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Zpráva o činnosti Městské policie Svitavy za rok 2018  
 

Na úvod zprávy si dovolím říci, že ze svého pohledu vnímám rok 2018 jako rok plný 

přestavby – modernizace služebny, obnovy – obnova z materiálního hlediska (výstroj, 

výzbroj, vybavení služebny, technické zázemí) a také rokem stabilizačním, čímž mám na 

mysli stabilizaci stavu strážníků a zejména zajištění jejich potřeb, jak ve vztahu k výkonu 

služby, tak i po stránce rozpočtové a finanční. 

Předkládám Vám tedy „Zprávu o činnosti Městské policie Svitavy za rok 2018“. 

Zpracovaná zpráva navazuje na předchozí zprávu za rok 2017, co se týká jejího formátu. Do 

zprávy jsem pak samozřejmě zapracoval aktuální záležitosti za rok 2018. Jak jsem uvedl 

v předešlé zprávě, mým záměrem je, aby bylo možné porovnání některých ukazatelů, zejména 

statistických údajů. Zpráva tím dostane trochu jiný rozměr a lepší vypovídající hodnotu o naší 

práci. Poprvé tedy můžete ve zprávě porovnat údaje z roku 2017 a 2018. Mým záměrem stále 

zůstává, aby v sobě zpráva 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 stručně shrnout činnost Městské policie 

Svitavy za rok 2018 a dát Vám ucelený přehled o jejím fungování a záležitostech, které jsou 

na zdejší městské policii řešeny. Věřím, že se to snad podařilo, ale zároveň budu rád za 

každou podnětnou připomínku k této zprávě. 

 

Základní informace o činnosti městské policie  

 

Předložená zpráva vyjadřuje shrnutí činností Městské policie Svitavy za kalendářní 

období roku 2018. 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 v rámci prevence kriminality. V uplynulém období městská 

policie soustředila svoji činnost na plnění svých dlouhodobých úkolů vycházejících zejména 

ze zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Hlavní náplní práce městských policií 

je tak 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 mohou tyto drobnosti občany města trápit. 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 2018“. 

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.  

 

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. 2018 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. 

Zde mohu podat informaci o tom, že v roce 2019 dojde k navýšení stavu a to na celkový počet 

17 strážníků. Nový strážník bude vybrán na základě vypsaného výběrového řízení. 

 

Věková struktura strážníků: 

21 – 30 let  3 strážníci  51 – 60 let  0  

31 – 40 let  3    -  „  -  61 a více  1 strážník  

41 – 50 let  9 strážníků 



V oblasti zajišťování odborné úrovně strážníků došlo k jisté změně a to v souvislosti 

s novelou zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, platné od 1. 1. 2018. 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.). Změna nastala u strážníků, kteří již jsou ve 

stálém výkonu služby strážníka. Ti 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 novele zákona o obecní policii byl stanoven 

pětiletý cyklus zkoušek. Pro zajištění odborné úrovně strážníků a to zejména po stránce 

seznámení se s novými aktuálními změnami v zákonech a jiných předpisech, bude v rámci 

dvouletých cyklů prováděno aktualizační školení. Aktualizační školení bude probíhat formou 

1-2 denního semináře na MP Svitavy, které poveden akreditovaný lektor. 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. 

 

Nastavení služeb strážníků MP Svitavy 

 

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. V roce 2019 dojde 

k určité změně okrsků a to zejména jejich teritoriálnímu zvětšení. Za jeden okrsek budou 

odpovědni vždy 2-3 strážníci. Tím bude zajištěna jejich vzájemná zastupitelnost. 

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, e-mail: mestska.policie@svitavy.cz. 

 

 

 

mailto:mestska.policie@svitavy.cz


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

 

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

Svatováclavský košt, Masopust a staročeská zabíjačka, Den dětí, Den rododendronů, adventní 

trhy 

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

zvýšený počet účastníků akce či možné narušení veřejného pořádku. 

 

V letošním roce proběhne na Městské policii Svitavy „Den otevřených dveří“ a to 

v rámci akce HrajmeSy dne 1. 6. 2019. V rámci akce bude otevřena služebna a občané města 

se tak mohou seznámit s možnostmi a obsluhou městského kamerového systému. Pro děti 

plánujeme možnost měření rychlosti radarem při jízdě na jejich jízdním kole a pořízení 

fotografie.     

