
Výsledky činnosti Městské policie v roce 2016 
 
     Ke konci roku byly uzavřeny statistické výstupy z činnosti Městské policie. Do 
evidenčního systému zadáváme nejen veškeré přestupky z oblasti dopravy, ale i většinu z 
veřejného pořádku. Účelem je sledování recidivy u některých přestupců, ale i poskytování dat 
Ministerstvu vnitra ČR v souladu se zákonem. S některými čísly seznámíme i občany našeho 
města. 
 
tabulka č.1 
 Rok 2016 
Celkový objem udělených pokut 317 900,- Kč 
           ….. z toho dopravní přestupky 243 800,- Kč 
           ….. z toho ostatní přestupky 74 100,- Kč 
           ….. z toho blok na pokutu na místě nezaplacenou + složenka 91 700,- Kč 
 
tabulka č.2 
 Rok 2016 
Celkový počet zjištěných přestupků 2 624 
            ….. z toho dopravních 2 285 
            ….. z toho ostatních 339  
                            … § 47      – přestupky proti veřejnému pořádku  76 
                            … § 46,48 – přestupky proti městským vyhláškám 109 
                            … § 49      – přestupky proti občanskému soužití 15 
                            … § 50      – proti majetku 82 
                            …              - ostatní           5 
                            … §30       - alkohol + cigarety 52 
Z toho počet přestupků a správních deliktů zpracovaných ve formě 
oznámení správnímu orgánu 

291 

 
tabulka č.3 
Další úkony při dohledu nad záležitostmi veřejného pořádku 
Počet zásahů na objektech střežených systémem PCO 3 
Počet zprostředkovaných lékařských zásahů a případů poskytnutí 
první pomoci  

38 

Počet asistencí Hasičskému záchrannému sboru 79 
             ….. při haváriích (přírodní, technické, ekologické)  28 
             ….. při požárech 3 
             ….. při otvírání uzamčených prostor 48 
Počet odchycených psů 31 
             ….. z toho umístěných v záchytném zařízení 24 
Počet zjištěných a odevzdaných nálezů 56 
              ….. z toho osobních dokladů (OP, ŘP, cestovní pas atd.) 29 
              ….. z toho jízdních kol 2 
Počet zjištěných vraků vozidel 13 
 
 



 
 
tabulka č.4 
Spolupráce s Policií ČR Rok 2016 
            ….. zjištěné události spadající do působnosti a předané PČR 53 
            ….. zjištěná podezření ze spáchání trestného činu  30 
            ….. osoby podezřelé ze spáchání TČ zadržené přímo na místě  15 
            ….. asistence strážníků při zajišťování místa dopravní nehody  24 
            ….. řidiči zadržení při řízení vozidla pod vlivem alkoholu  5 
            ….. počet zadržených osob hledaných Policií ČR 2 
            ….. asistence provedené na žádost Policie ČR 131 
 
     Spektrum řešených přestupků je stejně široké, jako je záběr naší pozornosti. U 
majetkových deliktů nejčastěji vyjíždíme do nákupních center na krádeže zboží, ve veřejném 
pořádku řešíme problémy spojené s provozem diskoték a restaurací, tzn. rušení nočního klidu, 
poškozování městského i soukromého majetku, to vše pochopitelně v kombinaci s alkoholem. 
Za zmínku stojí zadržení pachatele skládky nebezpečného odpadu, kterého se pokusil zbavit 
v lese nedaleko Svinné. Jako velký problém vnímáme tzv. sprejerství, pomalovaných 
nemovitostí během roku hodně přibylo a úspěšnost při objasňování tohoto jednání je nízká, 
veřejnost by nám samozřejmě mohla pomoci. 
     Během roku jsme zajišťovali pořádek nebo regulovali dopravu na 27 sportovních, 
kulturních nebo společenských akcích, z nichž některé měly celoměstský charakter. 
V současném počtu 16 strážníků v přímém výkonu služby se pohybujeme na hranici našeho 
využití, jakákoliv další aktivita navíc bude muset být na úkor jiné, dosud vykonávané 
činnosti.  
     V téměř čtyřech desítkách případů jsme poskytovali první pomoc zraněným osobám nebo 
lidem, které postihla náhlá zdravotní indispozice, v několika případech jsme prokazatelně 
podle úsudku lékaře těmto občanům zachránili život nebo výrazně zmenšili trvalé následky. 
     Vzhledem k omezené územní působnosti zasahujeme na místech dopravních nehod, 
trestných činů nebo jiného protiprávního jednání často jako první, agrese jejich pachatelů pak 
směřuje vůči nám, jeden případ skončil u soudu jako obvinění ze spáchání trestného činu útok 
na úřední osobu. To vše klade vysoké nároky nejen na fyzickou, ale i psychickou odolnost 
strážníků.  
           
