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BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V OBVODĚ PLZEŇ 1  

Z HLEDISKA MP 

 

 Obvod Plzeň 1 je tvořen převážně panelovou zástavbou, bydlení v rodinných domech je 

zastoupeno jen v omezené míře.  Hlídky MP Plzeň jako největší problém vnímají a dle platných 

právních norem řeší nesprávné parkování vozidel. Jedná se zejména o špatné parkování vozidel, 

která parkují na chodnících, zatravněných plochách, v místech, kde je to dopravním značením 

zakázáno a v křižovatkách. Další problém je parkování u kontejnerů na komunální odpad, kde 

dochází k tomu, že je znemožněn odvoz takového odpadu. Při parkování v blízkosti přechodů 

pro chodce nastávají krizové situace při přechodu dětí. Častým přestupkovým jednáním se řidiči 

dopouštějí při parkování vozidel v blízkosti FN Lochotín, kde je nedostatek parkovacích míst, 

dále je přímo před hlavním vchodem umístěna zastávka příměstské dopravní obsluhy, která 

řidiče svádí k nepovolenému parkování. Hlídky MP Plzeň se snaží v uvedené lokalitě zajistit 

svojí činností bezpečný průjezd, hlavně pro sanitní vozy. V nezbytných případech se využívá i 

odtahování vozidel, kdy jsou vozidla, která tvoří překážku silničního provozu odtažena. 

 Hlídky MP Plzeň se zaměřují i na výskyt odstavených nepojízdných vozidel, tzv. vraků. 

Mnohá z nich nevykazují viditelné známky vraků, přesto jsou dlouhodobě nepoužívaná a zabírají 

značný počet parkovacích míst. Tato vozidla jsou monitorována a ověřuje se u nich, zda mají 

povinné zákonné pojištění, či zda se jedná skutečně o vrak vozidla. Nově je u uvedených vozidel 

zjišťováno, zda se nejedná o vozidla zaniklá, která byla do 1. 7. 2015 evidovaná v polo převodu. 

V případech zjištění, že vozidlo není pojištěné, se provozovatel dopouští přestupku a je předán 

k řešení na Odbor dopravy Magistrátu města Plzně. Vozidla, která splňují znaky vraku, jsou 

předána formou poznatku na Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1, kde je následně 

posouzeno a případně rozhodnuto o odstranění vraku. Obdobně jsou předávaná i zaniklá vozidla. 

Cílem je snaha o uvolnění parkovacích stání pro vozidla splňující zákonné podmínky. Za tímto 

účelem byl na území ÚMO 1 proveden průzkum parkování a následně na základě zjištěných 

údajů byla vyvolána jednání dotčených orgánů s cílem zrevidovat komplexně dopravní značení a 

navrhnout případná věcná řešení současné dopravní situace.   

Další problematikou, kterou se strážníci MP v obvodě Plzeň 1 zabývají, je znečišťování 

veřejného prostranství psími exkrementy. Každý měsíc je provedeno několik mimořádných 

úkolů a to i ve spolupráci s Kontrolním oddělením ÚMO Plzeň 1, týkajících se této 

problematiky. Hlídky MP Plzeň, dále při své činnosti monitorují volné pobíhání psů a kontrolují, 

zda je kontrolovaný pes očipován. Pokud se nepodaří najít nebo zjistit majitele volně 

pobíhajícího psa, hlídky MP v takových případech volají pro tyto případy zřízené odchytové 

vozidlo. Strážníci na tomto vozidle zajišťují nejen odchyt, ale i převoz těchto psů do útulku, dále 

pak zajišťují i sběr nalezených uhynulých zvířat.     

 Dále se strážníci potýkají s rušením nočního klidu a znečišťováním veřejného prostranství 

v okolí restaurací, heren a nočních klubů. V letních měsících byl zaznamenaný zvýšený nárůst 

rušení nočního klidu při konání různých kulturních akcí a shromáždění konaných v rajonu ÚMO 

Plzeň 1, kdy si občané stěžují na nadměrný hluk. V těchto případech hlídky MP veškerá 

oznámení ověřují a při zjištění závadového jednání konají adekvátní opatření, která jim zákony 

umožňují. Nejčastěji strážníci MP Plzeň původce takového protiprávního jednání oznámí na 

příslušný správní orgán. 

 Mezi prioritní činnosti hlídek MP Plzeň patří i monitorování pohybu bezdomovců a to jak 

v okolí nákupních center, kde svým chováním obtěžují občany, tak i v celém rajonu ÚMO 1, 

včetně okolí Boleveckých rybníků a okolních lesů. Ve spolupráci se Sociálním odborem ÚMO 



Plzeň 1 bezdomovce kontaktujeme a zjišťujeme další místa, kde přespávají. Mezi komunitou 

osob bez přístřeší se zdržují i soby, které jsou v celostátním pátrání PČR. Při zjištění přítomnosti 

takové osoby jsou hlídkou MP zadrženy a bezprostředně předány PČR. 

 Hlídky MP v průběhu roku provádějí ve večerních a nočních hodinách spolupráce s 

přepravní kontrolou PMDP, kdy plní úkoly v rámci součinnosti při ochraně veřejného pořádku a 

bezpečnosti osob v MHD. 

 Do obvodu Plzeň 1 patří i sídliště Vinice, kde je pro tuto lokalitu zřízena stanice MP. 

V současné době je její provoz omezen s tím, že strážníci zařazení na služebnu MP Plzeň 

Lochotín, věnují poměrnou část své činnosti dohledem na dodržování veřejného pořádku v této 

části obvodu Plzeň1.    

 Při pochůzkách v ulicích obvodu si strážníci mimo jiné všímají pohybu podezřelých osob i 

vozidel. Jedná se o preventivní činnost, kdy strážníci procházejí a monitorují celý obvod.    

 V současné době je na služebně MP Plzeň - Lochotín v přímém výkonu služby celkem 28 

strážníků (včetně velitele a zástupce velitele). V současné době je pro výkon služby v městské 

části Bílá Hora vyčleněn jeden asistent MP, který vykonává hlásnou a kontrolní službu.   

 Spolupráce s PČR Plzeň 1 a Vinice je na velmi dobré úrovni a dle mého názoru se vhodně 

doplňujeme při činnostech v rámci celého obvodu. Patří sem i zajišťování veřejného pořádku při 

různých mimořádných akcích, např. v Amfiteátru nebo v lokalitě Boleveckých rybníků. 

Spolupráce s úřadem městského obvodu patří do standartní činnosti MP. Jedná se hlavně o 

doprovody na ochranu pracovníků úřadu při plnění jejich pravomoci, prověřování různých 

oznámení od občanů, zjišťování pobytu osob, doručování písemností. Spolupráce s představiteli 

MO Plzeň 1 i s jednotlivými odbory je na velmi dobré úrovni, kdy vyvíjíme snahu tento trend 

udržet minimálně na stávající úrovni. 

 Služebna MP Lochotín je zapojená do celoměstského projektu zaměřeného na bezpečnost 

ve městě a spolupodílí se na plnění úkolů z tohoto projektu vyplývajících. K tomuto účelu byli 

zřízeni okrskoví strážníci, kteří se určitou část své pracovní doby věnují přiděleným okrskům. 

 Výhledově by se místní složka MP Plzeň chtěla více věnovat prevenci nežádoucích jevů a 

hlavně se více přiblížit k občanům tak, aby se občan mohl s větší důvěrou na strážníky MP 

obracet.  

  

 

 

           VOS MP Lochotín 

               Ladislav Kur 