 

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

za rok 2018 

 

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 2018 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 2018 bylo v rámci předmětného informačního systému evidováno celkem 5397 

událostí, na které museli strážníci nějakým způsobem reagovat. V roce 2017 to bylo 5693, což 

je pokles o 296 událostí.    

 

Počty oznámení vybraných událostí: 2017 2018 

 

Signál k objektu na PCO: 1206 1122 

Poskytnutí první pomoci: 5 7 

Asistence u dopravní nehody:  18 34 

Nález věci – předání:  120 131 

Vypátrání pohřešovaných, hledaných osob:  8 20 

Odchyt psů a jiných zvířat:  81 92 

Spolupráce s RZS:  24 18 

Spolupráce s hasiči:  14     10 

Počet oznámení linka-telefon 156:  2177 2164 

Osoby předvedené na PČR: 14     19 

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR: 300   311 

Počet osob převezených do záchytné stanice: 6     10 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu: 2       3 

Počet použití TPZOV podle § 17 a) zákona o obecní policii: 22     28 



Vrak vozidla: 16     20 

Pomoc na žádost občana: 215   171 

Doručení písemností (pro odbory MÚ, soud apod.): 215   290 

 

Nově doplněné události: 

 

Bezdomovectví:    390 

Zjištění MKDS:       28 

Radar:      66 

Veřejný pořádek:    109 

Hluk:    134 

Občanské soužití:    161 

Špatné parkování, BESIP:    309 

Veřejné pohoršení:      45 

Podezření na přestupek majetkový:    168 

 

Vybrané statistické údaje o evidovaných přestupcích v informačním systému 

„Přestupky“ za rok 2018 

 

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.   

 

 2017 2018 

 

Celkový počet přestupků projednaných příkazem na místě: 1541 1343 
z toho napomenutím: 200 12 

z toho uložením pokuty: 1341 1331 

z toho přestupků fyzických osob: 1541 1343 

z toho přestupků právnických osob a fyzických osob podnikajících: 0 0 

 

Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta příkazem na místě: 1341 1331 
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě: 25 19 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku: 10 24 

z toho přestupků proti občanskému soužití: 0 0 

z toho přestupků proti majetku: 82 90 

z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti): 910 860 

z toho  přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené  

nebo povolené rychlosti: 264 224 

z toho přestupků dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky OPL: 16 1 

z toho ostatních:  113 

 

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámený 

podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu: 117 112 

z toho přestupků spáchaných porušením nařízení obce: 3 0 

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě: 1 0 



z toho přestupků proti veřejnému pořádku: 3 7 

z toho přestupků proti občanskému soužití: 3 9 

z toho přestupků proti majetku: 19 3 

z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti): 63 77 

z toho  přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené 

nebo povolené rychlosti: 4 4 

z toho přestupků dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky OPL: 1 2 

z toho ostatních: 20 10 

 

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu: 25 36 

Počet fyzických útoků na strážníky: 3 3 

Počet případů použití služební zbraně strážníkem:  0 

 

Celková výše přijatých sankčních plateb - pokut za rok 2017: 423.655,- 

(vybrané platby) 2018: 432.293,- 

Celková výše uložených pokut za rok 2018                     591.850,-  

                          

 

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

 

Pult centrální ochrany je provozován na městské policii nepřetržitě od roku 1995.  Za tuto 

dobu proběhly dvě zásadní změny hardwaru, na kterém je PCO provozován. V současnosti 

systém „běží“ na zařízení „1box“ firmy NAM systém. Jedná se o moderní zařízení na 

serverovém základu se zálohou. Celé zařízení je dálkově připojeno do dohledového centra 

firmy NAM, které nepřetržitě monitoruje zařízení po technické stránce. Střežení objektů je 

zajišťováno ze strany MP Svitavy, kdy dozorčí služba na základě zpráv přijatých na PCO 

vysílá hlídku, upozorňuje kontaktní osoby na stavy objektů, či eventuální problémy na 

objektech.  Zařízení je připojeno na záložní zdroj elektrického proudu a elektrocentrálu, pro 

případ výpadku elektrické energie. Po technické stránce lze připojit objekty k PCO několika 

způsoby, dle volby zákazníka, či jeho technika (tel. linky, GSM komunikátor, vysílač, 

internet). 

