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Úvod
Cílem této zprávy je předložit radě města přehled činností Městské policie Pardubice a
změn, které se uskutečnily v roce 2014.

1. Oblast personální práce a vzdělávání
V roce 2014 proběhlo u MpP pouze jedno výběrové řízení, a to na post APK II. Asistentka
paní Gorelčíková velmi dobře odváděla svoji práci a na základě toho se město Pardubice
probojovalo mezi dvacet vybraných měst v ČR do vyššího stupně výběru MV ČR na dalšího
APK II, který je dotován z finančních prostředků EU stejně jako APK I. Ve výběrovém řízení
na APK II v sociálně vyloučených lokalitách byla vybrána jako druhá asistentka paní
Miroslava Koudelková, která pracuje zejména v lokalitě obvodu IV, a to především v ulicích
Češkova, Na Staré poště a Jana Palacha.
K 31.10.2014 ukončil svou činnost na vlastní žádost náměstek ředitele pro výkon služby
pan Mgr. Radek Vančura, který se vrátil na operační středisko. Toto místo zůstalo dočasně
neobsazeno. V průběhu měsíce listopadu a prosince 2014 bylo na obsazení této funkce
vypsáno řádné výběrové řízení.
V roce 2013 nově zřízený útvar Správa vnitřních agend se plně osvědčil. Pro potřeby
efektivního chodu MpP připravuje návrhy interních dokumentů, vyřizuje žádosti o poskytnutí
součinnosti oprávněným subjektům, předává správní delikty provozovatelů motorových
vozidel v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích správnímu
orgánu k dořešení, zajišťuje pravidelná zákonem stanovená školení. Mezi hlavní činnosti patří
správa a organizace BOZP a PO u MpP, jejichž agenda zde chyběla úplně. Zároveň na toto
oddělení přešla agenda vyřizování stížností občanů.
Jako další bylo nově vzniklé pracoviště Správa informačních systémů. Nejdůležitějším
úkolem roku 2014 bylo zahájení přípravy výběrového řízení pro nový městský kamerový
systém. Dále pokračují přípravné práce na vybudování Dopravně informačního centra
Pardubic.
K datu 31. 12. 2014 zaměstnává Městská policie Pardubice celkem 95 strážníků (77 mužů,
18 žen) a 13 občanských zaměstnanců.
Z početního stavu ke konci roku 2014 má 15 strážníků vzdělání vysokoškolské, 2 strážníci
vyšší odborné vzdělání, 74 strážníků má středoškolské vzdělání s maturitou, 3 strážníci si
středoškolské vzdělání doplňují s termínem do konce roku 2015 (v případě nesplnění vzdělání
bude pracovní poměr ukončen) a 1 strážník je osvobozen od středoškolského vzdělání
vzhledem k věku a délce služby, jak bylo zákonem stanoveno.
V roce 2014 ukončili pracovní poměr 4 strážníci (2x důchod, 1x zdravotní stav, 1x odchod
k PČR), celkem 3 strážnice odešly na mateřskou dovolenou a do pracovního poměru
nastoupil 1 strážník.
Věková struktura strážníků:
21 – 30 let
23 strážníků
31 – 40 let
24
„
41 – 50 let
37
„
51 – 60 let
11
„
61 a více
0
„
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Věkový průměr strážníků dosáhl 39 let.
Stejně jako v loňském roce ředitel a oba náměstci drží týdenní pohotovosti vedení s tím, že
všichni jmenovaní mají za povinnost zúčastnit se nočních kontrol (22.00–06.00) 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 je stále rozšířen i o pravidelné porady s jednotlivými odděleními MpP a o
pravidelné porady se starosty jednotlivých částí města. Taktéž se osvědčily ranní operativní
porady vedení (ředitel, náměstci, operační středisko a PIS) a pravidelné měsíční porady pro
všechny velitele 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.
V oblasti zajišťování odborné úrovně strážníků se nic nezměnilo. 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 MpP nejčastěji spolupracuje. Nově zde také vedení MpP seznamuje strážníky se
stížnostmi od občanů a upozorňuje na správný postup při jejich vyřizování, včetně
komunikace.
Kromě výše uvedeného je každoročně prováděno přezkoušení odborných vědomostí.
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2. Činnost Městské policie Pardubice
K 1.1.2014
uvedla do provozu MpP novinky, které výrazně přispěly nejen
k informovanosti občanů, ale i k většímu pocitu bezpečí ve statutárním městě Pardubice. Byly
spuštěny nové webové stránky MpP a byly započaty práce na jedinečných mapách kriminality
na území města.
Webové stránky

