ZPRÁVA
O STAVU A ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE
KOSTEEC NAD ORLICÍ
(ZA ROK 2011)

Úvod
Zprávu o stavu a činnosti městské policie předkládá Radě města Kostelec nad Orlicí velitel městské
policie jako ucelený přehled o činnosti městské policie za minulý rok, včetně personální problematiky
a materiálně-technického vybavení. Údaje použité ve zprávě jsou uzavřeny ke dni 31. 12. 2011.

I. Hlídková služba
Městská policie jako orgán města zabezpečuje podle zákona o obecní policii č.553/1991 Sb. místní
záležitosti veřejného pořádku ve městě a plní další úkoly podle tohoto nebo jiných zvláštních zákonů.
Základní výkonnou složkou městské policie je hlídková služba, 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) přispívá podle platných právních předpisů k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty
e) upozorňuje právnické i fyzické osoby na porušování závazných právních předpisů a činí
opatření k nápravě
Základní koncepce řízení a kontroly výkonu hlídkové služby zůstala nezměněna. Celkový počet
uniformovaných strážníků je dlouhodobě stanoven na 9 srážníků včetně velitele.
Nepřetržitý dohled na veřejný pořádek byl vykonáván plošně po celém katastrálním území města a
to vždy s přihlédnutím na momentální bezpečnostní situaci, nápad trestné a přestupkové činnosti a
narušování veřejného pořádku v jednotlivých městských částech. Městská policie v roce 2011
zajišťovala nepřetržitý provoz ačkoliv početní stav tomuto režimu neodpovídal.

Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR lze hodnotit za velmi úzkou a konkrétní. Zhruba od roku 2007 lze
každoročně zaznamenat postupné rozšiřování o další oblasti. V uplynulém roce byla spolupráce velmi
vitální. Do společných porad vedoucích oddělení PČR a velitele MP se aktivně zapojilo i vedení
města, což podstatně zkvalitnilo výstupy z těchto porad.
Uplynulý rok se obešel bez nutných rozsáhlých a nákladných bezpečnostních opatření.

Stížnosti, podněty a pochvaly
V roce 2009 přijala městská policie na 20 e-mailů. Z tohoto celkového počtu bylo:
18 x na podněty, na nedostatky, upozornění na závady aj.
1 x na postup hlídek nebo strážníka. Stížnost byla vyhodnocena jako neopodstatněná .
1 x poděkování za konkrétní činnost a pomoc městské policie.

Výcviky strážníků
Fyzická příprava
Fyzická příprava strážníků nadále probíhala dle nařízení velitele. Při těchto aktivitách se klade 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 je veden pod dohledem instruktora PČR.

Střelecká příprava strážníků
Výcvik střelby a bezpečného ovládání střelné zbraně probíhal na střelnici Sportovního střeleckého
klubu Čestice.
Praktická část je zaměřena zejména na procvičování mířené střelby na pevný cíl a na nácvik taktiky
zásahu při napadení objektů, osob a na následné omezení pachatele na osobní svobodě. V teoretické
části byl výcvik zaměřen zejména na prvotní úkony po použití služební zbraně podle zákona o obecní
policii.

Technický stav zbraní
Celkový technický stav zbraní je velmi dobrý a přímo úměrný stáří jednotlivých pistolí.
Počet a typ zbraní:
Glock 17………………………………………………. 9 ks
Narkotizační puška DRULOV ………………………... 1 ks
Revolver Arminius………………………………………2 ks (na prodejně)
Pistole Colt………………………………………………1 ks (na prodejně)

II. Služební kynologie
V družstvu psovodů byli v roce 2011 zařazeni dva strážníci – psovodi a 2 služební psi.

Služební činnost a výcvik
Činnost psovodů při výkonu služby v terénu je téměř totožná s úkoly ostatních strážníků. Pracovní
činnost je však upravena vzhledem k nutnosti zajištění každodenní péče o psy a jejich nezbytného
výcviku. V rámci služby je psovod se svým psem využíván především k zajištění pořádku, zejména
pak tam, kde hrozí vážné narušování veřejného pořádku. Při běžné službě byli psovodi využíváni
zejména ke kontrolám okrajových lokalit města (zahrádky, garáže, chaty atd.). Strážník – psovod
zajišťuje rovněž nepřetržitou odchytovou službu synatropních zvířat.
Městská policie Kostelec nad Orlicí disponuje třemi záchytnými kotci pro dočasné umístnění
odchycených zvířat do doby předání nalezenému majiteli či transportu do útulku psů.

III. Technické vybavení městské policie
Modernizace dispečinku městské policie
Ve 3.čtvrtletí roku 2011 proběhla částečná modernizace dispečinku městské policie. A to z důvodu
bezpečnosti elektrických rozvodů. A dále v souvislosti s rozšířením MKDS o jeden kamerový bod.

Pult centralizované ochrany
Městská policie v minulém roce podnikla společně s vedením města jednání o zřízení Pultu
centrální ochrany (PCO), který by sloužil k dálkové ostraze objektů ve městě Kostelec nad Orlicí (na
základě koncesní listiny). V současné době je však tento projekt odložen z důvodu stávajícího
(nevyhovujícího) počtu strážníků.

Vybavení strážníků
Technické vybavení strážníků je na profesionální úrovni. Technické vybavení výrazně podporuje
aktivní práci strážníků a posiluje mechanismy kontroly činnosti strážníků. Městská policie pružně
reaguje na požadavky výstupů z událostí od ostatních složek města a orgánů činných v trestním řízení
a je schopna ihned předat výstupy ze svých technických systémů, které využívá.
V roce 2011 nebyl realizován nákup informačního systému pro městskou policii. Problém
přetrvává již několik let a vzhledem k narůstajícím potřebám na variabilitu a množství výstupů
z informačního systému je vhodné tento problém řešit.
Městská policie disponuje všemi možnými prostředky pro komunikaci s veřejností a médii.
V současné době se lze obrátit na městskou policii telefonicky, písemně, e-mailem nebo osobně.

