ZPRÁVA
O STAVU A ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE
KOSTELEC NAD ORLICÍ
ZA ROK 2017

Úvod
Zprávu o stavu a činnosti městské policie předkládá Radě města a Zastupitelstvu města Kostelec nad
Orlicí pověřený strážník městské policie jako ucelený přehled o činnosti městské policie za rok 2017.
Podklady použité ve zprávě jsou uzavřeny ke dni 31. 12. 2017.

I. Obecné část
Městská policie jako orgán města zabezpečuje podle zákona o Obecní policii č.553/1991 Sb. A to
místní záležitosti veřejného pořádku ve městě a plní další úkoly podle tohoto nebo jiných zvláštních
zákonů. Základní činností městské policie je preventivní činnost v terénu, která se přímo podílí na
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ve městě v zákonem stanoveném rozsahu:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
d) podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích
e) podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a činní opatření k jeho
obnovení
f) podílí se na prevenci kriminality v obci
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
i)

poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o
obecní policii

Základní koncepce řízení a kontroly výkonu hlídkové služby zůstala nezměněna. Počet strážníků je
dlouhodobě stanoven na 9 tabulkových míst včetně velitele. V průběhu roku 2017 se městská policie
potýkala, jako jiné obecní a městské policie s odlivem zaměstnanců. V druhém pololetí se však, jako
jedné z mála městských policií podařilo naplnit stav, avšak dále se potýkala s vysokou nemocností.
Dohled na veřejný pořádek byl vykonáván plošně po celém katastrálním území města, a to vždy
s přihlédnutím na momentální bezpečnostní situaci a případným požadavkům v konkrétních lokalitách
katastru města.

Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR lze hodnotit za velmi vitální.

Fyzická příprava strážníků
Při těchto aktivitách se kladl důraz na zdokonalování technik při používání donucovacích prostředků,
na sebeobranné techniky a prostředky. Dalším cílem je pak udržování fyzické kondice strážníků na
odpovídající úrovni.
Výcvik byl veden prioritně pod dohledem instruktora PČR a pověřeného strážníka městské policie.

Střelecká příprava strážníků
Výcvik střelby a bezpečného ovládání krátké střelné zbraně probíhal na střelnici Sportovního
střeleckého klubu Čestice. Praktická část je zaměřena zejména na bezpečné používání krátké střelné
zbraně, procvičování mířené střelby na pevný cíl a na nácvik taktiky zásahu při napadení objektů, osob
a na následné omezení pachatele na osobní svobodě.

Zdravotnická příprava strážníků
Zdravotnická příprava byla zaměřena na poskytnutí první pomoci do příjezdu zdravotníků a to pod
vedením zdravotníků Záchranné služby Rychnov nad Kněžnou

II.

Školení MP a další činnost

Strážníci MP se v roce 2017 účastnili různých druhů školení, jejichž cílem bylo zajištění odborného
růstu





.

atestace (prolongace), ověřování znalostí strážníků.
kurz první pomoci pod vedením záchranářů Rychnovské oblastní nemocnice.
školení řidičů probíhalo ve spolupráci s autoškolou Podorlicko v rozsahu stanoveném
v zákoně se zaměřením specifické části zákona v návaznosti na práci MP.
proškolení nově přijaté legislativy pod vedení odborného školitele akreditovaného
školícího střediska TRIVIS.
další dílčí školení probíhala po dobu celého uplynulého roku, školení se týkala
novelizací a dalších změn či úprav legislativy.

Další činnosti













3x ukázka práce a používané techniky městskou policií pro mládež
městská policie zajišťuje kompletní servis parkovacích automatů (počínaje od drobných oprav
přes výběry, evidenci a odvod peněz do peněžního ústavu a samozřejmě s průběžným
dohledem nad užíváním vyhrazených parkovišť - zaplacení předepsaného poplatku).
městská policie zajišťuje bezporuchový chod světelné signalizace (semaforu) na
nejfrektovanějším přechodu pro chodce (u pošty).
v minulém roce probíhala úzká spolupráce s Kriminální službou Hradec Králové, Dopravním
inspektorátem Rychnov nad Kněžnou a OO PČR Kostelec nad Orlicí
MP zajišťuje doručování nedoručitelných písemností MÚ
ověřování pobytu pro město, soudy, exekutory
transporty na PAZS Hradec Králové a Pardubice
odchytovou službu a provoz záchytných kotců
asistence MÚ, PČR, hasičům, zdravotnické službě, pečovatelské službě, exekutorům,
Finančnímu úřadu
bezpečnostní dohled na odborech MÚ při jednání s agresivními klienty
fyzické kontroly objektů na signál PCO
obsluha MKDS, řešení závad MKDS, poskytování záznamů MKDS orgánům činným
v trestním řízení

Přehled vybrané činnosti MP v r. 2017

celkový počet událostí
počet řešených přestupků
z celkového počtu přestupků řešeno domluvou
z celkového počtu přestupků řešeno blokově
z celkového počtu přestupků předáno správnímu orgánu
počet podezření z TČ, předáno PČR
přestupky veřejného pořádku
majetkové přestupky
přestupky zákona o silničním provozu
počet žádostí o asistenci
z toho PČR
z toho HZS
z toho RZS
z toho město
z toho ostatní
celkem přijato oznámení/žádostí
celkový počet odchytů zvířat
z toho předáno majiteli
z toho předáno do útulku
vypuštěno do přírody
počet transportů na PAZS Hradec Králové
počet řešených žadatelů o azyl
počet výjezdů na signál PCO
počet řešených (odstraněných) závad na MKDS
počet řešených (odstraněných) závad semaforu
počet provozních/servisních úkonů u parkovacích automatů
počet zjištěných a řešených negativních jevů MKDS
počet doručených písemností
počet kontrol restauračních zařízení četně heren
periodická kontrola poplachových sirén
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Mapa katastru města s vznačením nejvíce zatížených lokalit negativnímy jevy - přestupky veřejného pořádku

III. Závěr
Činnost městské policie je natolik různorodá, že ji nelze podrobně popsat v jedné zprávě. Její výsledky
byly po celý rok pravidelně a vyhodnocovány při různých příležitostech. Odpovědně lze uvést, že
celková její činnost byla prioritně zaměřena na veřejný pořádek.
Městská policie a její každodenní činnost v terénu při dohledu na záležitosti veřejného pořádku je dnes
neodmyslitelnou součástí života města při zajišťování bezpečnosti jeho obyvatel.

Petr Černohorský
pověřený strážník
Městské policie Kostelec nad Orlicí