Webové stránky byly nastaveny tak, aby byly jednoduché, srozumitelné a aby se v nich
mohli lehce orientovat i občané, kteří zvládají pouze základy obsluhy počítačové techniky.
Velmi oblíbenými jsou sekce rychlý dotaz, kde občanům garantujeme v pracovní dny
odpověď do 24 hodin, dále kde dnes měříme, odchycená zvířata a ztráty a nálezy. Součástí
stránek jsou i velmi navštěvované sociální sítě Facebook a Twitter, na kterých se MpP také
prezentuje. U většiny obsahu webových stránek jsme v ČR unikátní. Asi i proto se tyto
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stránky setkaly s daleko větším ohlasem u občanů, než jsme sami předpokládali (viz příloha č.
1 Analýza webových stránek za rok 2014 + Facebook + Rychlý dotaz).
Mapy kriminality
Rovněž na začátku nového roku 2014 byla spuštěna nová počítačové aplikace, která
výrazným způsobem ovlivní plánování služeb na základě zpracovávaných map kriminality. V
praxi jde o to, že strážníci jsou vybaveni „chytrým telefonem“, kterým mohou dokumentovat
a zadávat přestupky a jiné události přímo z ulice, včetně automaticky přiřazené GPS pozice.
Na základě přesné lokalizace přestupků (doprava, vandalismus, rušení nočního klidu, nálezy
použitých injekčních stříkače apod.) jsou zpracovávány mapy kriminality, na jejichž podkladě
lze daleko lépe využívat plánování služeb a posílat strážníky na obchůzky v čase a místě, kdy
je to opravdu potřeba, a to základě relevantních informací a ne pocitů.
Vzhledem k počtu zadržených pachatelů trestných činů a osob v pátrání má velký zájem o
spolupráci v této oblasti i PČR. V současné době má operační středisko PČR zpřístupněnou
mapu města s lokalizací pěších a motorizovaných hlídek MpP, což umožňuje okamžitý
přehled o strážnících. V případě mimořádné události (loupežné přepadení, odcizení
motorového vozidla apod.) tak operační středisko může okamžitě poslat na místo nejbližší
hlídku. Na oplátku PČR bude předávat MpP anonymizovaná data o páchání trestné činnosti,
čímž se podstatně zlepší oboustranná informovanost a budou vytvořeny naprosto unikátní
mapy kriminality, které nemají v ČR obdoby. Policejní prezident souhlasil se spoluprací v
tomto projektu zatím s Pardubicemi jako jediným městem a i MV ČR se k tomuto projektu
připojilo.
Statistika:
MpP vypátrala a předala PČR - 32 osob v celostátním pátrání a 9 osob v místním pátrání
PČR požádal o místní pátrání MpP 77 x
ZZS požádala MpP celkem 10x o zajištění pacienta při útěku
PŘEHLED ČINNOSTÍ EVIDOVANÝCH MĚSTSKOU POLICIÍ
Výjezdy k napadenému objektu
828
Poskytnutí první pomoci
36
Odvoz na záchytnou stanici
292
Asistence při převozu na PAZS
128
Asistence u dopravní nehody
64
Nález věci - předání
382
Nález osoby
19
Odchyt psů a jiných zvířat
375
Spolupráce s RZS
193
Spolupráce s hasiči
52
Spolupráce s PČR
456
Telefon 156
3398
Osoby předvedené na PČR
17
Použití donucovacích prostředků
46

+ - 2013
+241
+16
-17
+82
+28
+186
+10
+16
-112
+19
+332
+1837
+11
+1
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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 a které prošlo v roce
2014 rozsáhlou rekonstrukcí.

2.2. Signál v tísni, pult centrální ochrany
Signál v tísni
K 31.12.2014 bylo na PCO MP Pardubice připojeno celkem 67 spoluobčanů (navýšení o
9 osob vůči roku 2013).
V roce 2014 vyjeli strážníci k signálu v tísni celkem ve 155 případech (oproti minulému
roku 2013 zvýšení o 92 výjezdů).
Ve 136 případech se jednalo o tzv. planý poplach, kdy šlo o chybu techniky, chybu
obsluhy, kdy byl signál zmáčknut nechtěně a omylem.
Planých výjezdů
Ostrých výjezdů
Výjezdů celkem

136 (+111)
19 (-19)
155 (+92)

V 19 případech vyjela hlídka strážníků k ostrému poplachu. Šlo tedy o případy, kdy
byla pomoc na místě a kdy signál splnil svoji úlohu. Z ostrých poplachů lze vybrat:
Osobě připojené na signál poskytnuta pomoc (bez přímého ohrožení života)
– celkem 9x:
Osoba upadla v bytě na zem a bez cizí pomoci nemohla vstát (9x)
Osoba předána přivolané zdravotnické záchranné službě (nutnost lékařského
ošetření)
- celkem 9x:
Osoba s potížemi při dýchání a bolestí na hrudi (3x)
Osoba stěžující si na nevolnost (4x)
Osoba nalezena v bytě po pádu na zem se zraněním (1x)
Osoba malátná stěžující si na potíže s tlakem (1x)
Osoba předána přivolané zdravotnické záchranné službě v přímém ohrožení života
- celkem 1x:
M. R. (roč. 1926) zmáčkla pager a přivolala pomoc strážníků z důvodu dýchacích potíží a
bolesti na hrudi. Při příjezdu strážníků měla již promodralé rty. Strážníci do příjezdu ZZS
kontrolovali její základní životní funkce a dotyčná byla převezena do nemocnice. Zde bylo
zjištěno, že měla plicní edém s následným srdečním selháním. Zde signál jednoznačně splnil
svoji roli. Nebýt přivolání pomoci, dotyčná by se včasné záchrany nedočkala.
Tak jako v minulých letech i v roce 2014 projekt „Signál v tísni“ opět dokázal, že splnil
svoji úlohu a přispěl k ochraně životů a zdraví našich starších a nemohoucích občanů.
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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 31.12.2014 bylo na PCO MpP připojeno celkem 198 objektů. Počet střežených
objektů se tedy od minulého roku o deset zvýšil (+9x Signál v tísni; + magistrát U Divadla č.
p. 828).
Mateřské školy
Základní školy
Střední školy
Úřady
Signál v tísni
Ostatní objekty
Objektů celkem