Služební vozidla
Městská policie v roce 2011 provozovala celkem 2 služební vozidla ( 1x vozidlo pro výkon služby
tov. zn. Kia a 1x vozidlo Škoda Felicie, užívané pro odchytovou službu, pro práci psovodů a další
takzvaně špinavou práci, toto vozidlo je však za zenitem své funkčnosti a jeho udržitelnost v provozu
bude v následném období čím dál náročnější).

Přehled o provozu a údržbě služebních vozidel
Tovární
značka značka
Kia
Š. Felicie

RZV
3H7 8700
RKH 15-94

Ukončení pracovních poměrů
1x

dohodou

počet ujetých
km
21679
1962
23641

spotřeba PHM

cena PHM

1962
91
2053

70823
3282
74105

náklady na
servis, STK…
15.241,3.371,18.612,-

Školení zaměstnanců
Strážníci se v roce 2011 účastnili různých druhů školení, jejíž cílem bylo zajištění odborného růstu
zaměstnanců a zvyšování odborných znalostí pro využití ve službě.
Atestace (prolongace) a ověřování znalostí strážníků.
Školení probíhala v akreditovaném středisku Mělník, ve kterém úspěšně složili předepsanou zkoušku
před komisí MV ČR v Praze 2 strážníci
V měsíci únoru 2011 se strážníci zúčastnili kurzu první pomoci pod vedením záchranářů
Rychnovské nemocnice.
Požární školení ochrany a bezpečnost práce probíhá průběžně dle potřeby a odborně jej
zajišťuje MěÚ Kostelec nad Orlicí
Školení řidičů probíhalo ve spolupráci s autoškolou p. Myšáka v rozsahu stanoveném
v zákoně.

Péče o zaměstnance
V oblasti péče o zdraví zaměstnanců byly provedeny u všech zaměstnanců pravidelné preventivní
prohlídky, dále lékařské prohlídky při prodlužování zbrojních průkazů a povinné prohlídky u
zaměstnanců pracujících v noční době. Tyto lékařské prohlídky prováděla MUDr.Musil – závodní
lékař MěÚ Kostelec nad Orlicí. Dále bylo proti žloutence typu B u chybějících strážníků a očkování
proti vzteklině.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
V roce 20011 došlo k 2 pracovním úrazům (pokousání psem), které však neměli za následek
pracovní neschopnost. Při prošetřování okolností pracovního úrazu nebylo zjištěno porušení
bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnance.

Přehled vybraných činností
Počet událostí

2012

100%

doprava
Veřejný pořádek, majetek, občanské soužití……

864
1148

43%
57%

Počet uložených sankcí

899

Řešeno domluvou
Řešeno blokově

486
413

Počet předaných událostí

37

přestupek
TČ
Počet asistencí
Z toho PČR
Počet doručených písemností (ověření pobytu)
Počet odchycených zvířat
Z toho útulek
Využití radaru, počet měření
Počet překročení rychlosti
PCO - výjezd
Počet předvedených osob ‚PČR, MěÚ)
Transport na PAZS HK

26
11
196
96
175
58
13
46
129
139
21
3

Další činnosti
3x ukázka práce a používané techniky městskou policií pro mládež
2x beseda se seniory
Městská policie zajišťuje kompletní servis parkovacích automatů (počínaje od drobných oprav
přes výběry, evidenci a odvod peněz do peněžního ústavu a samozřejmě průběžným dohledem
nad užíváním vyhrazených parkovišť p zaplacení předepsaného poplatku).
Městská policie zajišťuje bezporuchový chod světelné signalizace (semaforu) na
nejfrektovanějším přechodu pro chodce (u pošty), v roce 2011 bylo provedeno strážníky
celkem 27 oprav, na další dva zásahy bylo nutné kontaktovat dodavatele
V minulém roce strážníci zajišťovali kontrolu funkčnosti sirén
Strážníci v době zvýšené hladiny řeky Orlice, tuto monitorovali a poznatky byly předávány
příslušnému odboru
V minulém roce probíhala úzká spolupráce s Kriminální službou Hradec králové a Dopravním
inspektorátem Rychnov nad Kněžnou
Zajišťuje doručování nedoručitelných písemností MěÚ
Ověřování pobytu pro město, soudy, exekutory
Předvádění osob , zvláště na EO MěÚ
Odchytovou službu
Provoz záchytných kotců
Asistence PČR, hasičům , zdravotnické službě, exekutorům
Bezpečnostní doprovod při transportu peněz pracovnicí MěÚ
Bezpečnostní dohled při výplatě sociálních dávek
Bezpečnostní dohled na odborech MěÚ při jednání s agresivnimi klienty

IV. Závěr
Činnost městské policie je natolik různorodá, že ji nelze podrobně popsat ve zprávě. Její výsledky
byly po celý rok pravidelně a veřejně vyhodnocovány při různých příležitostech. Odpovědně lze
uvést, že celková její činnost byla zaměřena na veřejný pořádek, čemuž nasvědčují i uvedené
statistické údaje.
Městská policie a její každodenní činnost v terénu při dohledu na záležitosti veřejného pořádku je
dnes neodmyslitelnou samozřejmostí v otázkách spravování a řízení záležitostí města a v zajišťování
bezpečnosti jeho obyvatel.

Petr Černohorský
Velitel Městské policie Kostelec nad Orlicí

