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Úvod
Cílem této zprávy je předložit radě města přehled činností Městské policie Pardubice
po změnách, které se uskutečnily v roce 2013.

1. Oblast personální práce a vzdělávání
Do 18. 6. 2013 vykonával funkci ředitele MpP Ing. Petr Kvaš. Dne 22. 4. 2013
nastoupil do zaměstnaneckého poměru jako strážník čekatel Bc. Rostislav Hübl, který byl
vybrán na základě výběrového řízení na post nového ředitele. Po získání osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů k výkonu funkce strážníka byl dne 19. 6. 2013
ustanoven zastupitelstvem města ředitelem MpP.
V roce 2013 proběhla u MpP celkem tři výběrová řízení. Dvě se týkala obsazení
pozice strážníka, třetím se obsazoval post APK I. Výběrových řízení na 13 volných pozic
strážníka se zúčastnilo celkem 25 uchazečů, z nichž 14 mělo ukončeno vysokoškolské
vzdělání. Zejména uchazeči z druhé vlny výběrových řízení jsou velmi dobře hodnoceni ve
výkonu služby. V případě výběrového řízení na asistenta prevence kriminality v sociálně
vyloučených lokalitách byla vybrána paní Miroslava Gorelčíková, která pracuje v Husově
ulici a zde odvání vysoce profesionální práci. Na základě její velmi dobře odváděné práce se
město Pardubice probojovalo mezi dvacet vybraných měst v ČR do vyššího stupně výběru
MV na dalšího APK II, který je dotován z finančních prostředků EU stejně jako APK I.
V souvislosti se změnami ve vedení MpP došlo i ke změnám v dalších řídicích
funkcích. Bylo vypsáno výběrové řízení na 1. náměstka ředitele pro výkon služby, kdy PhDr.
Pavla Čejku nahradil Mgr. Radek Vančura, dlouholetý zaměstnanec MpP - velitel operačního
střediska a velitel pořádkové jednotky. Funkce VVS po Ing. Petru Střítezském, který byl
přeřazen na operační středisko MpP, nebyla obsazena a místo toho byla nahrazena
Inspektorem pro výkon služby. Pro řádnou kontrolu chodu městské policie bude jistě
přínosem. Pracovní náplň VVS byla rovnoměrně rozdělena mezi ředitele a 1. náměstka pro
výkon služby. Rovněž došlo k výměně velitele obvodu 4 (Dukla), kdy po výběrovém řízení
tento post obsadila paní Leona Barešová, též dlouholetá zaměstnankyně MpP.
V organizační struktuře došlo během druhého pololetí i k dalším změnám. Bylo zrušeno
oddělení prevence, které bylo nahrazeno oddělením Preventivně informační služby podstatně
lépe vyhovujícím potřebám MpP. Jde zejména o práci na nových webových stránkách MpP,
které jsou v provozu od prosince 2013 a které se setkaly u občanů města s nebývalým zájmem
a vstřícností. Sami spoluobčané se podílejí na vývoji těchto stránek. MpP se také zapojila do
propagace své činnosti pomocí sociální sítě Facebook, kde máme již více jak 200 přátel a
pravidelně se vrací na naše stránky kolem 2 000 občanů. Nejedná se vždy jen o kladné
ohlasy, ale i o některé kritické připomínky a poznatky, za něž MpP děkuje, neboť jí
v komunikaci a činnosti posouvají opět o krok dále. Velkou popularitu mají sekce RYCHLÝ
DOTAZ, zde občanům garantujeme v pracovních dnech odpověď do 24 hod., dále to jsou
ZTRÁTY A NÁLEZY, ODCHYCENÁ ZVÍŘATA a KDE DNES MĚŘÍME. V této oblasti je
MpP v mnoha směrech v celé republice unikátní. Nastavení nové úrovně komunikace
s občany je pro činnost MpP velmi důležitá, lidé komunikují a tím dávají užitečnou zpětnou
vazbu. Toto oddělení se dále stará o komunikaci s masmédii a preventivní činnost (viz. 2.1.).
Úvar, který byl nově zřízen, je Správa vnitřních agend. Náplní práce tohoto útvaru je
mimo jiné i odstraňování závad zjištěných na jaře roku 2013 vnitřním auditem. Pro potřeby
efektivního chodu MpP připravuje návrhy interních dokumentů, vyřizuje žádosti o poskytnutí
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součinnosti oprávněným subjektům. Mezi hlavní činnosti patří správa a organizace BOZP a
PO u MpP, jejichž agenda zde chyběla úplně.
Jako další nově vzniklé pracoviště je Správa informačních systémů. Nejdůležitějším
úkolem bylo vyřešení situace se zakázkou na informační systém pro MpP. Nakonec bylo
rozhodnuto o odstoupení od smlouvy s dodavatelem nového systému a obnově a modernizaci
systému stávajícího. Od listopadu začala příprava nasazení nové verze informačního systému
– příprava kategorizace přestupků, zaškolování strážníků, testování nových aplikací a
kompletní příprava ke spuštění k 1. 1. 2014. Dále pokračují přípravné práce na vybudování