34
23
5
19 (+1)
67 (+9)
50
198

V roce 2014 bylo na PCO MpP registrováno celkem 828 případů narušení objektů
(poplachů). Obsluha pultu ve všech případech narušení reagovala vysláním hlídky
k prověření.
V 813 případech byl výjezd planý. Jednalo se o signalizaci, kdy byl následně strážníky
objekt důkladně zvenčí prověřen, ale nebylo shledáno jeho násilné narušení ani jiná příčina
poplachu. Z těchto 813 případů byl objekt v 87 případech prověřen i zevnitř a byl předán
přivolané odpovědné osobě objektu.
V 15 případech vyjeli strážníci k narušení ostrému. Jednalo se o případy, kdy byl
poplach způsoben narušením pachatele 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. V těchto případech tedy na rozdíl od planých poplachů bylo
bezpečně zjištěno, co bylo přesnou příčinou narušení (poplachu). Z těchto 15 případů ostrých
poplachů se v 9 případech jednalo o chybu provozovatele. Ve 3 případech musela být
přivolána odpovědná osoba k odstranění příčiny narušení a převzetí objektu. Ve dvou
případech se jednalo o technickou závadu EZS.

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 – TECHNICKÁ ZÁVADA NA EZS
PCO – OBJEKT – OSTRÝ POPLACH – PACHATEL ZAJIŠTĚN
PCO – OBJEKT – OSTRÝ POPLACH – PACHATEL NEZAJIŠTĚN

813
87
9
2
3
1

I v roce 2014 PCO MpP ukázal, že je velice účinným nástrojem při přispívání ochrany
bezpečnosti osob (Signál v tísni) a majetku (střežené objekty). Evidujeme 4 „napadené“
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objekty. Ve třech případech byl pachatel strážníky zajištěn a předán PČR, ve čtvrtém případě
stačil před příjezdem strážníků utéct a nebyl dopaden. Viz níže.

2014/02075 23.1.2014
23:36
080 - narušení objektu PCO číslo 080 magistrát města, ul. Štrossova 44. Autohlídkou
232 na místě objekt prověřen, zjištěna příčina narušení - rozbité okno v přízemí
vpravo od hlavního vchodu. Operačním přivolána odpovědná osoba, PČR, byl
vyrozuměn člen vedení MpP mající hotovost (ZŘVT) a referent hospodářské správy
MmP.
2014/31705 15.8.2014
046 - operačním střediskem MP a hlídkou EFC 232 zaslechnut velký třeskot skla
v ulici Pernerova (následně potvrzeno přijetím poplachu PCO – narušení střeženého
objektu č. 046 DPmPce, Pernerova 443). Hlídkou 232 zajištěn pachatel, který rozbil
skleněnou výplň vstupních dveří do prodejny DPmPce. Pachatel podezřelý z přečinu
poškozování cizí věci předán přivolané PČR.

03:13

2014/41037 23.10.2014
21:30
036 - narušení objektu PCO číslo 036 dopravně správní agenda MmPce 17. listopadu
303. Autohlídkou 232 na místě objekt prověřen, zjištěna příčina narušení - rozbité
okno v přízemí s viditelnými stopami podrážek na parapetu. Hlídkou 232 na místě
před výše uvedeným objektem zjištěna a ztotožněna podezřelá osoba pod vlivem
alkoholu. Operačním přivolána odpovědná osoba, PČR, byl vyrozuměn člen vedení
MpP mající hotovost. Hlídka 232 v součinnosti s odpovědnou osobou provedla
kontrolu vnitřních prostor objektu - bez závad. V čase 22:15 hod. se na místo
dostavila PČR, která si celou záležitost převzala.
2014/47912 16.12.2014
02:49
122 - narušení objektu PCO číslo 122 (výletní loď Arnošt kotvící v přístavišti č. p.
2746 v ulici U Stadionu). Při příjezdu hlídky 232 bylo zjištěno násilně rozbité
bezpečnostní okno prohozením hasicího přístroje u restaurace na lodi a strážníci si
všimli podezřelého muže ve fialové bundě, který šel podél nábřeží směrem pod most
Pavla Wonky. Při spatření strážníků se dal na útěk. Na místo byly přivolány posily
(hlídka 206 a 244) a rovněž byla o spolupráci požádána PČR. Strážníkem 062 a 047
byl podezřelý zajištěn na chodníku před poliklinikou Kolf. Byla u něho nalezena
lahev alkoholu a balení klobás, které z lodi odcizil. K činu se přiznal a uvedl, že zcizil
i tržbu. Přiznal se rovněž, že se před dvěma dny vloupal do restaurace Tenis klub v
ulici Labská. Na místě byl omezen na osobní svobodě a v čase 02:18h mu byla
nasazena pouta (použití DP - hmaty a chvaty, pouta). Pro podezření ze spáchání
přečinu krádež byl na místě předán hlídce PČR (pouta sejmuta v čase 02:43h). Případ
nadále šetří PČR OO Pardubice 1.

