
Bezpečnostní akce + monitoring březen 2018 

Bezpečnostní akce s PČR 

V březnu proběhly dvě společné bezpečnostní akce PČR (OO PČR Bílina + SPJ Teplice) a MP cílené 

především na veřejný pořádek, noční klid a dodržování pravidel silničního provozu. Byly provedeny 

kontroly heren, také zaměřené na pátrání po osobách. Dalším cílem byla ochrana majetku a prevence 

krádeží (vozidla, věcí z vozidel).    

Statistiky bezpečnostních akcí:  

 Celkem provedeno 83 kontrol osob (prověřena totožnost) 

 44 kontrol vozidel + kontroly posádek 

 kontrola heren v teritoriu města – 16 osob (oznámeno na ÚP, ověřena totožnost) 

 přestupek proti veřejnému pořádku (noční klid)  - 5x, řešeno oznámením na PK 

 přestupek proti občanskému soužití – 1x (návrhový přestupek) 

 zjištěno 12 přestupků v dopravě – udělen příkaz na místě anebo oznámeno správnímu 

orgánu 

 u řidičů vozidel ze strany MP pro podezření na užití návykových látek provedeny 4 testy na 

alkohol a 2 testy na drogy (1x pozitivní) – předáno správnímu orgánu 

 

Monitoring 02.03.2018 ve spolupráci s OSVaZ a OD - přestupky 

 v době od 09:00 do 11:00 hodin šetření v ul. M. Švabinského 663 

Monitoring 08.03.2018 ve spolupráci s OSVaZ a ÚP Teplice  

 v době od 09:00 do 11:00 hodin šetření v Seifertova 11/20 – 2x, Důlní 425 – 2x, SUNN 675, 

680, 682 – 3x a Za Chlumem 739 – 2x. Toto šetření bylo cíleno na dané jednotlivce 

vytipované ve spolupráci s ÚP Teplice. 

Monitoring 12.03.2018 ve spolupráci s OSVaZ 

 v době od 14:30 do 16:00 hodin šetření v Sídlišti za Chlumem 790 

Monitoring 19.03.2018 ve spolupráci s OSVaZ a OD - přestupky 

 v době od 14:30 do 15:30 hodin šetření v ulici A. Sovy 641 a 642 

 
Při těchto šetřeních strážníci městské policie poskytovali občanům informace o kontaktech na 
městskou policii a radili jak postupovat v případě zjištěného závadového chování. Dále obyvatele výše 
uvedených vchodů poučovali o pravidlech veřejného pořádku, době nočního klidu, včetně povinnosti 
úklidu a hrazení místních poplatků. Případné zjištěné přestupkové jednání bylo řešeno na místě, či 
oznamováno správnímu orgánu. Byl nalezen jeden černý odběr elektřiny. Další opatření provedly 
pracovnice OSVaZ a SÚaŽP v rámci svých šetření.  
  
Zpracoval: Mgr. Petr Kollár 