Dopravně informačního centra Pardubice. Významným úkolem je příprava výběrového řízení
pro vybudování nového městského kamerového systému.
K datu 31. 12. 2013 zaměstnává Městská policie Pardubice celkem 99 strážníků a 10
občanských zaměstnanců.
Z početního stavu ke konci roku 2013 má 14 strážníků vzdělání vysokoškolské, 1
strážník vyšší odborné vzdělání, 78 strážníků má středoškolské vzdělání s maturitou, 4
strážníci si středoškolské vzdělání doplňují s termínem do konce roku 2015 (v případě
nesplnění vzdělání bude pracovní poměr ukončen) a 2 strážníci jsou osvobozeni od
středoškolského vzdělání vzhledem k věku a délce služby, jak bylo zákonem stanoveno.
Věková struktura strážníků:
21 – 30 let
25 strážníků
31 – 40 let
35
„
41 – 50 let
28
„
51 – 60 let
10
„
61 a více
1
„
Věkový průměr strážníků dosáhl 39 let.
V souvislosti s personálními změnami proběhlo i několik pohovorů se strážníky, kteří
ne zcela chápou poslání a úkoly MpP, a to zejména v jednání s občany. V loňském roce byl
z těchto důvodů ukončen pracovní poměr dohodou dvěma strážníkům. Na druhou stranu je
zde řada strážníků, kteří byli za velmi dobrou práci oceněni nejen za strany ředitele, ale v 6
případech předala ocenění za záchranu života strážníkům paní primátorka.
V návaznosti na výše uvedené došlo i ke změně v odměňování strážníků. To již není
zaměřeno na kvantitu, ale zejména na kvalitní splnění zadaného úkolu, pořádek ve svěřeném
obvodu, zvládnutí mimořádné situace nebo úkolu, komunikace s občany a zastupiteli
městských částí I – VII.
Změny zavedené u MpP se nedotkly pouze strážníků, ale i vedení MpP. Byly
zavedeny týdenní pohotovosti vedení (ředitel, 1. a 2. náměstek) s tím, že všichni jmenovaní
mají za povinnost zúčastnit se alespoň jedenkrát v týdnu nočních kontrol (22.00–06.00) či
společných hlídek a vždy být osobně přítomni při zajišťování a řešení závažných akcí a
událostí majících vliv na bezpečnost a veřejný pořádek v katastru města. Jsou to například
Velká pardubická, Zlatá přilba, fotbalová a hokejová utkání označená za riziková, zajištění
dalších sportovních a kulturních akcí ve městě - Vinařský půlmaraton, Křivkův memoriál,
závažné protispolečenské pochody, při nichž může dojít k narušení veřejného pořádku (výročí
úmrtí skinheada Hejdánka), a další události spadající do řešení IZS, na kterých se MpP podílí.
Program ředitele byl dále rozšířen i o pravidelné porady s útvary MpP a o pravidelné
porady se starosty jednotlivých částí města. Nově byly zavedeny i krátké ranní operativní
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porady vedení (ředitel, náměstci, operační středisko a PIS) a pravidelné měsíční porady pro
všechny velitele jednotlivých oddělení. Je to důležité nejen pro správnou a objektivní
informovanost vedení města, ale také pro zajištění správné a efektivní koordinace nasazených
sil a prostředků. Informovanost o dění ve městě je důležitá i pro samotné vedení MpP tak,
aby bylo schopno správně reagovat a vydávat opravdu smysluplná nařízení a úkoly.
Odborná úroveň strážníků je zajišťována v několika rovinách. Strážníci čekatelé
procházejí ve školicím středisku Mělník školením v délce trvání dvou měsíců, které je
zakončeno odbornou zkouškou před zkušební komisí MV ČR
Stávající strážníci jsou proškolováni ve vlastním školicím středisku, které zajišťuje
základní školení a výcvik strážníků pro opětovné získání osvědčení před zkušební komisí MV
ČR. Tato zkouška se pravidelně opakuje v tříletých cyklech.
Další školení probíhá při pravidelných školicích dnech zajišťované přímo MpP.
Vědomosti strážníků jsou zdokonalovány v nových právních předpisech, v novelizacích
vyhlášek a nařízení města, ale také z interních předpisů a nařízení, ve kterých je kontrolou
zjištěno nejvíce chybovosti. Na tyto vzdělávací dny jsou také zváni vedoucí odborů a dalších
institucí, se kterými je spolupráce nejčastější. Nově zde také vedení MpP seznamuje strážníky
se stížnostmi od občanů a na správný postup při jejich vyřizování, včetně komunikace.
Kromě výše uvedeného je každoročně prováděno přezkoušení odborných vědomostí,
fyzické zdatnosti, sebeobrany, střelby zákroku a taktiky zákroku, nyní nově i s důrazem na
komunikaci. Toto přezkoušení již není propojeno s přiznáním osobního příplatku strážníků
(závada z auditu).

