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Zpráva o činnosti Městské policie Svitavy za rok 2017  

 
Důvodová zpráva: 

 

 Než se začtete do zprávy, dovolte mi pár slov na úvod. Ze svého pohledu mohu rok 2017 

svým způsobem hodnotit jako rok přelomový. Pro moji osobu zejména z hlediska pracovního. 

Počátkem minulého roku jsem ještě pracoval pro Policii ČR a po dvaceti čtyřech letech jsem 

se rozhodl pro změnu zaměstnání a hned na úvod musím říci, že to bylo rozhodnutí správné. 

Počínaje měsícem březnem, jsem tak nastoupil ke zdejší městské policii a po složení zkoušek 

jsem byl od dubna roku 2017 ustanoven na místo velitele městské policie. V této souvislosti 

jsem byl několikrát dotázán, zda je nějaký rozdíl v práci mezi státní policii a městskou policí a 

to i z hlediska jejího vedení. Odpovídal jsem a odpovídám, že jde sice v názvu stále o policii, 

ale pracovně je rozdíl znatelný. Ne snad tolik v systému řízení a komplexní koordinaci práce 

toho či onoho útvaru policie, ale spíše v rozsahu činností, na které jsou jednotlivé policie 

zaměřeny. Hlavní náplní práce městských policií je činnost v sektoru řešení místních 

záležitostí veřejného pořádku. Strážník městské policie je v každodenním kontaktu s lidmi z 

obce, kde pracuje. Řeší mnohdy „drobnější záležitosti“, ale o to více tyto drobnosti občany 

mohou trápit. Policie ČR v rámci svých úkolů, které jsou jí stanoveny, nemůže tyto místní 

záležitosti zcela dobře uchopit. Rozdílů najdeme samozřejmě více, ale jen z tohoto uvedeného 

příkladu je zcela jasně patrná nezastupitelná pozice městských policií v našich obcích a to 

právě v řešení místních záležitostí.  

 Letos poprvé Vám mohu v své nové roli předložit „Zprávu o činnosti Městské policie 

Svitavy za rok 2017“. Již před započetím její tvorby, jsem si byl vědom toho, že chci zprávu 

pojmout odlišně a to ve srovnáním se zprávami z předchozích let. Zprávě jsem chtěl dát jiný 

rozměr a formu. Zároveň jsem chtěl, aby bylo do budoucna možné, údaje ve zprávě obsažené, 

porovnávat s pohledem na předešlé roky. Z těchto důvodu zpráva obsahuje v některých 

článcích určité statistické údaje o naší činnosti a věřím, že tím zpráva získá větší vypovídající 

hodnotu. Mým záměrem také bylo, aby zpráva v sobě nesla přehledné informace o stavu 

personálním, povinnostech a právech strážníků, přehled o činnostech, které zajišťujeme, 

přehled o řešených přestupcích, stručný přehled o oznámených a vyřízených událostech, 

preventivních akcích a projektech realizovaných u městské policie. Cílem zprávy je tedy 

shrnout činnost Městské policie Svitavy za rok 2017 a dát Vám ucelený přehled o jejím 

fungování a záležitostech, které jsou na zdejší městské policii řešeny. Věřím, že se to snad 

podařilo, ale nechám to samozřejmě na Vašem posouzení. Zároveň budu rád za každou 

podnětnou připomínku k této zprávě. 

 V závěru této části bych rád poděkoval předchozímu veliteli, který od městské policie 

odešel koncem března roku 2017, a to především za jeho odvedenou práci v dlouholetém 

vedení policie, které jistě nebylo vždy lehké a za jeho úsilí, kterým městskou policii od 

počátku devadesátých let budoval, společně se všemi strážníky, kteří zdejší městskou policí 

prošli. V uplynulém roce uplynulo právě dvacet pět let jejího založení.              

 

 

 



Základní informace o činnosti městské policie  

  

 Předložená zpráva vyjadřuje shrnutí činnosti Městské policie Svitavy za kalendářní období 

roku 2017. Zaměřena je na organizační členění, zabývá se personálním stavem sboru, jeho 

činností, vývojem odhalených a řešených přestupků a jiných druhů protiprávního jednání, i 

realizovanými projekty prevence kriminality.  