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
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základním povolovacím dokumentem pro provoz PCO. Městská policie tak má ještě dva roky
povolený provoz a může tímto způsobem zajišťovat a ochraňovat majetek.
V polovině příštího roku 2016 budeme opět jako vždy žádat firmu Radom o spolupráci při
vyřízení žádosti ČTÚ o prodloužení oprávnění a k tomu potřebné dokumentace pro správní
řízení. Dále jsme požádali firmu OM Komplex o revizi všech zařízení, a to z důvodu
zastaralosti některých zařízení na chráněných objektech.

2.3. Specializovaná oddělení
2.3.1. Oddělení dopravy
V průběhu roku 2014 byl v celkem 1 776 (+546/2013) případech použit TPZOV. Při
řešení přestupků bylo uloženo 1453 blokových pokut ve výši 296 000 Kč, 308 přestupků bylo
řešeno domluvou, 15 přestupků bylo předáno ke správnímu řízení.
A) měření rychlosti vozidel
V roce 2014 bylo při porušení rychlosti přistiženo 1 265 (+97/2013) řidičů vozidel. 1262
přestupků bylo řešeno uložením blokové pokuty v celkové výši 1 109 200Kč, zbývající 3
přestupky byly oznámeny správnímu orgánu.
B) odtahy vozidel
V průběhu roku 2014 bylo strážníky nařízeno celkem 204 (+52/2013) odtahů, z toho bylo 174
odtahů dokončeno, 12 odtahů bylo nedokončených (v průběhu nakládání vozidla odtahovou
službou se řidič dostavil) a 18x se řidič vozidla dostavil do příjezdu odtahové služby. 134
přestupků bylo řešeno uložením blokové pokuty v celkové výši 38 000 Kč. Pro odtahy stále
platí, že MpP toto oprávnění využívá jen v mimořádných případech a nejčastěji na žádost
občanů.

2.3.2. Oddělení jízdní policie
Asi nejzásadnější událostí v loňském roce bylo zakoupení čtvrtého koně z NH Kladruby
nad Labem. Byl dovezen 15. října 2014. Po měsíci byl vykastrován a začal jeho policejní
výcvik, ale hlavně výcvik pro výkon jízdní služby.
V prosinci se uskutečnila akce na výběr jména pro našeho nového koně. Bylo vybráno
jméno Kuba. Křest proběhne 23. února 2015 v 10.00 hodin ve stájích oddělení jízdní policie
za účasti vedení MpP a dětí, které navrhly vítězné jméno.
Kuba se již aktivně zúčastňuje jízdních služeb v okrajových lokalitách Pardubic. Vcelku
dobře si zvyká na vnější rušivé podněty, které jízdní služba přináší.
Akce, kterých se oddělení jízdní policie zúčastnilo:
Dny nemocnice
dostihy na závodišti
Apetit festival
jezdecký den ve Slatiňanech
Koně v akci na závodišti
Velká pardubická
Retro městečko
akce HZS u Globusu
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Polabinská pouť
ukázka policejního výcviku ve Vilémově
lampionový průvod
Dny medu
Svatý Martin
návštěva prezidenta republiky v Pardubicích
delegace soudců z EU
účast při natáčení televize PRIMA

2.3.3. Oddělení psovodů
V roce 2014 eviduje MpP 408 událostí, ve kterých figuruje zvíře. Ve 219 případech se
jednalo o převoz zvířete s následným umístěním do městského útulku Pardubice. V 58
případech zvíře nebylo nalezeno. 36 zvířat bylo vypuštěno zpět do přírody. V 76 případech
byla událost předána službám města (jednalo se povětšinou o úhyn zvířete). Pouze 12 zvířat
bylo vráceno majiteli se sankcí. Tento fakt jasně poukazuje na systémovou chybu v
nemožnosti dořešit odchyt sankcí při vydávání zvířete z útulku. V 7 případech bylo zvíře
dohledáno a vráceno majiteli díky místní znalosti či evidenční známce. Poslední číslo je
dokladem toho, že dohledatelnost majitele dle evidenční známky či identifikačního čipu je
velmi malá. Ale naopak téměř 100% dohledatelnost je v případě, jestliže zvíře má na známce
vyražené telefonní číslo odpovědné osoby (majitele).
Rozdělení odchytů v obvodních odděleních (dokončené odchyty)
Obvod 1 - 101 zvířat
Obvod 2 - 61
Obvod 3 - 36
Obvod 4 - 60
Rozdělení dle druhu odchycených zvířat
Pes
Kočka
Ptáci
Ostatní