tabulka č.5 
Typ dopravního přestupku rok 2016 
Nezaplacení parkovného 92 
Porušení zákazu vjezdu 151 
Stání v křižovatce 44 
Stání na vyhrazeném parkovišti 99 
Parkování v zákazu stání 67 
Parkování v zákazu zastavení 144 
Parkování v zóně zákazu stání 987 
Parkoviště s časovým limitem 400 
Cyklisté – jízda na neosvětleném kole 12 
Stání na chodníku 33 
Porušení předepsané rychlosti 87 



  
     Celkem bylo zjištěno 2 285 dopravních přestupků, za které bylo uděleno 911 blokových 
pokut, odboru dopravy MěÚ jsme předali k došetření 258 přestupků a správních deliktů, u 
zbývajících postačila k projednání domluva. Velké emoce v průběhu roku vzbudilo zřízení 
nové zóny zákazu stání na sídlišti Lhotka, k řešení přestupků jsme se snažili přistupovat 
citlivě, v současné době považuji situaci za stabilizovanou. Dopravě věnujeme velkou 
pozornost, bylo by však mylné se domnívat, že je naší jedinou činností. Denně jí věnujeme 
cca 4 hodiny z celkové doby služby, na prvním místě je a zůstane veřejný pořádek. Je třeba si 
však uvědomit, že omezení řidičů v souvislosti s již probíhajícími nebo plánovanými akcemi, 
jako jsou rekonstrukce komunikací, zvyšuje nároky nejen na jejich disciplinovanost, ale i 
požadavky na kontrolní činnost strážníků, bez níž by se situace v dopravě na místních 
komunikacích velmi rychle zkomplikovala.  
     V polovině roku byla uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Semanín, která 
mezi úkoly městské policie zařadila dohled na dodržování stanovené rychlosti, zejména 
nákladních vozidel, projíždějící Semanínem po dobu rekonstrukce tzv. „Tří mostů“. 
     Během loňského roku působili v našich řadách i dva asistenti prevence kriminality, které 
mohli občané potkávat nejen na Semanínské ul., ale i v jiných lokalitách. Mezi jejich hlavní 
přínos řadíme především zlepšení docházky u žáků ZŠ praktické, čistoty a pořádku v Borku, 
v několika případech nám pomohli s identifikací osob dopouštějících se protiprávního 
jednání. Ke konci roku na vlastní žádost oba skončili, ale projekt bude pokračovat dál, 
v současné době již máme další zájemce o tuto pozici. 
     V letošním roce oslaví Městská policie výročí 25 let od svého zřízení. Již čtvrt století se 
snažíme dohledem na veřejný pořádek a přispět k tomu, aby se občané v České Třebové cítili 
bezpečněji. K tomu přispívá i naše úzká spolupráce s Policií ČR a ostatními složkami 
integrovaného záchranného systému, zejména se sborem dobrovolných hasičů. Postupem času 
jsme se vypracovali na fungující organizační složku města, která zajišťuje veřejnosti širokou 
škálu služeb. Přes veškeré moderní technologie, které při práci využíváme, však stále 
považujeme za základ naší služby osobní kontakt s občany, tzn. naši přítomnost na ulicích při 
výkonu hlídkové činnosti. Nemůžeme být všude, ale věřím, že nám tak jako v minulosti svou 
aktivní účastí pomůžete. My se vynasnažíme Vaši důvěru nezklamat. 
           
 

Petr Baláž – zást.velitele MěP 
 

     
 