Na PCO jsou prioritně připojovány objekty Města Svitavy, jeho organizačních složek, 

státních orgánů a neziskových organizací. Volná kapacita je poskytována zájemcům z řad 

svitavských občanů či firem sídlících ve městě.  Ke konci roku 2018 bylo na PCO připojeno 

116 objektů. Jejich počet se průběžně mění tak, jak se některé připojují a odpojují. V roce 

2018 strážníci prověřovali 1122 zpráv o narušení objektů. Ve většině případech se jednalo o 

tzv. falešný poplach, vyvolaný chybnou obsluhou, chybou techniky, či závadou na systému. 

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. 

PCO je také využíván k provozování systému SOS tlačítek. Systém využívají většinou 

senioři, či handicapovaní spoluobčané, kteří mohou v krizových situacích pomocí SOS 

tlačítka na mobilním telefonu vyslat signál na PCO, na základě kterého strážníci ihned reagují 

a klientům poskytnou potřebnou pomoc. V roce 2018 strážníci prověřovali 24 případů, kdy 

přijali „žádost“ o pomoc. Naštěstí žádný případ neměl fatální následky. V několika případech 

se jednalo o  situaci, že klient upadl a nebyl schopen sám vstát. Také docházelo k situacím, že 

došlo ke spuštění SOS tlačítka omylem při manipulaci, či nevědomky. K  31. 12. 2018 bylo 

na systém připojeno 13 klientů. Tato služba pomáhá těmto osobám získat pocit jistoty a také 

v některých situacích pomáhá jejich blízkým v péči o tyto osoby.  

 



Městský kamerový dohlížecí systém  

 

Význam MKDS ve Svitavách svým rozsahem zaplnil významnou část  technického 

zabezpečení městské policie, kterým je společně s radarem, jízdními koly a dalšími 

prostředky strážníkům napomáháno efektivně naplňovat  úkoly vyplývající ze zákona č. 

553/1991 Sb., o obecní policii, při zajišťování veřejného pořádku. 

 

Přetváření systému v moderní funkční řešení, bylo popsáno v minulé zprávě za rok 2017 

a nyní je na místě zhodnotit naplnění v ní uvedených cílů.  

 

1. Ve spolupráci s koordinátorem prevence kriminality PhDr. E. Stündlem se provedla 

výměna analogové kamery na náměstí Míru při vjezdu z ulice Erbenova za kameru se 4 

statickými a jedním pohyblivým objektivem s výraznou efektivitou v monitorování 

veřejného prostranství s pohybem osob, vozidel v centru města. 

 

2. Výměna jedné z nejstěžejnějších kamer na IV. ZŠ s výrazným přehledovým potenciálem 

nad prostranstvím „horní“ části náměstí Míru a ulic přilehlých. Tzv. „4K“ rozlišení 

poskytuje dodatečné možnosti při vyhodnocování archivů. Monitorované prostranství je 

místem, kde se odehrává bezpočet kulturních akcí, shromáždění občanů. Obecně 

společným znakem je každodenní vysoká koncentrace osob.  

 

3. Doplnění schématu při monitorování prostranství v okolí náměstí Míru a bezprostředně 

navazujících ulic přispěl kamerový bod na parkovišti zadního traktu Multifunkčního 

centra Fabrika, kde je opět se 4 objektivy vytvořena plně zmonitorovaná lokalita 

s vysokou koncentrací pohybu osob, vozidel jak v denní dobu, tak v nočních hodinách, 

zvláště při pořádání kulturních akcí (plesy, představení).   

 

4. Dílčí rekonstrukční práce uvnitř Langrovy vily se dotkly i služebny strážníků, kde došlo 

k výměně betonových podlah, normě nevyhovující elektroinstalace, změně dispozic 

dispečerského pracoviště. Především odstranění cihlové příčky nedovolilo zpět použít 20 

let v nepřetržitém režimu užívaný nábytek a bylo nutné ho nahradit tak, aby ne nijak 

veliký prostor umožnil zázemí pro stálou službu, administrativního pracovníka, operátora 

kamerového systému v jedné osobě po dobu 12 hodinové směny. Důmyslnou vestavbou 

kovové konstrukce se vytvořil nosný prvek pro celkem 8 velkoplošných monitorů (nyní 

v provozu 3). Zbylo místo i pro pracoviště s využitím ke kontaktu s veřejností při 

přijímání podnětů, oznámení. V souvislosti s  dokončením výstavby objektu „Šance“ 

poskytující sociální služby převzala městská policie do užívání další 4 kamerové body, 

které nejen monitorují dění v něm, tak v širokém okolí jako je parkoviště u urnového háje 

či dílčí část samotného hřbitova. 