2. Činnost Městské policie Pardubice
Činnost MpP musí vycházet z kvalitní, místní a osobní znalosti města. Je tedy nutné
vědět, kde a kdy je potřeba sloužit a ne kdy se to hodí konkrétnímu strážníkovi nebo co je pro
plánování služeb nejjednodušší. MpP byla zřízena především pro potřeby města a to si tento
institut nezřídilo pro potěšení jako luxus, ale jako nutnost a potřebu. Na tyto úkoly
pochopitelně MpP sama nestačí a ani stačit nemůže, neboť nedisponuje takovým počtem
strážníků, kteří by byli všude a pořád. Zde je nutná dobrá spolupráce s občany (viz webové
stránky), kvalitní informovanost občanů města prostřednictvím médií, ale také dobrá
spolupráce s místními částmi obce, které by měly vědět, co se u nich děje a jaké aktuální a
skutečné potřeby občané mají. Z tohoto důvodu vedení MpP nepreferuje dlouhodobé úkoly,
ale úkoly jasné, krátkodobé nebo sezónní dle aktuálních problémů (např. otvírání
předzahrádek u restaurací, ukončení a zahájení školního roku, prázdniny, „dušičky“, zajištění
kulturních a společenských akcí atd.). Pochopitelně, že pracovní doba je také věnována
zajištění dohledu na dodržování pravidel silničního provozu a veřejného pořádku. Rozsah
stálých i mimořádných akcí se ale v podstatě nemění. Zásadní změnou bylo nejen výrazné
posílení nočních hlídek určených na kontrolu nočního klidu a zřízení kontrolních bodů, ale
také se výrazně zvýšil podíl pochůzkových hlídek oproti hlídkám motorizovaným.
Rovněž došlo k výraznému zlepšení spolupráce s PČR. Dnes již probíhá v daleko
větší intenzitě spolupráce a vzájemné informovanosti, než tomu bylo doposud. Velitelé
obvodů 1 - 4 MpP se pravidelně scházejí na koordinačních poradách se svými protějšky
z PČR a pravidelně řeší situaci ve svých obvodech k zajištění veřejného pořádku. V rámci této
spolupráce dostali velitelé obvodů více kompetencí, než měli doposud. Rovněž tak jsou
společně plánovány kontroly zaměřené na podávání alkoholu mladistvým a nezletilým,
kontroly heren, ale i na uzavírání předzahrádek restauračních zařízení v letním období atd.
Policie ČR se stále více obrací na MpP cestou operačních středisek s žádostmi o spolupátrání
po pachatelích trestných činů a pátrání po pohřešovaných osobách.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ EVIDOVANÝCH MĚSTSKOU POLICIÍ
Výjezdy k napadenému objektu
637
Poskytnutí první pomoci
20
Odvoz na záchytnou stanici
292
Asistence při převozu na PAZS
46
Asistence u dopravní nehody
36
Nález věci - předání
196
Nález osoby
9
Odchyt psů a jiných zvířat
359
Spolupráce s RZS
305
Spolupráce s hasiči
33
Spolupráce s PČR
124
Telefon 156
1561
Osoby předvedené na PČR
6
Použití donucovacích prostředků
45
Krádeže
488
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+ - 2012
+68
-2
+87
nesledováno
-3
+71
-7
+51
+47
+13
+7
+505
++14
+91

2.1. Prevence kriminality, dopravní výchova
Prevence kriminality je prováděna v ustáleném rozsahu a intenzitě jako v předchozích
letech. Kapacitu objemu práce již nelze zvyšovat. Nadále se podílíme na zvyšování právního
vědomí dětí, mládeže a seniorů formou besed a přednášek. Pořádáme školení v oblasti
dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti, které MpP spravuje.
2.2. Signál v tísni, pult centrální ochrany
Signál v tísni

K 31. 12. 2013 bylo na PCO MpP připojeno celkem 58 spoluobčanů (navýšení o 8
osob oproti roku 2012).
V roce 2013 vyjeli strážníci k signálu celkem v 63 případech (došlo k zvýšení o 19
výjezdů než v uplynulém roce 2012).
V 25 případech se jednalo o tzv. planý poplach. To jsou případy, kdy šlo o chybu
techniky, chybu obsluhy, kdy byl signál zmáčknut omylem nebo byl signál zmáčknut
v rozporu s posláním tohoto projektu a dotyčnou osobou byl zneužit.
V 38 případech se jednalo o poplach, kdy byla pomoc na místě a kdy signál splnil
svoji úlohu, pro účely této zprávy tzv. ostrý poplach (výjezd). Z těchto případů lze vybrat:
Osobě připojené na signál poskytnuta pomoc (bez přímého ohrožení života)
– celkem 23x:
Osoba upadla v bytě na zem a bez cizí pomoci nemohla vstát (19x).
Osoba upadla z invalidního vozíku či chodítka a nemohla bez cizí pomoci vstát (3x).
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Osobě praskl přívod vody na WC, hrozilo vytopení bytu a osoba nevěděla, jak si má
v nouzové situaci jinak poradit než přivolat strážníky pagerem (1x).
Osoba předána přivolané zdravotnické záchranné službě (nutnost lékařského
ošetření)
- celkem 15x:
Osoba s potížemi při dýchání a bolestí na hrudi (3x).
Osoba stěžující si na nevolnost, zvracení a bolesti břicha (3x).
Osoba nalezena v bytě po pádu na zem se zraněním (2x).
Osoba s krvácením z nosu, které nešlo zastavit (1x)
Osoba s prasklým vředem na noze (1x).
Osoba mající ostatní subjektivní potíže (5x).
Žádná z připojených osob nebyla v roce 2013 v přímém a bezprostředním ohrožení
života tak, aby byli strážníci nuceni poskytnout první pomoc na místě.
Planých výjezdů
Ostrých výjezdů
Výjezdů celkem

