
Bezpečnostní akce dne 16.01.2018 a 19.01.2018 

Monitoring 11.01.2018 a 18.01.2018 (OSVaZ, SÚaŽP)  

 V těchto dnech proběhly bezpečnostní akce zaměřené na dodržování veřejného pořádku, na 

přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu, vyhlášky města, kontroly taxi a kontroly 

heren. Zároveň se MP Bílina podílela na společných šetřeních (monitoring) společně s OSVaZ a SÚaŽP.   

Bezpečnostní akce dne 16.01.2018 a 19.01.2018 

 kontrola heren v teritoriu města – 16 osob zkontrolováno a oznámeno na ÚP 

 kontrola psů – vyhlášky města, poplatek ze psa (evidenční známka) – 11 kontrol, 2x oznámení 

za neuhrazení poplatku za psa 

 kontroly taxi – tři vozidla taxislužby – bez závad 

 dodržování tabákového zákona – 1x pokuta za zákaz kouření 

 asistence při dopravní nehodě – vozidlo pošty 

 přestupek proti veřejnému pořádku  - 1x, řešeno oznámením na PK 

 porušení OZV 3/2014 – zákaz požívání alkoholu na veřejnosti – 2x oznámení na PK 

 asistence RZS při kolapsu občana (poskytování první pomoci, ověření totožnosti) 

 asistence HZS – při úniku motorové nafty z vozidla 

  dále bylo zjištěno 6 přestupků v dopravě – vyřešeny pokutou, nebo oznámeny na Odbor 

dopravy  

Monitoring 11.01.2018 a 18.01.2018 společně s OSVaZ a SÚaŽP  

 v době od 08:45 do 10:00 hodin šetření v domech ul. Maxe Švabinského č. p. 665 a 666 

 v době od 08:40 do 10:00 hodin šetření v domech ul. Maxe Švabinského č. p. 608 a 609 
 
Při těchto šetřeních strážníci poskytovali občanům informace o kontaktech na městskou policii a 
radili jak postupovat v případě zjištěného závadového chování. Dále obyvatele vchodů poučovali o 
pravidlech veřejného pořádku, době nočního klidu, včetně povinnosti hradit místní poplatky. Byla 
ověřena totožnost tří osob pohybujících se ve vchodech a vykázáni dva bezdomovci. Nebyly nalezeny 
černé odběry elektřiny. Další opatření provedli pracovníci OSVaZ a SÚaŽP v rámci svých šetření.  
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