V uplynulém období městská policie soustředila svoji činnost na plnění svých 

dlouhodobých úkolů vycházejících zejména ze zajišťování místních záležitostí veřejného 

pořádku. Místo výkonu činnosti městské policie je vymezeno katastrálním územím města 

Svitavy. Na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Svitavy a obcí Koclířov, 

strážníci městské policie vykonávali svoji působnost i na katastru obce Koclířov a to jen 

v rámci „Hřebečského slunovratu 2017“. V rámci své činnosti nemá městská policie 

uzavřenou jinou veřejnoprávní smlouvu.   

Primární úkoly městské policie jsou dány v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Ke 

dni 1. 1. 2018 proběhla novelizace zákona, která se dotkla zejména změn u zkoušek strážníků, 

platnosti jejich osvědčení a veřejnoprávních smluv.  

 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších 

úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona: 

 

 přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 

 dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

 dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

 se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na 

bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

 se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 

svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí 

opatření k jeho obnovení, 

 se podílí na prevenci kriminality v obci, 

 provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 

 odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce, 

 poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání 

údaje o obecní policii. 

 

Městská policie však neplní jen úkoly, které jsou dány zmíněným zákonem, ale samozřejmě 

i řadu dalších, mezi které například patří: 

 

 zajišťování součinnosti a vzájemné spolupráce s Policii ČR, 

 dohled, obsluha a vytěžování městského kamerového dohlížecího systému, 

 evidence a řešení přestupků v katastru obce Svitavy, 

 evidence a řešení událostí v katastru obce Svitavy, 

 zajišťování součinnosti a vzájemné spolupráce s ostatními odbory městského úřadu, 

 zajišťování součinnosti a spolupráce s ostatními institucemi státní a veřejné správy, 

 částečná správa související se zpoplatněnými parkovacími místy ve městě, 

 evidence ztrát a nálezů odevzdaných na městské policii, 

 příjem telefonických oznámení občanů a následné prověření oznámení, 

 řešení všech protiprávních jednání,  

 částečné prověření a předávání podnětů k možnému páchání trestné činnosti - 

spolupráce na jejím odhalování. 



Úkolů a záležitostí, které strážníci každodenně plní je samozřejmě mnohem více a nelze je 

zde všechny vyjmenovávat. Výše uvedené jsou však ty nejčastější a jejich výčet slouží 

k lepšímu přehledu u naší činnosti. Nesporné však zůstává, že nejdůležitějším úkolem pro 

každého strážníka vždy zůstane zajištění bezpečnosti, ochrany života, zdraví a majetku všech 

spoluobčanů.  

 

 

Oblast personální práce a vzdělávání 

 

Na Městské policii Svitavy je v současné době zařazeno šestnáct strážníků, včetně 

velitele městské policie (k 31. 12. 2017 jde o 14 mužů a 2 ženy). Nemáme žádného civilního 

zaměstnance. Z uvedeného početního stavu mají 2 strážníci vzdělání vysokoškolské a ostatní 

mají středoškolské vzdělání s maturitou. Celkový stav strážníků je v současné době naplněn.  

 

Věková struktura strážníků: 

21 – 30 let  3 strážníci 

31 – 40 let  4    -  „  - 

41 – 50 let  8 strážníků 

51 – 60 let  0  

61 a více  1 strážník  

 

V oblasti zajišťování odborné úrovně strážníků se nic nemění. Strážníci – čekatelé, vždy 

procházejí ve školicím středisku kurzem v délce trvání dvou měsíců, které je zakončeno 

odbornou zkouškou před zkušební komisí Ministerstva vnitra České republiky. Zkoušky se 

skládají ze znalosti potřebných právních norem pro výkon služby (zákon o obecní policii, 

zákon o obcích, shromažďovací právo, zákon o Policii ČR, trestní právo, živnostenské 

podnikání, zákon o střelných zbraních a střelivu, přestupkové právo, správní řízení, zákony v 

oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zákon o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek atd.). Strážníci ve výkonu služby musí pravidelně 