25 (+11)
38 (+8)
63 (+19)

Plané výjezdy – chyba techniky
Plané výjezdy – chyba obsluhy (omyl)
Plané poplachy – zneužití signálu
Planých poplachů celkem

17 (+13)
7 (-2)
1 (0)
25 (+11)

Tak jako v minulých letech i v roce 2013 projekt Signál v tísni opět dokázal, že splnil
svoji úlohu a přispěl k ochraně životů a zdraví našich starších a nemohoucích občanů.
Skutečnost, že v případě nouze strážníci přijedou a pomohou, je zárukou, která dává pocit
jistoty a navrací těmto lidem plnohodnotný život bez omezení.
Pult centralizované ochrany
K 31. 12. 2013 bylo na PCO MpP připojeno celkem 188 objektů. Počet střežených
objektů se tedy od minulého roku o osm zvýšil. Nově bylo připojeno osm občanů na Signál
v tísni a ambulantní centrum Laxus o.s. v ulici Jana Palacha č.p. 1552. Byla odpojena družina
ZŠ Staňkova, která byla sloučena s jídelnou.
Mateřské školy
Základní školy
Střední školy
Úřady
Signál v tísni
Ostatní objekty
Objektů celkem

34
23
5
18
58 (+8)
50
188

V roce 2013 registroval PCO celkem 637 případů narušení objektů (poplachů).
Obsluha pultu ve všech případech na narušení reagovala vysláním hlídky k prověření.
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V 586 případech byl výjezd vyhodnocen jako planý. Jednalo se o signalizaci, kdy
byl následně strážníky objekt důkladně zvenčí prověřen, ale nebylo zjištěno jeho násilné
narušení ani jiná příčina poplachu. Z těchto 586 případů byl objekt v 48 případech prověřen i
zevnitř a byl předán přivolané odpovědné osobě objektu.
V 51 případech se jednalo o výjezd ostrý. V těchto případech došlo k narušení
objektu buď pachatelem či chybou provozovatele, kdy byla v objektu například nechtěně
uzamčena osoba nebo zůstalo otevřené okno a vlivem proudění vzduchu a pohybu záclon byla
signalizace spuštěna. Tedy na rozdíl od planých poplachů bylo bezpečně zjištěno, co bylo
přesnou příčinou narušení (poplachu). Z těchto 51 případů ostrých poplachů se ve 34
případech jednalo o chybu provozovatele. V 10 případech musela být přivolána odpovědná
osoba k odstranění příčiny narušení a převzetí objektu.

PCO – OBJEKT - PLANÝ POPLACH – VNĚJŠÍ OBHLÍDKA – NEGATIVNÍ
PCO – OBJEKT - PLANÝ POPLACH – VNĚJŠÍ OBHL. – PŘIVOLÁNA O.O.
PCO – OBJEKT – OSTRÝ POPLACH – CHYBA PROVOZOVATELE
PCO – OBJEKT – OSTRÝ POPLACH – CHYBA PROVOZ. – PŘIVOLÁNA O.O.
PCO – OBJEKT – OSTRÝ POPLACH – PACHATEL ZAJIŠTĚN
PCO – OBJEKT – OSTRÝ POPLACH – PACHATEL NEZAJIŠTĚN
CELKEM VÝJEZDŮ