 

Shora byla uvedena řada realizací s konečným uvedením kamer do provozu. Je ale nutné 

zmínit řadu kroků v oblasti samotné přípravy, která finanční náklady výstavby nejen sníží, ale 

v mnoha případech ji umožní. Je to zejména koordinační práce PhDr. E. Stündla, který se 

zasadil o začlenění některých instalací (kabelové trasy, rozvaděče) do samotné realizace 

výstavby přestupního terminálu na ulici 5. května, kde vzniknou hned 3 kamerové body. 

V oblasti přípravy byly využity rekonstrukční práce na ZŠ Felberova. Vzniklo místo pro 

instalaci kamery monitorující nové dětské hřiště a bude záležitostí roku 2019 jeho uvedení do 

provozu. Stejnou strategií byly připraveny instalace na objektu autobusového nádraží a 

objektu MIC (ul. Pod Věží). 



Systém svým rozsahem vytváří nároky na prostor pro odpovědnost za jeho bezchybný 

provoz. To se za těch cca 20 let jeho provozování daří díky výběru kvalitních komponentů, 

které nejen minimalizují poruchovost, ale dávají systému vysokou míru životnosti. Přínosem 

je vysoká efektivita vynaložených prostředků. 

 

Vedení MP Svitavy 

 

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 

nebo mé nepřítomnosti, jsem stále strážníkům k dispozici minimálně na e-mailu a je vždy 

zajištěn můj adekvátní zástup kolegou Karlem Veselým. 

V rámci kontrolní činnosti jsou prováděny namátkové kontroly výkonu služby a jistou 

mírou se účastním i některých služeb či případných bezpečnostních opatřeních, které jsou ve 

městě realizovány. Osobně a aktivně se účastním i střeleckého a taktického výcviku. 

Pravidelně svolávám porady útvaru 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 

 

V roce 2018 byla prevence kriminality prováděna v ustáleném rozsahu a intenzitě jako 

v předchozích letech. V této oblasti vzájemně a intenzivně spolupracujeme s koordinátorem 

prevence kriminality, ale i jinými organizacemi. Kapacitu objemu práce 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. 

 

Systém mobilní aplikace „Městská policie“ 

 

V roce 2018 se podařilo ve spolupráci se společností VERA dále rozvíjet „mobilní 

aplikaci“ informačních systému městské policie. Došlo k zefektivnění práce strážníků při 

samotné práci na ulici. Strážníci mohou 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 fotografie, umožní 

řešení situace na místě, vložení potřebných informací i vyřízení věci. Uložená data jsou 

okamžitě přístupna dalším strážníkům, kteří mají oprávnění s daty pracovat. Systém tedy 

umožnuje dozorčí službě a vedení MP, mít aktuální přehled o řešených záležitostech, které 

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. 

 

Stavební úpravy služebny MP 

 

V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce služebny městské police a to zejména 

místnosti dozorčí služby, kde vzniklo moderní pracoviště pro obsluhu MKDS. Letos dojde 



ještě k částečnému vnitřnímu dovybavení prostor služebny a proces rekonstrukce tím bude 

završen. 

 

Dopravní situace 

 

Zřejmě samostatnou kapitolu by mohla tvořit otázka dopravy ve městě a také otázka 

parkování motorových vozidel. Zde bych snad jen uvedl, že nárůst počtu vozidel se 

samozřejmě negativně projevuje v přeplněnosti ulic a parkovišť. Zcela jistě všichni tento 

problém vnímáme. Nejvíce zatížené oblasti města jsou: centrum města, okolí nemocnice, 

úřadů a dále sídliště ve Svitavách-Lánech a pod nádražím ČD (U Družby). Pozornost si však 

jistě zaslouží i některé jiné ulice jako je M. Horákové, kpt. Jaroše, Svitavská, Purkyňova, 

Hraniční, atd. Z vysoké koncentrace vozidel přirozeně plynou problémy s parkováním a 

průjezdností ulic, což je mnohdy zapříčiněno i stavebními úpravami ulice, rekonstrukcemi či 

stavbami probíhajícími na území města. Na problémových místech se pravidelně snažíme 

provádět kontroly, příp. usměrňovat dopravu. Strážníky může také vidět ráno na přechodech 

pro chodce u zdejších základních škol a jiných místech, kde je to z hlediska potřebnosti 

důležité.     