absolvovat prolongační kurz v délce 8 dnů, který je také zakončen odbornou zkouškou před 

komisí MV. Po úspěšném absolvování zkoušky je strážníkovi vystaveno osvědčení o splnění 

stanovených odborných předpokladů.  Zkoušky se opakovaly každé tři roky, ale po letošní 

novele zákona o obecní policii byl stanoven pětiletý cyklus zkoušek. Další školení strážníků 

jsou zajišťována většinou zaměstnavatelem nebo se konají přímo na městské policii či 

probíhají v rámci spolupráce s jinou městskou policií. Vědomosti strážníků jsou 

zdokonalovány v nových právních předpisech, v novelizacích vyhlášek a nařízení města, ale 

také z interních předpisů a nařízení. Zároveň spolupracujeme i s jinými odbory a dalšími 

institucemi. Velitel městské policie pravidelně seznamuje strážníky se stížnostmi od občanů 

a upozorňuje strážníky na správný postup při jejich vyřizování, včetně správné komunikace. 

 Strážníci se pravidelně střídají v hlídkové a dozorčí službě. Běžný výkon služby je složen 

ze tří strážníků, a to jak přes den v rozmezí od 06.00 do 18.00 hodin, tak v noční době od 

18.00 do 06.00 hodin. Jeden strážník vždy zajišťuje nepřetržitou dozorčí službu a dva 

strážníci jsou veleni do hlídkové služby. Mimo těchto standardních služeb jsou strážníci 

veleni do výkonu služby i v jinou dobu. Jde zejména a dny, kdy je potřebné zajistit přítomnost 

strážníků u různých kulturních, společenských, sportovních či jiných akcích ve městě. Zde jde 

především vždy o zajištění dohledu nad veřejným pořádkem v rámci místních záležitostí 

a dohledu nad bezpečností a plynulostí v dopravě v místě pořádání konkrétní akce. V rámci 

dalších služeb strážníci vykonávají činnost zaměřenou na měření rychlosti, kontrolu 

parkování vozidel apod. V neposlední řadě se všichni strážníci pravidelně účastní tělesné 



a střelecké přípravy, výcviku sebeobrany a taktického výcviku, který je zaměřen zejména na 

zákrok proti pachateli a vzájemnou komunikaci. Výcvik pro nás zajišťuje Policie ČR. 

 Strážníci Městské policie Svitavy jsou v rámci lepšího přehledu o dění ve městě rozčleněni 

do jednotlivých okrsků, přičemž každá část města má přiřazeného svého strážníka, který je 

zodpovědný za plnění úkolů městské policie v daném teritoriu.  

Na našem oddělení je zabezpečen provoz po celých 24 hodin denně prostřednictvím 

dozorčí služby. Pokud potřebujete naši pomoc, či jinak využít našich služeb, obraťte se na nás 

osobně na adrese: T. G. Masaryka č. 5 / 35, Svitavy, případně můžete zavolat na linku 156, 

461 550 341, mail: mestska.policie@svitavy.cz. 

 

Hlavní akce se zvýšeným dohledem strážníků MP Svitavy (zvýšený počet hlídek): 

 

Festival Rosnička, Hřebečský slunovrat, Quanto Cup, Pivní slavnosti, Pouť ke svatému Jiljí,  

Svatováclavský košt 

- dále to jsou různé společenské, sportovní a kulturní akce ve městě, kde se předpokládá 

zvýšený počet účastníků akce či možné narušení veřejného pořádku  

 

 

Vybrané statistické údaje o evidovaných událostech v informačním systému „Událost“ 

za rok 2017 

 

Elektronický informační systém „Událost“ je systém, kde se evidují veškeré události, 

které jsou na městkou policii oznámeny a to jakýmkoli způsobem (linka 156, jiný telefon, 

strážníkem, osobní či písemné oznámení, signál PCO atd.). Systém slouží zejména k přehledu 

o všech událostech, které byly v průběhu každé služby řešeny. Evidováno je kdo, kdy, kde, co 

oznámil, jakým způsobem, místo události, osoby, činnost strážníků v předmětné věci, 

konečné vyřešení věci, příp. písemná či fotografická dokumentace události apod. Zmíněný 

elektronický systém evidence událostí byl na zdejší městské policii uveden do provozu na 

sklonku rok 2016. V průběhu roku 2017 a i nadále probíhá jeho zdokonalování tak, aby bylo 

jeho používání, co nejkomfortnější pro jeho uživatele. To samé platí i o informačním systému 

„Přestupky“, který zmiňuji níže v další části zprávy. Do zprávy jsem připravil přehled 

nejvýznamnějších událostí, co do jejich počtu. Tento přehled bude následně sloužit v roce 

následujícím k porovnání s rokem předchozím.  