77x (pokles z let minulých – cca 120 odch. psů/rok)
73x (nárůst téměř o 100%)
53x (srovnatelné s předchozími lety)
32x

Zajímavostí je určitě 10 netopýrů, ke kterým se v letošním roce vyjíždělo, ale i odchyty
zvířat jako je krocan, koza či želva.
Zpětná vazba o zvířatech umístěných MpP do útulku
Ve 101 případech bylo zvíře vráceno původnímu majiteli. Ve 144 případech si zvíře našlo
nového majitele. 26 zvířat bylo předáno do záchranné stanice Pasíčka a 12 zvířat se stále
nachází v útulku.
Obecné informace
V průběhu prosince 2014 byla provedena kompletní rekonstrukce psích bud v psinci, která
zahrnovala počáteční demolici 20 let starých bud, jejich odvoz do separačního dvora až po
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následný návrh a vybudování nových vlastními prostředky. Na stavbu 4 kompletních bud bylo
použito stavební dřevo v hodnotě cca 1500Kč. Dále je potřeba do výsledné sumy započítat
platy dvou strážníků (4 služby). Výsledná částka je zhruba pěti násobně nižší než nejnižší
nabídka profesionální firmy zabývající se touto činností.
V poslední době se zhoršil zdravotní stav služebního psa Endyho (stáří 4 roky) jako
následek onemocnění paravirózou ve věku štěněte. V příštím roce bude nejspíše nutné zajistit
nového psa pro potřeby MpP. Zbývající dva psi ve věku 4 a 3 roky jsou po zdravotní stránce
naprosto v pořádku.
V roce 2014 bylo provedeno celkem 375 výjezdů souvisejících s odchytem toulavých a
synantropních zvířat.

2.3.4. Skupina speciálního výcviku
Skupina speciálního výcviku, dříve nazývaná pořádková jednotka, MpP se jako každý rok
při zajišťování veřejného pořádku v rámci působnosti statutárního města Pardubice účastní ve
spolupráci s PČR všech rizikových akcí. Týká se utkání extraligy ledního hokeje,
bezpečnostních opatření při fotbalových utkáních, dohledu nad veřejným pořádkem při
průjezdu fanoušků na vlakovém nádraží ČD. V roce 2014 proběhlo celkem 10 výcviků
skupiny speciálního výcviku.

3. Řešení přestupků
Za rok 2014 odhalili strážníci celkem 24 581 (+1741/2013) 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.

Přestupky řešené v roce 2014

veřejný pořádek
21%

parkování
25%

doprava
54%
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3.1. Veřejný pořádek
Na úseku veřejného pořádku bylo v roce 2014 strážníky odhaleno celkem 5106
(+1708/2013) přestupků. Za 2242 přestupků byla pachatelům uložena bloková pokuta
v celkové výši 1 027 200 Kč. 31 přestupků bylo předáno ke správnímu řízení, 1071 přestupků
bylo řešeno domluvou a 1762 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 2147 přestupků, z toho
nejvíce frekventované byly vzbuzení veřejného pohoršení (850x) a rušení nočního klidu
(693x). Druhým nejčastěji porušovaným ustanovením téhož zákona byl § 48 (porušení obecně
závazných vyhlášek a nařízení města) - 1 862 přestupků. V této oblasti byl nejčastějším
přestupkem stání vozidla na veřejné zeleni (1 126x) a volné pobíhání psů (446x). Přestupky
na úseku veřejného pořádku činily z celkového objemu počtu řešených přestupkových jednání
20,77 procent.

Přestupky proti veřejnému pořádku - druh
přestupku
1% 2% 6%
42%

13%
36%

§ 46 vyhlášky města

§ 30 alkohol + kouření

§ 49 občanské soužití

§ 50 majetek

§ 48 veřejný pořádek dle zvl.předp.

§ 47 veřejný pořádek

3.2. Doprava
V oblasti dopravy bylo za hodnocené období odhaleno celkem 13278 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 54,2 procenty.
Následující tabulka ukazuje, které přestupky na úseku dopravy byly řešeny nejčastěji:
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Přestupek

Počet

zákaz zastavení (B 28)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

3130

zákazy vjezdu (mimo B11)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

1390

překročení povolené rychlosti

§ 18/4 zák. 361/00Sb.

1265

zastavil/stál vozidlem na chodníku

§ 53 zák. 361/00Sb.

1098

neoprávněné užití chodníku, stezky

§ 53/2 zák. 361/00Sb.

1072

zákaz vjezdu (B11)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

1012

zákaz stání (B29)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

825

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

§ 39 zák. 361/00Sb.