538
48
34
10
2
5
637

I v roce 2013 PCO ukázal, že je velice účinným nástrojem při přispívání k ochraně
bezpečnosti osob (Signál v tísni) a majetku (střežené objekty). Za zmínku však jistě stojí fakt,
že oproti minulému roku 2012 došlo k nárůstu „napadených“ objektů. V roce 2012 byl
evidován pouze jeden pokus krádeže vloupáním do objektu jídelny ZŠ Ohrazenice. V roce
2013 evidujeme napadených objektů 7. Ve dvou případech se podařilo pachatele na místě
zajistit, v dalších pěti případech došlo díky rychlému zásahu strážníků pouze ke škodě na
majetku (na dveřích či oknech) objektu při pokusu krádeže vloupáním. V těchto pěti
případech však pachatel unikl ještě před příjezdem strážníků a v době zaevidování události
zůstával neznámým. Z důvodu nejen zlepšení úspěšnosti zákroků, ale také z důvodu
bezpečnosti strážníků byla v prosinci roku 2013 zakoupena profesionální termokamera, která
je plně využívána každou noční službu. Strážníci tak mohou lépe prohledat nejen budovy,
křoví a ostatní přilehlé prostory při signalizaci narušení objektu, ale využívají ji i při pátrání
po pohřešovaných osobách
V lednu 2012 bylo Českým telekomunikačním úřadem úspěšně uděleno a prodlouženo
oprávnění k provozování radiových kmitočtů č. 186122/TI až do 31. 1. 2017. Toto povolení
ústředního správního orgánu pro výkon státní správy ve věcech v oblasti komunikací je
základním povolovacím dokumentem pro provoz PCO a MpP tak má až do 31. 1. 2017
jistotu, že může tímto způsobem zajišťovat a ochraňovat majetek.
2.3. Specializované jednotky
2.3.1. Dopravní skupina
V průběhu roku 2013 byl v celkem 1 230 (-430/2012) případech použit TPZOV. Při
řešení přestupků bylo uloženo 555 blokových pokut ve výši 141 100 Kč, 647 přestupků bylo
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řešeno domluvou, 25 přestupků bylo předáno ke správnímu řízení a 3 přestupky byly řešeny
jiným způsobem. Vyhláškou města bylo zrušeno vybírání manipulačního poplatku za nasazení
a sejmutí tohoto technického prostředku.
A) měření rychlosti vozidel
V roce 2013 bylo při porušení rychlosti přistiženo 1 168 (-494/2012) řidičů vozidel. 1119
přestupků bylo řešeno uložením blokové pokuty v celkové výši 1 116 100 Kč, zbývajících 49
přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu.