Za rok 2017 bylo v rámci předmětného informačního systému evidováno celkem 5693 

oznámení. 

  

Počty oznámení vybraných událostí: 

 

Signál k objektu na PCO: 1122 

Poskytnutí první pomoci: 5 

Asistence u dopravní nehody:  18 

Nález věci – předání:  120 

Vypátrání pohřešovaných, hledaných osob:  8 

Odchyt psů a jiných zvířat:  81 

Spolupráce s RZS:  24 

Spolupráce s hasiči:  14 

Počet oznámení linka-telefon 156:  2177 

Osoby předvedené na PČR: 14 

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR: 300 

Počet osob převezených do záchytné stanice: 6 
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Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu: 2 

Počet použití TPZOV podle § 17 a) zákona o obecní policii: 22 

Vrak vozidla: 16 

Pomoc na žádost občana: 215 

Doručení písemností (pro odbory MÚ, soud apod.): 215 

 

 

Vybrané statistické údaje o evidovaných přestupcích v informačním systému 

„Přestupky“ za rok 2017 

 

Elektronický informační systém „Přestupky“ je systém, kde se evidují veškerá zjištěná 

přestupková jednání, která jsou městkou policii přímo zjištěna, jakýmkoli způsobem 

oznámena a následně řešena. Systém slouží k přehledu o všech přestupcích, které byly 

v průběhu služby řešeny a to ve všech oblastech práva přestupkového či porušení jiných 

zákonů, kde je přestupkové jednání zakotveno. Jsou zde vedeny i všechny přestupky 

související s porušením nařízení obce či obecně závazných vyhlášek.  

 

Celkový počet přestupků projednaných příkazem na místě: 1541 
z toho napomenutím: 200 

z toho uložením pokuty: 1341 

z toho přestupků fyzických osob: 1541 

z toho přestupků právnických osob a fyzických osob podnikajících: 0 

 

Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta příkazem na místě: 1341 
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě: 25 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku: 10 

z toho přestupků proti občanskému soužití: 0 

z toho přestupků proti majetku: 82 

z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti): 910 

z toho  přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti: 264 

z toho přestupků dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek: 16 

z toho přestupků proti pořádku ve státní správě spáchaných neoprávněným stáním na 

zpoplatněném vyhrazeném parkovišti (§ 91 odst. 2 písm. e/ zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich): 31 

z toho ostatních: 3 

 

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámený 

podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu: 117 

z toho přestupků spáchaných porušením nařízení obce: 3 

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě: 1 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku: 3 

z toho přestupků proti občanskému soužití: 3 

z toho přestupků proti majetku: 19 

z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti): 63 

z toho  přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti: 4 

z toho přestupků dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek: 1 

z toho ostatních: 20 

 



Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu: 25 

Počet fyzických útoků na strážníky: 3 

Počet případů použití služební zbraně strážníkem: 0 

 

Celková výše pokut uložených strážníky příkazem na místě za rok 2017:       423.655,- 

 

 

Pult centrální ochrany - signál v tísni, SOS tlačítko (dále jen PCO) 

 

Ke dni 31. 12. 2017 je na PCO Městské policie Svitavy připojeno celkem 101 objektů. 

Počty se průběžně mohou v jednotkách objektů měnit, což souvisí s ukončením či naopak 

uzavřením jednotlivých smluv. V roce 2017 jsme registrovali celkem 1122 signálů u objektů 

připojených na PCO. Ve většině případech se jednalo o tzv. planý poplach, kdy šlo o chybu 

techniky, chybu obsluhy, kdy byl signál vyvolán nechtíc nebo omylem. Strážníci samozřejmě 

musí reagovat na každý nahlášený signál, a proto nelze nikdy předem říci, zda jde o poplach 

planý či skutečně došlo k napadení samotného objektu. 