742

zastavení/stání ve vyznačeném úseku (V12c)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

730

neužití parkovacího kotouče (IP13b)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

534

neosvětlený cyklista

§ 58/5 zák. 361/00Sb.

323

zastavení/stání v křižovatce

§ 27-1/d zák. 361/00Sb.

263

neoprávněné užití chodníku nebo stezky

§ 4/c zák. 361/00Sb.

130

zákaz vstupu chodců (B30)

§ 4/c zák. 361/00Sb.

47

ostatní

zák. 361/00Sb.

717

3.3. Parkovací systém
Při dohledu nad parkovacím systémem na území města bylo vyřešeno 6 197 přestupků.
Z celkového počtu řešených přestupků se tato část přestupkového jednání podílí 25,21
procenty.

3.4. Sankce
Strážníci MpP uložili v blokovém řízení za rok 2014 v rámci řešení přestupků celkem
12 267 (-2490/2013) blokových pokut v souhrnné výši 3 457 000 Kč. Domluvou bylo řešeno
celkem 9 922 přestupků.

Uložené blokové pokuty v roce 2014
zaplacena BN
253 400 Kč
BN
1 567 100 Kč

BP
2 057 800 Kč

BP

BN

zaplacena BN
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Z celkového počtu pokut uložených v blokovém řízení se jednalo o 9 733 blokových pokut
na místě zaplacených a ve 2 553 případech šlo o blokové pokuty na místě nezaplacené.
Z tohoto počtu uložených blokových pokut na místě nezaplacených jich bylo dodatečně na
služebně MpP zaplaceno 519, tj. 20,3 %. Za hodnocené období bylo správním orgánům
oznámeno celkem 3538 přestupků.

4. Kontrolní činnost
Stejně jako v roce 2013 byly i nadále v roce 2014 prováděny kontroly činnosti strážníků
ze strany vedení MpP. Hlavní odpovědnost ale byla převedena na jednotlivé velitele
oddělení.
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.
Během kontrol byly zjištěny drobné nedostatky v oblasti využití pracovní doby (1x), v
neoprávněném pobytu na služebnách (2x), porušení pracovního řádu a nekvalitní zpracování
služební dokumentace (7x). Jeden strážník byl z důvodu zahájení trestního stíhání za skutek
spáchaný mimo pracovní dobu převeden na jinou práci. V průběhu řízení však celá věc byla
státním zastupitelstvím překlasifikována na přestupek, který byl městským úřadem odložen, a
proto byl strážník převeden zpět na pozici strážníka.
V roce 2014 byla řada strážníků oceněna za velmi dobrou práci. V jednom případě i za
záchranu života. Na MpP bylo doručeno celkem 40 pochval a ocenění od občanů.
Odměňování strážníků se nezměnilo, 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.
Druhy a počty postihů v roce 2014
ústní výtka velitele obvodu nebo oddělení
0
ústní výtka operačního města
0
ústní výtka náměstka ředitele
3
ústní výtka ředitele
0
jiné opatření (dočasné převedení na jinou práci)
1
písemné upozornění (méně závažné porušení pracovních povinností)
7
písemné upozornění (pracovní výsledky)
0
_____________________________________________________________
celkem uděleno postihů
11
Stížnosti, žádosti a podněty občanů
stížnosti na jednání, chování, oprávněnost zákroku strážníků

9 z toho 1 oprávněná

žádosti o pomoc, radu, informaci, podněty od občanů

89
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5. Technické zabezpečení
Vozový park
V průběhu roku bylo zakoupeno 1 vozidlo (Volkswagen Caravelle) určené pro přepravu
většího počtu osob. Jedno vozidlo Škoda Octavia Tour Combi bylo z evidence vyřazeno a
odprodáno do civilního sektoru. Vozový park čítá celkem 17 osobních vozidel
a 5 motocyklů.

6. Přehled hospodaření
MpP hospodařila v r. 2014 následujícím způsobem:

Provoz MP
Strojní investice
Mzdy
Stavební investice
Soc. a zdravotní pojištění
Obnova kamerového systému
Ostatní výdaje
Celkem

Schválený rozpočet 2014
9 097 600,00
780 000,00
36 370 000,00
60 000,00
12 395 000,00
8 399 500,00
1 509 800,00
68 611 900,00

Čerpání 2014
8 992 569,32
777 784,02
36 263 802,00
56 468,41
12 263 866,00
303 513,08
1 329 272,40
59 987 275,23

Ze schváleného rozpočtu nebylo vyčerpáno 8 624 624,77 Kč, a to zejména z důvodu
pokračování přípravných prací na kamerovém systému.