 

Bezdomovectví  

 

V této oblasti bych snad jen podotknul, že městská policie průběžně řeší všechny 

oznámení, které se týkají bezdomovectví. Jde hlavně o opakované problémy s osobami, které 

se zejména pod vlivem alkoholu, dopouštějí nepřístojností a narušují občanské soužití 

zejména v lokalitách jako je autobusové nádraží, náměstí Míru a u obchodních center. Musím 

však říci, že se situaci ve městě podařilo zklidnit a je to dáno zejména dobrou spoluprací 

s pracovníky Šance (terénní práce přímo na ulici, umístění osob v objektu Šance apod.) a také 

pravidelným koordinačním schůzkám, které v této věci mezi námi probíhají a kde dochází 

k průběžnému vyhodnocování situace a přijímání nezbytných opatření k předmětné věci. 

Jistý problém do budoucna vidím spíše v agenturním zaměstnávání, tedy dovozu velkého 

množství občanů z jiných států a jejich ubytování na území města. Jejich přítomnost zatím 

nepředstavuje bezpečnostní riziko, ale bude dobré situaci nadále sledovat. Ubytovny, kde jsou 

cizí státní příslušníci ubytováni, jsou pravidelně kontrolovány cizineckou policií a případné 

excesy cizinců, vzhledem k celkovému počtu osob, jsou marginální. 

 

Realizované projekty v rámci MP Svitavy v roce 2018 s přesahem do dalších let 

 

Projekt „Malý strážník“ 

 

V roce 2017 se spustila realizace projektu kroužku „Malého strážníka“. Po dohodě se 

Střediskem volného času ve Svitavách projekt pokračuje i v roce 2018 a vzhledem k tomu, že 

se osvědčil, tak přepokládáme jeho pokračování i v dalších letech. V kroužku je nyní 

přihlášeno celkem 20 dětí. Pořádán je SVČ a lektory kroužku jsou dva strážníci městské 

policie. Podstata kroužku spočívá v zábavném 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. V roce 2018 již došlo k ukončení první běhu a všechny děti byly slavnostně 

oceněny, byly jim předány diplomy, dárky a to v obřadní síni městského úřadu za přítomnosti 

starosty města, velitele městské policie, rodičů dětí a v neposlední řadě obou lektorů kroužku, 

kteří mají na jeho realizaci největší zásluhu.      

 



Projekt „cyklohlídek“  

 

Počínaje dnem 19. června 2017 jsme zavedli u Městské policie ve Svitavách projekt 

cyklohlídek. V roce 2018 jsme v projektu pokračovali a podařilo se nám pořídit dvě služební 

jízdní elektro-kola, která jsou plně vybavena podle platných předpisů. Cyklohlídky jsou 

nepravidelně vysílány do terénu a to od měsíce května do září. Výhodou cyklohlídek je 

skutečnost, 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 dohlížejí na 

dodržování veřejného pořádku, monitorují městský mobiliář v parcích či v přírodních 

lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku, pohybují se v zahrádkářských koloniích, 

cykloturistických trasách v okolí města, ale i ve městě samotném. Strážníci v cyklohlídce 

řešili i celou řadu věcí ohledně bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zejména na 

cyklostezkách. Hlavním účelem projektu však je, být všem občanům blíže, umět poradit a 

působit také preventivně. Na strážníky se můžete obracet s konkrétními podněty. Strážníci se 

pohybují 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.  

 

Závěr 

 

Myslím, že rok 2018 přinesl pro zdejší městskou policii další kvalitativní posun, jak ve 

vybavenosti strážníků, služebny, ale i v zkvalitnění celkové práce strážníků. Chceme být 

moderní, stabilní a především opravdu dobře fungující městskou policií. Mnoho práce i 

nových výzev nás však ještě čeká. Oceňuji stabilizovaný personální stav strážníků, jejich 

vzájemnou spolupráci a pracovní nasazení. Musím velmi ocenit snahu všech strážníků o 

popularizaci této nelehké práce. Městská policie musí mít stále na paměti, že vznikla 

především pro potřeby města a jeho občanů. Na všechny úkoly pochopitelně nikdy nebude 

sama stačit a ani stačit nemůže a jako žádoucí se i nadále ukazuje dobrá spolupráce s občany 

města a jejich kvalitní informovanost o naší práci, ale i spolupráce s ostatními organizacemi 

ve městě. 

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 2019 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 2018 

 

Z: velitel městské policie 


