádosti 
 
 
Vážený pane zastupiteli, 
 
výkon služby městské policie v lokalitě ulice Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu odpovídá nejen stavu 
veřejného pořádku na místě a zjištění strážníků, ale i podnětům, jež od občanů získáváme.  
 
Vítám Vaše apely na občany při schůzkách s nimi, aby nebyli lhostejní k dění kolem nich, neboť 
jedině maximální spolupráce obou složek policie s občany je řešením panujících problémů. Nikde 
na světě se nesetkáte se stavem, kdy je každá ulice města, vesnice či oblasti hlídána 
bezpečnostní složkou, která dohlíží na veškeré dění a řeší každé protiprávní jednání či nevhodné 
chování. Bez účasti občanů na řešení situace se žádná bezpečnostní složka prostě neobejde a 
nepomůže tomu ani sebelepší technické vybavení. Kamerové systémy samozřejmě pro dohled 
na veřejný pořádek a bezpečnost občanů i jejich majetku využíváme. Je však bláhové se 
domnívat, že se stále větším  nárůstem počtu provozovaných kamer na území města je reálně 
možné nepřetržitě sledovat živý přenos každého monitorovaného úseku a domnívat se, že se tím 
předejde páchání protiprávního jednání či k jeho odhalení nebo okamžitému řešení takové situace. 
Dnes je na území města provozováno přes 350 kamer městského kamerového systému. Další 
kamerová stanoviště se zprovozňují či připravují ke zprovoznění nebo se plánují další lokality 
k monitoringu. Bezpečnostní kamery jsou pouhým podpůrným prostředkem a nikoliv, jak se někteří 
domnívají, základním prostředkem zajišťujícím bezpečnost. Kamery mají převážně preventivní 
charakter. Občané vědí, že je prostor monitorován a chovají se zde jinak. V případě potřeby je 
dokumentačním prostředkem pro zaznamenání protiprávního jednání (zajištění důkazu). Následně 
je podpůrným prostředkem pro dohled na veřejný pořádek.  
 
Mohu Vás i občany lokality ubezpečit, že je naší prioritou zabezpečit veřejný pořádek i zvýšit jejich 
bezpečnost a bezpečnost jejich majetku. Každé oznámení události je námi neprodleně řešeno. 
Má-li někdo konkrétní informaci, že bychom nekonali nebo se snad na místo události vůbec 
nedostavili, žádám o předložení těchto informací a ihned bude provedeno interní šetření a učinění 
příslušných opatření, bude-li zjištěno pochybení z naší strany. Jsme zde pro občany a jakékoliv 
neplnění úkolů je nepřípustné. Nemohu však pominout fakt, že si občan musí uvědomit, že 
strážník může konat jen to, co mu zákon ukládá, na rozdíl od občana, který může konat vše, co 
zákon nezakazuje. Znamená to, že např. nemůžeme z lokality vykázat osobu, pokud k tomu není 
zákonný důvod. Jen to že je to třeba osoba bez přístřeší, někde posedává a někomu se to nelíbí, 
není důvodem, aby strážník zakročoval. V takovém případě může občanům připadat, že 
nekonáme. Strážník však nesmí překročit své kompetence. 
 
 
 
 

Pan 
Bc. Zdeněk Hübner 
zastupitel MO Ostrava-Jih 
 
e-mail: zdenek_hubner@email.cz 
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Také není pravdou, že se věnujeme pouze přestupkům v dopravě. Strážníci řeší to, co na místě 
zjistí, tedy od porušování veřejného pořádku, vyhlášek města, občanského soužití až po majetek 
atd. Skutečností však je, že většina podnětů občanů adresovaných městské policii se týká žádostí 
o řešení špatně parkujících vozidel, zejména v sídlištní zástavbě, kde je kapacita parkovacích míst 
vzhledem k provozovaným vozidlům nedostatečná a parkující vozidla v mnoha případech ohrožují 
bezpečnost chodců, cyklistů, ale i jiných účastníků silničního provozu, omezují průjezdnost 
komunikací, čímž ohrožují včasný zásah například složek integrovaného záchranného systému. 
Rovněž omezují výkon obslužných činností, jako jsou zásobování, opravárenské činnosti, vývoz 
komunálního a jiného odpadu atp. Se stacionární dopravou se potýkají všechna větší města, ale 
už i vesnice. 
 
Od počátku roku do konce září jsme v bezprostředním okolí rest. zařízení Ural řešili pouze 26 
událostí (2x nevhodné chování dětí a mládeže, 1x fyzické napadení, 5x konzumace alkoholu 
na veřejnosti, 1x nevhodné chování opilého muže, 1x narušování veřejného pořádku, 1x parkování 
vozidla, 1x pohyb podezřelé osoby, 12x rušení nočního klidu, 1x spor prodejce se zákazníkem, 1x 
znečištění veřejného prostranství). V širším okolí zařízení pak dalších 49 událostí (6x nevhodné 
chování dětí a mládeže, 1x zadržení hledané osoby, 3x konzumace alkoholu na veřejnosti, 2x 
ležící osoby, 1x narušování veřejného pořádku, 1x narušování občanského soužití, 1x 
znečišťování veřejného prostranství, 15x parkování vozidel, 1x podomní prodej, 5x rušení nočního 
klidu, 3x sběr injekčních stříkaček a jehel, 6x podnět pro vlastníky pozemků a zařízení a 4 události 
týkající se zvířat). 
 
Nijak nechci zlehčovat vnímání bezpečnostní situace občany žijícími v dané lokalitě, právě naopak. 
Musím však konstatovat, že na území městského obvodu Ostrava-Jih i na území městské části 
Zábřeh jsou jiné lokality, kde je bezpečnostní situace výrazně horší. Potýkáme se zde s osobami 
bez přístřeší, osobami aplikujícími si návykové látky, opilci, skupinami osob narušujícími občanské 
soužití, vyhrožující, napadající a okrádající jiné. 
 
Pověřil jsem vedoucího oblasti, aby zejména strážník-okrskář zvýšil své úsilí při dohledu 
na veřejný pořádek v této části a věřím, že občané nám budou ve snaze o zlepšení situace 
nápomocni, třeba jen tím, že nám oznámí nevhodné chování nebo páchání protiprávního jednání. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Harazim 
ředitel 
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