B) odtahy vozidel
V průběhu roku 2013 bylo strážníky nařízeno celkem 152 (-15/2012) odtahů, z toho bylo 117
odtahů dokončeno, 8 odtahů bylo nedokončených (v průběhu nakládání vozidla odtahovou
službou se řidič dostavil) a 27x se řidič vozidla dostavil do příjezdu odtahové služby. 125
přestupků bylo řešeno uložením blokové pokuty v celkové výši 35 900 Kč. Pro odtahy stále
platí, že MpP toto oprávnění využívá jen v mimořádných případech a nejčastěji na žádost
občanů.
2.3.2. Jízdní oddíl
V minulém roce byla hlavní činnost oddělení jízdní policie zaměřena zejména na
výkon služby ve městě Pardubice. Již tradičně se strážníci na koních zaměřují na preventivní
dohled v chatových a zahrádkářských koloniích, v hůře dostupných lokalitách a v období
Památky zesnulých na hřbitovech v Pardubicích. V průběhu celého roku dohlíží na zachování
veřejného pořádku v centru města a při akcích pořádaných magistrátem města. Zde byla velká
pozornost věnována i rizikovým hokejovým či fotbalovým zápasům. Vzhledem ke vzrůstající
agresivitě fanoušků byly zakoupeny protiúderové prostředky na ochranu koní, na což si
museli naši čtyřnozí kolegové zvyknout, a proto bylo též nutné upravit jejich výcvik. Velká
pozornost je věnována událostem, které se konají na dostihovém závodišti Pardubice, kde
zajišťují nejen pořádkovou službu, ale i ukázku speciálního výcviku policejních koní.
Vrcholem dostihové sezóny na pardubickém závodišti je každoročně Velká pardubická
steeplechase, kdy strážníci kromě dohledu nad veřejným pořádkem plní reprezentativní funkci
při zahájení celého dostihového dne a zavádí účastníky dostihu na slavnostní defilé Velké
pardubické před hlavní tribunou. Zde stojí za zmínku i to, že strážník jízdního oddílu Michal
Köll startoval v hlavním dostihu 123. Velké pardubické a tím přispěl k dobrému jménu MpP
v očích laické i odborné veřejnosti.
Vzhledem ke stáří našich koní 17, 16 a 7 let bude potřeba se zamyslet nad
postupným odprodejem nejstarších koní a dokoupením nových tak, aby se stav u MpP dostal
na počet čtyř, což je zcela optimální pro výcvik a následné nasazení do služeb. Činnost jízdní
policie se postupně rozšiřuje i na centrální parky - Tyršovy sady, Bubeníkovy sady, park Na
Špici, park Pod Vinicí a v poslední době je i daleko větší zájem ze strany starostů jednotlivých
obvodů na dohled nad zahrádkářskými a chatovými koloniemi, a to nejen v zimních měsících,
kdy vloupání do chat a domků je nejčastější. Vzhledem k množícím se požadavkům na výkon
služby jízdního oddílu byly omezeny i některé prezentace na různých závodech po ČR apod.
2.3.3. Oddělení psovodů
V roce 2013 zajišťovali chod oddělení psovodů 2 strážníci specialisté - psovodi a 2
strážníci z okrsků sloužící se služebním psem. Jejich věrnými pomocníky při výkonu služby
byli 4 služební psi, 3 plemene rotvajler a 1 německý ovčák. Tři psi měli platný atest, čtvrtý
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(štěně pořízené v červnu 2012) složil úspěšně s psovodem zkoušku v září 2013, tedy ihned
v době, kdy bylo možné vzhledem k věku a legislativě zkoušku provést. Od měsíce září 2013
se na složení zkoušek psovodů začali připravovat další 3 strážníci – dva muži a jedna žena,
kteří složí zkoušku na jaře roku 2014. Kromě plnění standardních úkolů v oblasti veřejného
pořádku a spolupráce s pořádkovou jednotkou byli služební psi velmi účelně a ve velké míře
nasazováni na zajištění veřejného pořádku po zvýšeném výskytu propuštěných
amnestovaných vězňů. Mezi propuštěnými vězni budili zasloužený respekt.
Toto oddělení v roce 2013 zadrželo 12 pachatelů trestných činů, z toho při 9
zákrocích byl použit služební pes. Ve všech případech se podařilo pachatele zadržet, najít
nebo případně zamezit jeho dalšímu protiprávnímu jednání.
Odchyty toulavých a synantropních zvířat
V roce 2013 bylo provedeno celkem 359 výjezdů souvisejících s odchytem toulavých
a synantropních zvířat. 291 událostí skončilo úspěšným odchytem zvířete a jeho následným
vrácením majiteli nebo umístěním do městského útulku nebo předáním do záchranné stanice
Pasíčka. Nejčastější byl odchyt psů, jednalo se o 236 případů z celkového počtu. Dále bylo
provedeno 24 odchytů koček a 31 případů se týkalo ostatních zvířat (labutě, srnky, kuny,
nutrie, netopýři, želvy, plazi, ještěrky, dravci, papoušci).
Mezi nejzajímavější odchyty v roce 2013 patřil odchyt agamy vousaté, která je
v našich podmínkách pouze terarijním zvířetem a ve volné přírodě by nepřežila, čínského
prasátka, které pobíhalo po dostihovém závodišti, odchyt kozla v obci Srch nebo divokého
prasete sraženého motorovým vozidlem prakticky v centru města v ulici Hlaváčova. Stejně
jako v minulých letech bylo provedeno několik asistencí PČR a RZP i mimo katastr města
z důvodu agresivních zvířat bránících svého majitele, který potřeboval pomoc.
2.3.4. Pořádková jednotka
Pořádková jednotka MpP se jako každý rok při zajišťování veřejného pořádku v rámci
působnosti statutárního města Pardubice účastnila celkem 29 akcí. 26x se jednotka účastnila
bezpečnostních opatření při utkání extraligy ledního hokeje, 3x se jednotka účastnila
v součinnosti s PČR bezpečnostního opatření při fotbalovém utkání Pardubice - Opava a
Pardubice - Hradec Králové, 5x v součinnosti s PČR dohlížela nad veřejným pořádkem při
průjezdu fanoušků na vlakovém nádraží ČD, 1x spolupracovala s PČR při zajištění veřejného
pořádku v průběhu konání pietního pochodu za zemřelého Daniela Hejdánka. V roce 2013
proběhlo celkem 10 výcviků PJ. Z toho 1 výcvik se konal ve spolupráci s obdobnými
jednotkami kolegů z PČR i s mezinárodní účastí jednotek Polska a Německa.

3. Řešení přestupků
Za rok 2013 vyřešili strážníci celkem 22 840 (-3383/2012) přestupků. Činnost je
rozdělena mezi tři základní okruhy, kterým se v oblasti represe strážníci věnují. Jde o oblast
veřejného pořádku, dopravy a dohledu nad parkovacím systémem. Přestupky řešené v rámci
parkovacího systému jsou sice také dopravní, ale jejich vyčlení je pro detailní přehled
výstižnější.
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Přestupky vyřešené v roce 2013
veřejný pořádek
15%

parkování
31%

doprava
54%

3.1. Veřejný pořádek
Na úseku veřejného pořádku bylo v roce 2013 strážníky odhaleno celkem 3 398 (420/2012) přestupků. Za 1792 přestupků byla pachatelům uložena bloková pokuta v celkové
výši 805 150 Kč. 21 přestupků bylo předáno ke správnímu řízení, 1256 přestupků bylo řešeno
domluvou a 329 přestupků bylo řešeno jiným způsobem. Nejčastější přestupky, které strážníci
řešili, se týkaly porušení ustanovení § 47 zákona č. 200/1990 Sb., přestupkového zákona
(porušení veřejného pořádku). Jednalo se o 1 380 přestupků, z toho nejvíce frekventované
byly: vzbuzení veřejného pohoršení (560x) a znečištění veřejného prostranství (341x).
Druhým nejčastěji porušovaným ustanovením téhož zákona byl § 48 (porušení obecně
závazných vyhlášek a nařízení města) - 1 281 přestupků. V této oblasti byl nejčastějším
přestupkem stání vozidla na veřejné zeleni (935x) a volné pobíhání psů (186x). Přestupky na
úseku veřejného pořádku činily z celkového objemu počtu řešených přestupkových jednání
14,88 procent.
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Přestupky proti veřejnému pořádku - druh
přestupku

9%

5%

3% 1%
42%

40%

§ 47 veřejný pořádek

§ 48 veřejný pořádek dle zvl.předp.

