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Luhačovice, 8. 9. 2021

ZPRÁVA O STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA SKATEPARKU Z HLEDISKA ČINNOSTI MP LUHAČOVICE

V ROCE 2021

Od začátku roku 2021 do dnešního dne strážnici při zabezpečování místnIch zá|ežitostí veřejného
pořádku v souiadu se zákonem Č.553/1991 Sb., o obecní policii dohlíželi zejména na dodrŽováni obecně
závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívali ke zvýšeni bezpečnosti osob a
jejich majetku, přispívali k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dohHželi na
dodržováni prävidel občanského soužití po celém městě, stejně tak i v úl. Zahradní čtvrt' na hrací ploše
se skateparkem.

Počet přijatých oznámení na porušováni pravidel v souladu s provozem skateparku: O

Vlastní činnost MP Luhačovice:

- pravidelné preventívni pěší a motorizované kontroly veřejného pořádku na sídlišti,

- komunikace se sportovci na hrací ploše skateparku a jejich zákonnými zástupci,

- provádění kontroly nad čistotou veřejnčšho prostranství na skateparku, dle potřeby spolupráce s TS
Luhačovice,

- preventivni kontroly vyškoleným strážníkem kolem skateparku pomoci detektoru kovu, zejména
veřejné zeleně kolem laviček a mezi bytovýrňi dorňy zaměřené na vyhlědáváni nebezpečného
materiálu. Prozatím naši činností byly nalezeny drobné, předměty v podobě spon nebo kovové
součástky z dětských hraček. Nebezpečný materiál, injekčni jehly apod. nebyl nalezen,

- každoroční pořádáni výchovných a vzdělávacích akcí MP za účastí několika dětských tříd ze ZŠ a MŠ
při kterých stráŽMci seznamu ji děti s bezpečným chováním na skateparku. Např. ukázka bezpečné
výbavy a chování sportovců při pcihybu na skateparku. Akce typu Den bez aut ve spolupráci se
Střediskem volného času Luhačovice nebo dopravní akce pořádané s oddělením BESIP Ministerstva
dopravy,

- MP zajiStuje preventivni kontroly v denní době nahodile, na základě denního rozpisu činnosti. Policie
čr zajištuje preventivní kontroly taktéž nahodile, zpravidla po provozní době skateparku,

- dochází k pravidelnému vyhodnocováni stavu veřejného pořádku na společné poradě
v trojkombinaci: starosta města, velitel Policie ČR, velitel MP.
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