7. Veřejnoprávní smlouvy
Městská policie nadále provozuje veřejnoprávní smlouvy v obcích Holice a Horní Jelení
8x za měsíc. V obcích Staré Hradiště a Srch je prováděn pouze odchyt toulavých zvířat
v případě potřeby na vyžádání. V obcích Srnojedy, Mikulovice a Ostřešany je prováděna
služba na vyžádání převážně 1x za měsíc. V okrese Chrudim je vykonávána služba 15x
v měsíci jednou hlídkou a to v obcích Rosice, Chroustovice, Chrast a Hrochův Týnec. V
těchto posledně jmenovaných obcích bude činnost městské policie ukončena nejpozději na
konci roku 2015, kdy končí smlouva a zmíněné obce si zřídí vlastní městskou policii.
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Závěr
V roce 2014 došlo opět k dalším změnám a posunu v práci MpP, která se snaží být
modernější a především funkčnější. Došlo k podepsání dohody s RZS Pardubice, kam v rámci
výkonu služby dochází do služeb strážníci k získání zkušeností. Mimo jiné vznikla i Rada
zaměstnanců, která velmi aktivně pomáhá vedení MpP řešit vzniklé problémy.
Městská policie musí mít stále na paměti, že vznikla především pro potřeby města. Na
všechny úkoly pochopitelně MpP nikdy nebude sama stačit a ani stačit nemůže, neboť
nedisponuje takovým počtem strážníků, kteří by byli stále všude. Zde je nadále nutná dobrá
spolupráce s občany, kvalitní informovanost občanů města prostřednictvím médií, ale také
dobrá spolupráce s místními částmi města.
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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

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

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PO

Požární ochrana

MmP

Magistrát města Pardubic

PAZS

Protialkoholní záchytná stanice
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Příloha č. 1
Analýza webových stránek za období rok 2014 + Facebook + Rychlý dotaz
Návštěvy: 40 190
Průměrná doba trvání návštěvy: 2:10 min
Míra okamžitého opuštění: 41,09 % (což znamená, že 59% návštěvníků na stránkách
zůstává a hledá…)
Noví návštěvníci: 52,91 %
Vracející se návštěvníci: 47,1%
Obrázek: rozložení návštěv v uvedeném období:

Uživatelé, kteří měli v tomto období alespoň jednu návštěvu: 21 947
Celkové zobrazení stránek: 144 713x
Počet zobrazených stránek za 1 návštěvu: 3,60
 Nejčastěji se připojují obyvatelé Pardubic: 24 148 návštěv (60,08%), dále pak Prahy
(14,82% - 5 956) a Chrudimi (4,25% - 1 708)
 Z hlediska země je to: ČR (97,18 % - 39 098), USA (0,68% - 275), Slovensko (0,42%
- 169). Dále tam jsou země jako Německo, Indonésie, Nizozemí, Estonsko, Itálie,
Vietnam…
Naše cílová skupina zobrazující web je 18-24 let (27,5%),25-34 let (33,50%), 35-44 let
(15,5%), 45-54 let (12,5%), 55-64 let (5,5%)
 Nejčastějším pohlavím, které navštěvuje naše stránky: Muž (54,15%), žena (45,85%)
 Nejčastěji se nám návštěvníci vracejí ještě týž den (29 516 návštěv) a druhý den (2
400 návštěv). Co je zajímavé následuje třetí a osmý den (8-14 den).






