                                                               Město Jeseník                                  Příloha č. 1
___________________________________________________________________________
                                        Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jeseník


                                                                        

                                                                    Z á p i s

                   o provedení kontroly dle plánu práce kontrolního výboru na r. 2007


    Na základě „Plánu práce kontrolního výboru“ provedl kontrolní výbor výběrovou kontrolu :

Předmět  kontroly    :  Vyhodnocení zprávy městské policie – čistota a pořádek ve městě
                                       za období 1.11.2006 až 31.3.2007

Kontrolu provedl      :  Mgr. Stanislav Loučný – předseda kontrol. výboru

Kontrolovaný útvar  :  Bc.  Pavel    Šuranský  - velitel  Městské policie Jeseník 
zastupoval   

Dne                             :  30. 4. 2007    (9.30 hod.)
___________________________________________________________________________

Při vyhodnocení stavu jsme vycházeli z dodržování zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích  :

1.  Zákon č. 200/1990 Sb., § 46, odst. 2 
     („Přestupkem  proti  pořádku  ve  věcech  územní  samosprávy  je  porušení  povinností 
        stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich
        samostatné působnosti“). 
     Na  území  města Jeseníku  platí  obecně závazná vyhláška (OZV) č. 5/2001 o systému 
     shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu …
     Vyhláška zakazuje ukládat odpad mimo místa určená vyhláškou, ukládat do určených 
     nádob jiné odpady než ty, pro které byly učeny, zapalovat odpad v nádobách, spalovat 
     ho, vyhazovat nebezpečné odpady.
     Za období   1.11.2006 – 31.3.2007  bylo  strážníky  městské policie zjištěno celkem 10
     přestupků a uložena jedna pokuta  (300,- Kč) za porušení OZV 5/2001.

2.  Zákon č. 200/1990 Sb., § 47, odst. l, písm. a), b), c), d), e), g), h)
     („a)  Neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci.
        b)  Porušování nočního klidu.
        c)  Způsobení veřejného pohoršení.
        d)  Znečištění veřejného prostranství, zanedbání úklidu veřejného prostranství apod.
        e)  Úmyslné zničení, poškození, znečištění turistické značky nebo jiného orient. značení.
        g)  Poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného  prostranství, objektu nebo zařízení.
        h)  Neoprávněné založení skládky nebo ukládání odpadků, odpadů mimo vyhrazená místa.“)
           Za období   l.11.2006 – 31.3.2007 bylo městskou policií zjištěno celkem 92 přestupků
     a uloženo celkem 17 blokových pokut v celkové výši 3 400,- Kč.
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3.  Zákon č. 200/1990 Sb., § 50, odst. 1, písm. a), b)
     („a)  Úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem 
             nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo pokus o takové jednání.
        b)  Úmyslné neoprávněné užívání cizího majetku nebo přisvojení si cizí věci nálezem
              nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby.“)

     Jde zejména o drobné krádeže a úmyslné poškození cizího majetku.
     Za období  1.11.2006 – 31.3.2007 zjistili městští strážníci  celkem  86 přestupků 
     a uložili  celkem 20 blokových pokut v celkové výši 11 000,- Kč.                                                                       
  
4.  Zákon č. 200/1990 Sb., § 46, odst. l
     („Přestupkem je porušení i jiných povinností, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními 
        předpisy, včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů.“)

     Na území města platí Nařízení města Jeseníku č. 1/1993, o rozsahu, způsobu a lhůtách 
     k odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
     Za období 1.11.2006 – 31.3.2007  bylo městskou policí zaznamenáno 21 událostí, kdy 
     bylo strážníky zjištěno porušení povinností vyplývajících z nařízení. 

     Porovnání vývoje počtu přestupků a jejich řešení při zimní údržbě komunikací ve městě
     (porušování Nařízení města Jeseníku č. 1/1993) sledoval kontrolní výbor také v minulých
     srovnatelných obdobích. Níže uvedený přehled dokládá dosavadní vývoj :
     
Zimní údržba chodníků

Období  1.11.2003
až  31.3.2004
Období 1.11.2004 až  31.3.2005
Období 1.11.2006
až 31.3.2007
Celkem řešeno, z toho 
-  právnické osoby
-  fyzické osoby
-  oznámení na spr.odbor
   a odbor dopr.a sil.hosp.
-  blok. pokuta strážník
       84  přestupků
       35 
       49
         0

         0
 49  přestupků
 15
 23
 10

   1
21  přestupků
      
       Z porovnání vývoje počtu přestupků při zimní údržbě komunikací vyplývá, že počet 
       případů se snižuje  (v období 2006/2007 měl na tento trend vliv i vývoj počasí). 
       V posledním sledovaném období byly všechny případy řešeny tzv. „upozorněním“, pokuta
       nebyla udělena žádná.