Na pult PCO je sveden i signál SOS tlačítek. Jde o službu, kterou městská policie nabízí 

zájemcům, většinou z řad občanů seniorů, kteří se mohou přes své mobilní telefony propojit 

s našim pultem a v případě nouze, tak přivolat pomoc. V současné době máme připojeno 

celkem 13 osob, ale jejich počet se také v průběhu roku průběžně mění. Na signál z „SOS 

tlačítek“ vyjížděli strážníci v roce 2017 celkem v 19 případech. Zde je na místě uvést, že 

projekt „SOS tlačítek“ dokazuje, že plní svoji úlohu a přispívá 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. 

 

 

Městský kamerový dohlížecí systém  

 

Kamerový systém pomáhá kontrolovat velká prostranství města z hlediska bezpečnosti 

a pořádku. V nikoli nepatrné míře pomáhá v dosahování dobrých výsledků téměř ve všech 

oblastech bezpečnosti ve městě. Jeho výslednost se neustále zvyšuje, což je vidět zejména na 

počtu zákroků strážníků, které jsou provedeny na základě jeho poznatků. Nezanedbatelným 

přínosem je kamerový systém i v oblasti prevence. Kamerový systém pomáhá zejména při 

odhalování pachatelů nejrůznějšího protiprávního jednání nejen při činu samém, ale také 

zpětně pomocí záznamů, čehož ve velké míře využívá Policie České republiky, které se díky 

těmto záznamům podařilo zpětně usvědčit několik  pachatelů. Dále bylo mnohokrát odhaleno 

znečišťování veřejného prostranství,   žebrání apod. Kamerový systém pomáhá i při sledování 

pachatele během útěku a k navigaci hlídek v terénu. V několika případech byl kamerovým 

systémem spatřen ležící člověk na ulici, kterému byla následně poskytnuta první pomoc nebo 

přivolána záchranná služba. Díky odhalením kamerového systému se v mnoha případech 

předešlo spáchání různých trestných činů či přestupků. 

Od roku 2014 prodělal MKDS ve městě Svitavy značných změn, především ve způsobu 

správy kamer a z nich získaných archivů, integraci původních analogových kamer do nového 

prostředí kamer IP. Tento způsob transformace na nové technologie umožnil fungování 

systému v nepřetržitém provozu od roku 1999 s maximální výtěžností každého z komponentů 

s minimálními náklady na údržbu a o to větším prostorem na rozvoj. V roce 2017 došlo k 

zúročení rozšířené datové infrastruktury ve městě a vytvoření nových kamerových bodů. 

Některé z nich byly osazeny moduly obsahující 4 objektivy, což umožnilo efektivní 

monitoring bez zbytečné zátěže na vzhled historických budov (např. kamerový bod na budově 



Městského muzea a galerie ve Svitavách). Další strategická volba v budování kamerového 

systému byla instalace kamery na objektu Městského informačního centra města Svitavy, 

která společně s obměnou kamery na plášti budovy Multifunkčním centra Fabrika (ul. Slepá) 

a systémem 3 kamer v pasáži u prodejny Albert z roku 2016 umocnila v dotčené lokalitě pocit 

bezpečí. Nedílnou součástí, byla potřeba doplnit záznamový server o nové diskové úložiště 

pro zajištění dostatečné kapacity k archivaci dat a vybavit pracoviště dozorčí služby 

o zobrazovací zařízení. Stalo se tak zakoupením 2 velkoplošných monitorů s umístěním na 

stěnu a v kombinaci s variabilitou zobrazovacích možností správcovského softwaru vytvořit 

optimální skladbu obrazů k monitoringu. Shora uvedené realizace byly převážně hrazeny z 

finančních rozpočtů městské policie a dále kanceláře starosty a tajemníka (oddělení 

informatiky, prevence kriminality). 