§ 50 majetek

§ 30 alkohol + kouření

§ 49 občanské soužití

§ 46 vyhlášky města

3.2. Doprava
V oblasti dopravy bylo za hodnocené období řešeno celkem 12 426 přestupků.
Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích výrazně
přesahují počet řešených přestupků v oblasti veřejného pořádku. Na celkovém objemu počtu
řešených přestupků se podílely 54,4 procenty.
Následující tabulka ukazuje, které přestupky na úseku dopravy byly řešeny nejčastěji:
Přestupek

Počet

zákaz zastavení (B 28)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

2170

zákaz vjezdu (B11)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

1625

neužití parkovacího kotouče (IP13b)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

1438

překročení povolené rychlosti

§ 18/4 zák. 361/00Sb.

1168

zastavil/stál vozidlem na chodníku

§ 53 zák. 361/00Sb.

1098

stál mimo parkoviště (IP 26a + IP 27a)

§ 39 zák. 361/00Sb.

602

zákazy vjezdu (mimo B11)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

563

neoprávněné užití chodníku, stezky

§ 53/2 zák. 361/00Sb.

433

zastavení/stání ve vyznačeném úseku (V12c)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

426

zákaz stání (B29)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

387

neosvětlený cyklista

§ 58/5 zák. 361/00Sb.

353

neoprávněné užití chodníku nebo stezky

§ 4/c zák. 361/00Sb.

250

zastavení/stání v křižovatce

§ 27-1/d zák. 361/00Sb.

174

zákaz vstupu chodců (B30)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

87

ostatní

zák. 361/00Sb.

1652
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3.3. Parkovací systém
Při dohledu nad parkovacím systémem na území města bylo vyřešeno 7 010
přestupků. Z celkového počtu řešených přestupků se tato část přestupkového jednání podílí
30,69 procenty.
3.4. Sankce
Strážníci MpP uložili v blokovém řízení za rok 2013 v rámci řešení přestupků celkem
12 267 (-2490/2012) blokových pokut v souhrnné výši 3 457 000 Kč. Domluvou bylo řešeno
celkem 9 922 přestupků.

Uložené blokové pokuty v roce
2013
zaplacena BN
316 700 Kč
BN
1 140 100 Kč

BP
2 000 250 Kč

Z celkového počtu pokut uložených v blokovém řízení se jednalo o 9 883 blokových
pokut na místě zaplacených a ve 2 384 případech šlo o blokové pokuty na místě nezaplacené.
Z tohoto počtu uložených blokových pokut na místě nezaplacených jich bylo dodatečně na
služebně zaplaceno 644, tj. 27%. Za hodnocené období bylo správním orgánům oznámeno
celkem 187 přestupků.
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4. Kontrolní činnost
Stejně jako v letech předešlých byla i v roce 2013 prováděna kontrolní činnost ze
strany vedení MpP zaměřená na všechny oblasti. Hlavní důraz byl kladen na zacházení se
svěřenými pokutovými bloky a finanční hotovostí za ně vybrané a na plnění pracovních
povinností vyplývajících z právních předpisů k výkonu činnosti.
Některé druhy kontrolní činnosti byly prováděny pravidelně v rámci běžné pracovní
činnosti, jiné namátkově v rámci mimořádné kontrolní činnosti v denní i noční době a ve
dnech pracovního klidu.
1) denní pravidelné kontroly v rámci běžné pracovní doby
- ranní činnost na přechodech v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na
pozemních komunikacích
- dodržování a využívání pracovní doby
- vnější vzhled, upravenost, dodržování ústrojové kázně
- kvalita plnění pracovních úkolů
- zpracování služební dokumentace
2) namátkové mimořádné kontroly
- dodržování přestávek na stravu a oddech
- oprávněnost pobytu na služebnách
- dodržování hlášení o vstupu do objektů a jejich opuštění
- dodržování zásad manipulace s pokutovými bloky a finanční hotovostí za ně vybranou
- dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před a v průběhu pracovní doby
- zajišťování úředních hodin v městských obvodech
Během kontrol byly zjištěny drobné nedostatky v oblasti využití pracovní doby, v
neoprávněném pobytu na služebnách, porušení pracovního řádu a nekvalitní zpracování
služební dokumentace.
V roce 2013 musela zasedat škodní komise MpP, neboť došlo u jednoho strážníka ke
ztrátě pokutových bloků a finanční hotovosti za ně vybrané. Způsobená škoda byla strážníkem
neprodleně uhrazena. Jiné porušení pracovního řádu v oblasti zacházení s pokutovými bloky a
finanční hotovosti za ně vybranou nebylo zjištěno.
Druhy a počty postihů v roce 2013
ústní výtka velitele obvodu nebo oddělení
0
ústní výtka operačního města
0
ústní výtka velitele výkonu služby
0
ústní výtka náměstka ředitele
0
ústní výtka ředitele
0
jiné opatření
0
písemné upozornění (porušení pracovních povinností)
6
písemné upozornění (pracovní výsledky)
0
_______________________________________________________
celkem uděleno postihů
6
Oproti roku 2012 došlo k výraznému poklesu zjištěných nedostatků ve výkonu služby
a porušení pracovních povinností, které pro činnost strážníka vyplývají ze zákonných či
interních předpisů.
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Stížnosti, žádosti a podněty občanů
stížnosti na jednání, chování, oprávněnost zákroku strážníků
14 z toho 2 oprávněné
dopravní stížnosti
18
ostatní
13
___________________________________________________________________________
celkem stížností
35
žádosti o pomoc, radu, informaci, podněty od občanů