Z výše uvedených skutkových podstat  (body  1. až 4.) bylo oznámeno správnímu orgánu celkem 40 případů za sledované období 1.11. 2006 až 31.3.2007. Tato oznámení byla předána 
v případech, kde bylo podezření z přestupku (správního deliktu) a věc nebylo možno vyřídit 
v  blokovém  řízení. V naprosté většině  případů  bylo oznámení  zasláno  správnímu  odboru 
Městského úřadu Jeseník.
Z á v ě r   :
Kontrolní výbor při kontrole prověřil, jak byly vyřešeny namátkově vybrané případy předané ke správní řízení ve sledovaném období  správnímu odboru MěÚ :

a)  Č.j.:  3641/2007    - případ poškození veřejné věci - pachatel přestupku vysypal odpadkový koš.
                                     (Městská policie předala věc ke správnímu řízení dne 2.1.2007)
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                                      Stav případu  : Správní odbor MěÚ ve správním řízení (R-1/2007)
                                                              uložil pachateli přestupku blokovou pokutu  300,- Kč.

b)  Č.j.:  0369/2007    - případ  rušení nočního klidu (pes štěkal brzo ráno) na Janáčkově ul.
                                     (Městská policie předala věc ke správnímu řízení dne 7.2.2007).
                                      Stav případu  : Správní odbor MěÚ ve správním řízení (R-57/2007)
                                                               věc odročil z důvodu neprokázání přestupku.

c)  Č.j.:  0329/2007   -  případ  kouření na vlakovém nádraží v Jeseníku.
                                     (Městská policie předala věc ke správnímu řízení dne 13.2.2007).
                                      Stav případu  : Správní odbor MěÚ ve správním řízení (R-72/2007)
                                                              uložil pachateli přestupku  blokovou pokutu 300,- Kč.

d)  Č.j.:  1126/2007   -  případ  rušení nočního klidu (reprodukovaná hudba) na Wolkerově ul.
                                      (Městská policie předala věc ke správní řízení dne 13.4.2007)
                                      Stav případu  : Správní odbor MěÚ zahájil správní řízení (R-185/2007).
                                                              Oznámení o  zahájení  řízení obviněný  nepřevzal,  
                                                              prováděny opakovaně pokusy o zahájení řízení.
 
5.  Dopravní přestupky majitelů (chovatelů) psů  
     (Porušování zákona č. 361/2000 Sb., odst. 11, § 60,  o provozu na pozemních komunikacích)

     V období od 1.11.2006 do 31.3.2007 strážníci projednali celkem 10 porušení zákona  číslo 
     361/2000 Sb., kdy majitelé či chovatelé psů se dopustili dopravního přestupku pro volné 
     pobíhání zvířete na pozemní komunikaci.
     
     Při kontrole bylo zjištěno, že městská policie neudělila ve sledovém období žádnou blokovou
     pokutu za znečišťování města chovateli psů, žádný případ nebyl předán ani ke správnímu řízení.
     Po zrušení obecně závazné vyhlášky je možné v případě zjištění takového přestupku využít 
     zákona č. 200/1991 Sb., o přestupcích, § 47, písm. d) „znečišťování veřejného prostranství …“
     Dle vyjádření velitele městské policie byly všechny případy znečišťování města chovateli psů
     řešeny pouze domluvou nebo nebyl zjištěn pachatel přestupku a tedy nemohl být pokutován. 
     






     V Jeseníku dne 30.4.2007                                              Mgr.  Stanislav   L o u č n ý   v.r.
                                                                                            předseda kontrolního výboru


     Za kontrolovaný útvar  :                                                Bc. Pavel   Šuranský  (konzultováno)
                                                                                            velitel městské policie