Kamerovým systémem má v současné době k dispozici 51 objektivů (obrazových 

výstupů), odkud je možné sledovat dění na veřejném prostoru.   

 

 

Vedení MP Svitavy 

 

Po mém nástupu na místo velitele městské policie, jsem ihned zavedl nepřetržitou 24h 

dostupnost velitele MP na mobilním telefonu. V případě zajišťování a řešení mimořádně 

závažných akcí a událostí majících vliv na bezpečnost a veřejný pořádek v katastru města, 

preferuji vždy osobní přítomnost na místě konkrétního případu, mimořádné události nebo na 

služebně policie. V době čerpání dovolené jsem stále strážníkům k dispozici minimálně na 

mailu a je vždy zajištěn můj adekvátní zástup.  

V rámci kontrolní činnosti jsou prováděny namátkové kontroly výkonu služby, účastním 

se některých služeb či mimořádných opatření. Pravidelně svolávám porady útvaru a to 

většinou jednou za dva měsíce a osvědčilo se i ranní operativní předávání informací mezi 

velitelem městské policie a dozorčí službou. Všechna uvedená opatření přispívají ke správné a 

objektivní informovanosti vedení města, ale také pro zajištění efektivní koordinace 

nasazených sil a prostředků. Informovanost o dění ve městě je důležitá i pro mě samotného 

tak, abych byl schopen správně reagovat a vydávat opravdu smysluplná nařízení a úkoly. 

 

 

Oblast prevence 

 

Prevence kriminality je prováděna v ustáleném rozsahu a intenzitě jako v předchozích 

letech. V této oblasti vzájemně a intenzivně spolupracujeme s koordinátorem prevence 

kriminality. Kapacitu objemu práce již zřejmě nelze výrazně zvyšovat. Nadále se podílíme na 

zvyšování právního vědomí dětí, mládeže a seniorů formou besed a přednášek. Účastníme se 

akcí v oblasti dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti, účastníme se soutěží v oblasti 

dopravní výchovy na základních školách. Provádíme exkurze s přednáškou o naší činnosti 

přímo na služebně městské policie a spolupořádáme přednášky pro seniory.         

 

 

Prezentace MP na webových stránkách 

 

V uvedeném tématu vnímám potřebu naše webové stránky nastavit nově a to tak, aby 

byly jednoduché, srozumitelné a aby se v nich mohli lehce orientovat i občané, kteří zvládají 

pouze základy obsluhy počítačové techniky. V současné době sice webové stránky fungují, 

nicméně rok 2018 by měl být rokem jejich obnovy. Rád bych na stránkách veřejnost 

informoval o aktuálním dění, ztrátách a nálezech, odchytu zvířat, příp. zavedl sekci rychlá 



odpověď (garance do 24h) apod. V současné době využíváme pro svoji prezentaci i sociální 

síť Facebook a zde hodláme být i nadále aktivní. Vzájemná propojenost s webovými 

stránkami by měla do budoucna dát ucelený přehled o naší činnosti a poskytnout všem 

občanům komfortní informovanost a vyhledání potřených skutečností vztahujících se 

k městské policii. 

 

 

Realizované projekty v rámci MP Svitavy v roce 2017 s přesahem do dalších let 

 

Projekt „Malý strážník“ 

 

V roce 2017 proběhla schůzka mezi velitelem Městské policie ve Svitavách a zástupci 

Střediska volného času Svitavy a z jednání vzešel projekt kroužku „Malého strážníka“. Jeho 

realizace se spustila od října 2017 a pokračuje do měsíce května 2018. Do kroužku se 

přihlásilo celkem 20 dětí. Pokud bude o kroužek mezi dětmi i nadále zájem, počítáme s jeho 

otevřením v dalším roce. Kroužek je pořádán SVČ a lektory kroužku jsou dva strážníci 

městské policie. Jde o zábavné zapojení dětí do běžné profese strážníka městské policie, kdy 

cílem kroužku je motivovat děti k tomu, aby dokázaly vnímat všechna rizika, která je 

v běžném životě obklopují. Kroužek je především určen pro děti I. stupně základních škol.    