89

V porovnání s rokem 2012 klesl počet stížností na výkon služby strážníků a naopak
vzrostl počet žádostí a podnětů. K velkému navýšení došlo zejména ke konci loňského roku,
kdy MpP spustila nové webové stránky a občané začali hojně využívat odkaz na rychlý dotaz.
Vzrostl i počet doručených děkovných dopisů na činnost městské policie z 24 na 28.
14 stížností bylo podáno na chování, jednání strážníků nebo oprávněnost zákroku.
Z nich 2 byly vyhodnoceny jako oprávněné. Vedení MpP obdrželo 20 pochvalných dopisů na
konání strážníků. Nejvíce stížností, které městská policie obdržela od občanů, se týkalo
dopravní situace ve městě.

5. Technické zabezpečení
Vozový park
V průběhu roku byla zakoupena 2 nová vozidla (Škoda Octavia sedan pro výjezdovou
skupinu a Škoda Roomster pro obvod 1) a skútr Honda NSS 300 Forza.
Bezúplatným převodem od krajského úřadu bylo získáno sanitní vozidlo Ford pro
zajištění odvozu znečištěných osob na záchytnou stanici. Vozový par čítá celkem 17
osobních vozidel a 5 motocyklů.

6. Přehled hospodaření
Městská policie hospodařila v r. 2013 následujícím způsobem:
Schválený rozpočet 2013
Provoz MP
8 141 500,00
Strojní investice
1 241 200,00
Mzdy
33 654 000,00
Soc. a zdrav.pojištění
11 550 000,00
Obnova výzbroje Mp
286 000,00
Obnova kamerového systému
3 500 000,00
Informační systém Mp
667 000,00
Ostatní výdaje
211 000,00
Celkem
60 300 700,00

Čerpání 2013
7 991 795,81
1 223 477,00
33 624 191,00
11 369 151,00
285 440,00
600 484,00
632 139,80
941 909,00
56 938 587,61

Ze schváleného rozpočtu nebylo vyčerpáno 3 362 112,39 Kč, a to zejména z důvodu
pokračování přípravných prací na kamerovém systému.
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Závěr
Rok 2013 byl pro Městskou polici v mnoha směrech zlomový. Došlo k výrazným
změnám, kterými jsme chtěli nejen laické, ale i odborné veřejnosti dokázat, že změny, které
byly v loňském roce uvedeny do života, jsou změny dobré a prospěšné nejen pro městskou
policii, ale hlavně pro občany města Pardubice a jeho návštěvníky. Řada věcí se nám povedla,
ale na druhou stranu vidím do roku 2014 i značnou řadu rezerv v naší činnosti. Jako pro
nového ředitele byl pro mne rok 2013 velkou výzvou a velmi mne potěšilo, co všechno se
nám podařilo společnými silami změnit, mezi jinými i to, že převážná část strážníků chápe
svoje poslání a svou práci se snaží vykonávat velmi dobře. K tomu všemu nám může přispět i
nově vznikající Rada zaměstnanců, kterou jsem se v roce 2013 rozhodl zřídit a která bude
fungovat nejpozději od jara roku 2014.

Seznam použitých zkratek

MpP

Městská policie Pardubice

TPZOV

technický prostředek pro zabránění odjezdu vozidla – „botička“

BP

bloková pokuta na místě zaplacená

BN

bloková pokuta na místě nezaplacená

PJ

pořádková jednotka

PCO

pult centralizované ochrany objektů

ÚMO

úřad městského obvodu

MO

Městský obvod

SmP

Služby města Pardubic

DPmP

Dopravní podnik města Pardubic

PČR

Policie České republiky

RZS

Rychlá záchranná služba

IZS

Integrovaný záchranný systém

MV ČR

Ministerstvo vnitra ČR

APK

asistent prevence kriminality

VVS

velitel výkonu služby

BOZP

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PO

požární ochrana

MmP

Magistrát města Pardubic