Průměrná doba návštěvy: 2,10 min.
Čas, po který se věnují návštěvníci našim stránkám:
0-10 sekund: 20 821 návštěv
11 -30 sekund: 3 348 návštěv
1 – 3 minuty: 5 943 návštěv
3-10 minut: 4 610 návštěv
Použitá zařízení k zobrazení stránek:
 ze stolního počítače: 33 686 návštěv
 z mobilu: 4 883 návštěv
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 z tabletu: 1 621 návštěv
Nejčastěji používaná mobilní zařízení pro zobrazení webových stránek:
 iPad: 720 zobrazení
 Prestigio PAP4322 DUO: 495 zobrazení
 Apple iPhone: 481 zobrazení
 Samsung GT-I9300 Galaxy S III: 184 zobrazení
Nejčastěji navštívené stránky:
1. hlavní stránka 25,23 % (36 509) – průměrná doba na stránce: 0,39 s
2. odchycená zvířata 12,66% (18 314) - průměrná doba na stránce: 0,35 s
3. měření rychlosti 5,36% (7 757) - průměrná doba na stránce: 0,46 s
4. kontakty 3,96% (5 725) - průměrná doba na stránce: 1,38 min
5. uzavírky 3,01% (4 361) - průměrná doba na stránce: 1,51 min
6. aktuální zprávy 2,61% (3 777) - průměrná doba na stránce: 0,32 s
7. ztráty a nálezy 2,53% (3 661) - průměrná doba na stránce: 0,55 s
8. kdo jsme a co děláme 2,51% (3 629) - průměrná doba na stránce: 0,23 s
9. vaše časté dotazy 2,13% (3 085) - průměrná doba na stránce: 0,17 s
10. oddělení městské policie 1,97% (2 852) - průměrná doba na stránce: 0,27 s
Nejčastější vstupní stránky:
1. hlavní stránka (55, 98% - 22 498 návštěv)
2. uzavírky (6,55% - 2 633 návštěv)
3. odchycená zvířata (4,47% - 1 795 návštěv)
4. měření rychlosti ( 3,98% - 1 598 návštěv)
5. dětské dopravní hřiště (3,63% - 1 458 návštěv)
6. aktuální zprávy (2,13% - 855 návštěv)
7. ztráty a nálezy (1,95% - 782 návštěv)
8. aktuální zprávy 2014 ( 1,85% - 742 návštěv)
9. kontakty (1,73% - 695 návštěv)
10. oddělení městské policie - přestupkové oddělení (1,33% - 536 návštěv)
Nejčastější výstupní stránky:
1. hlavní stránka (20,95% - 8 418 návštěv)
2. odchycená zvířata (8,52% - 3 425 návštěv)
3. kontakty (7,49% - 3 012 návštěv)
4. uzavírky (7,02% - 2 823 návštěv)
5. měření rychlosti (6,62% - 2 661 návštěv)
6. dopravní hřiště (3,20% - 1 285 návštěv)
7. ztráty a nálezy (2,98% - 1 197 návštěv)
8. aktuální zprávy (1,97% - 791 návštěv)
9. chci se stát strážníkem (1,56% - 625 návštěv)
10. aktuální zprávy 2015 (1,47% - 591 návštěv)
Které stránky se nejčastěji navštěvují ze sociální sítě (FB)
1. měření rychlosti – 665 návštěv
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2. hlavní stránka – 576 návštěv
3. odchycená zvířata – 367 návštěv
4. přestupkové oddělení – prodej bezpečnostních zámků – 325 návštěv
5. přestupkové oddělení – evidence jízdních kol – 289 návštěv
6. zprávy z 19. 3. 2014 – cyklista se otáčel za ženou, narazil do sloupu – 140 návštěv
7. zprávy z 25. 6. 2015 – opilé děti – foto – 124 návštěv
8. výběr prvního náměstka – výběrové řízení listopad 2014 – 79 návštěv
9. ztráty a nálezy – 70 návštěv
10. podmínky výběrového řízení APK II – 36 návštěv
***************************************************************************
Facebook:
 875 to se mi líbí (k 24. 2. 2015)
Nejčastěji sdílený příspěvek:
1. Hledá se kolo 16. 1. 2015 (326x, 14 744 uživatelů)
2. Porod 25. 9. (31x, dosah 8 808 uživatelů)
3. Driftování na trávě 11. 2. 2015 (18x, dosah 8 368 uživatelů)
4. Injekční stříkačky dne 10. 4. (79x, dosah 6 792 uživatelů)
5. Kování koní 6. 2. 2015 (13x, dosah 4 568 uživatelů)
6. Labuťák (20x, dosah 3 856 uživatelů)
7. Uzavírky pro rok 2015 (12x, 3 422 uživatelů)
8. Kamaryt – záchrana života ( 17x, dosah 3 358 uživatelů)
9. Kolo na stromě (14x, dosah 3 254 uživatelů)
10. Pomoc seniorce (4x, dosah 2 820 uživatelů)
11. Voňavka jako bomba v autě (18x, dosah 2 390 uživatelů)
12. Zaklínění radiátoru (15x, dosah 2 224 uživatelů)
13. Uzavírky (7x sdíleno, dosah 1 856 uživatelů)
Rychlý dotaz:
 Celkem odpovězeno na 171 dotazů + 450 dotazů přes Facebookovou diskuzi.
Rychlý dotaz:
 Leden - 19
 Únor - 11
 Březen - 17
 Duben - 8
 Květen - 18
 Červen - 15
 Červenec - 11
 Srpen - 15
 Září - 12
 Říjen - 21
 Listopad – 18
 Prosinec - 6
Celkem tedy 171 dosud.
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 V průměru odpovídáme tak na 2 dotazy denně přes web + 4 - 6 reakcí na FB

Vysvětlivky:
Návštěvy – Celkový počet návštěv během daného časového období. Návštěva je doba, po
kterou se uživatel aktivně věnuje webovým stránkám, aplikaci atd. Veškerá data o použití
(zobrazení obrazovek, události, elektronický obchod atd.) jsou vždy spojena s nějakou
návštěvou
Uživatelé – Uživatelé, kteří měli během vybraného časového období aspoň jednu návštěvu.
Údaj zahrnuje nové i vracející se uživatele
Zobrazení stránek – Zobrazení stránek představují celkový počet zobrazených stránek.
Započítávají se i opakovaná zobrazení jedné stránky.
Počet stránek na 1 návštěvu – Stránky/návštěva (průměrný počet stránek na návštěvu) je
průměrný počet stránek zobrazených během návštěvy. Započítávají se i opakovaná zobrazení
jedné stránky
Prům. doba trvání návštěvy – Průměrná délka relace.
Míra okamžitého opuštění – Míra okamžitého opuštění je procentuální podíl návštěv jen
jedné stránky (tj. návštěv, při kterých uživatel opustil web už na vstupní stránce, aniž by
uskutečnil interakci).
% nových návštěv – Odhad, kolik procent uživatelů navštívilo web poprvé.