 

Projekt Cyklohlídek  

 

Počínaje dnem 19. června 2017 zavedla Městská policie ve Svitavách novinku a to 

pravidelné cyklohlídky, které budou vyrážet do terénu po celém katastrálním území města 

Svitav. V roce 2017 šlo o zkušební projekt městské policie a v následujících letech budeme 

v projektu pokračovat. Hlídky budou vysílány do terénu po celé léto a plánujeme jejich 

nasazení každý rok a to již od měsíce května až do měsíce září. Výhodou cyklohlídek je fakt, 

že strážníci mohou operativněji vykonávat hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích 

městské aglomerace, kde je potřeba rychlejšího přesunu a není vhodné nebo možné ho 

provádět motorizovanými prostředky. Strážníci v cyklohlídkách budou dohlížet na dodržování 

veřejného pořádku, monitorovat městský mobiliář v parcích či v přírodních lokalitách 

využívaných k rekreaci a odpočinku, pohybovat se v zahrádkářských koloniích, 

cykloturistických trasách v okolí města, ale i ve městě samotném. V neposlední řadě budou 

řešit i věci týkající se plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, zejména na cyklostezkách. 

Hlavním účelem však je, být všem občanům blíže, umět poradit a působit také preventivně. 

Na strážníky se můžete obracet s konkrétními podněty. Strážníci se budou pohybovat 

především v lokalitách: Svitavský stadion a okolí, cyklostezka Vějíř – Vendolí, Vodárenský 

les, park Patriotů, Langrův les, Sluneční stráň, okolí rybníka Rosnička, trasy v lesním areálu 

Brand, cyklostezka ve Svitavách-Lačnově, areály volného času ve městě, zahradní kolonie 

v okolí města a dle situace či potřeby i v jiných částech města.  

 

Realizace zavedení systému mobilní aplikace „Městská policie“ 

 

V roce 2017 se podařilo zavést a nasadit „mobilní aplikaci“ informačního systému Vera 

pro městskou policii, což vedlo k zefektivnění práce strážníků na samotné ulici. Strážníci tak 

mohou v ulicích využívat online přístup do systémů městské policie přes mobilní zařízení 

(tablet, mobilní telefon). Zařízení umí samozřejmě načíst automaticky aktuální polohu 

strážníků - události, umožní pořídit a ihned k ní přiřadit i fotografie, umožní řešení situace na 

místě, vložení potřebných informací i vyřízení věci. Uložená data jsou okamžitě přístupny 

dalším strážníkům, kteří mají oprávnění s daty pracovat. Systém tedy umožnuje dozorčí 



službě a vedení MP, mít aktuální přehled o řešených záležitostech, která v terénu hlídka 

zpracovává. Nespornou výhodou je nemalé ušetření času strážníka, kdy strážník již nemusí po 

příjezdu na služebnu všechny věci vkládat do počítače a údaje zde již má k dispozici. Věřím, 

že se funkčnost systému ještě podaří zlepšovat a bude dobrým pomocníkem při výkonu práce 

strážníka v terénu. 

 

Kamerový dohlížecí systém 

 

Jak již bylo výše řečeno, kamerový systém od roku 2014 prodělal ve městě Svitavy 

značných změn, které především souvisí se způsobem správy kamer. Pečlivě zvažujeme 

každou investici do kamerového systému. Na jedné straně probíhá obnova u stávajících 

kamerových bodů a na straně druhé se snažíme efektivně budovat nové kamerové body. 

Kamerový systém v současné době funguje velmi dobře, ale našim cílem vždy bude, 

vytvoření komplexního funkčního a efektivního celku a to i v části zobrazovací (monitory), 

který bude dlouhodobě udržitelný. V roce 2018 dojde k obnově dvou kamerových bodů a to 

na náměstí Míru (prodejna Sportim a Základní škola). Současné kamery budou vyměněny za 

nové modernější a s tím proběhne též rekonstrukce potřebných součástí sloužících k přenosu 

kvalitního obrazu. Na budově Sportimu současně dojde k přípravě dalšího místa pro umístění 

kamery, která umožňuje čtení a rozeznání registračních značek vozidel. Údaje (metadata) 

budou poskytnuty Policii ČR, která bude provádět i jejich správu a na MP bude vyveden 

obrazový záznam. Společně s odborem informatiky chystáme zbudování nového kamerového 

bodu na parkovišti u budovy Fabriky. V dohledné době počítáme i s novou kamerou na 

budově autobusového nádraží, kde již všechny přípravné práce proběhly, a místo je pro 

umístění kamery nachystáno. V souvislosti s budováním objektu Šance a nového přestupního 

terminálu na ul. 5. května x Nádražní, vzniknou další kamerové body, s nimiž je již počítáno. 

Bude se jednat celkem o šest nových kamerových bodů (3 x Šance, 3 x terminál), přičemž 

každý bod bude mít několik objektivů. Vše dohromady umožní velmi dobrý přehled nad 

uvedenou lokalitou. V souvislosti s budováním kamer je také vždy potřeba myslet na zvýšení 

místa pro ukládání dat v úložišti a zřízení dostatečného počtu licencí pro zobrazení. Při 

celkovém rozvoji i obnově kamerového systému se snažíme myslet do budoucna s předstihem 

minimálně dvou tří let, tak aby efektivita systému byla co nejlepší při co nejmenších 

nákladech. Nicméně jde o techniku, která je mnohdy nevyzpytatelná a k neočekávaným 

poruchám či výpadkům může dojít kdykoli.  

 

Stavební úpravy služebny MP 

  

V roce 2017 započala a v roce 2018 bude pokračovat částečná rekonstrukce služebny 

městské policie. Služebna bez větších změn funguje již 25 let a již je žádoucí ji moderně 

upravit. V rámci úprav bude provedeno položení nové dlažby, rekonstrukce pracovního pultu 

dozorčí služby i s modernizací pracoviště pro obsluhu MKDS. K částečným úpravám došlo 

i v šatnách strážníků a nově se podařilo vybudovat šatnu pro ženy. Drobné úpravy se dotknou 

i ostatních částí šaten a úložných prostor.          

 

 

Závěr 

 

V roce 2017 došlo k prospěšným změnám a kvalitnímu posunu práce MP. Snažíme se být 

modernější, stabilní a především opravdu dobře fungující městskou policií. Mnoho práce nás 

však ještě čeká. Oceňuji v současné době stabilizovaný personální stav strážníků, jejich 

vzájemnou spolupráci a pracovní nasazení. Na druhé straně, zde stále je určitý problém 



s možností fluktuace strážníků za jinou prací a v současných podmínkách zůstává otázkou 

i kvalita výběru případných nových uchazečů. Ostatní složky IZS (PČR, AČR, HZS nebo 

i některé jiné MP) nabízejí mnohdy lepší platové podmínky, které jsou často spojené 

i s nemalým náborovým příspěvkem. Na druhou stranu, však musím velmi ocenit snahu všech 

strážníků, a to nejen těch déle sloužících, o popularizaci této nelehké práce. Městská policie 

musí mít stále na paměti, že vznikla především pro potřeby města. Na všechny úkoly 

pochopitelně nikdy nebude sama stačit a ani stačit nemůže, neboť nikdy nebude disponovat 

takovým počtem strážníků. Zde je nadále nutná dobrá spolupráce s občany města a jejich 

kvalitní informovanost o naší práci. 

Město Svitavy zůstává v počtu spáchaných trestných činů a přestupků v porovnání se 

srovnatelnými městy v pásmu podprůměru, což je žádoucí stav. Statistika nápadu kriminality 

a přestupků nesvědčí o závažném ohrožení bezpečnosti, ovšem subjektivní pocit bezpečnosti 

každého obyvatele může být jiný. Zásadním úkolem pro následující období je i nadále 

posilovat pocit bezpečí obyvatel města a dále zintenzivnit hlídkovou službu městské policie 

ve všech ohledech. Věřím, že rok 2018 bude pro zdejší městskou policii úspěšný a že se se 

všemi úkoly, které nás čekají, vypořádáme se ctí a vážností, kterou si zaslouží.  

 

 

Návrh na usnesení: 

Rada města  

bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Městské policie Svitavy za rok 2017 

Z: 

 

 

 

 

           


