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Zpráva o činnosti Městské policie Svitavy za rok 2019  
 

Předkládám Vám „Zprávu o činnosti Městské policie Svitavy za rok 2019“. Na úvod 

zprávy si dovolím konstatovat, že ze svého pohledu vnímám rok 2019, jako rok, který byl na 

našem útvaru plný personální změn. Došlo k odchodu tří strážníků, ale všechny odchody se 

podařilo průběžně doplňovat. Zároveň probíhaly další výběrová řízení za účelem doplnění 

stavu do plného počtu strážníků a výběrová řízení na pozice strážníků, kteří budou mít na 

starosti úsekové měření, jehož spuštění se chystá v roce 2020. Situace je popsána níže 

v článku „Oblast personální práce a vzdělávání“. Zároveň vnímám rok 2019, jako rok, který 

přispěl k zlepšení podmínek na našem útvaru, zejména ve vztahu k výkonu služby, ať již se 

jedná o vybavení útvaru, technické záležitosti, vybavení výstrojí i výzbrojí, SW i HW 

zajištění, rozšíření městského kamerového systému, organizace služeb, ale také zajištění po 

stránce finanční a rozpočtové.  

Zpracovaná zpráva navazuje na předchozí zprávy, pokud jde o její formát. Do zprávy 

jsem samozřejmě zpracoval aktuální záležitosti roku 2019. Záměrem zprávy je umožnit 

porovnání některých ukazatelů za rok 2019 a dvou předchozích let. Jde zejména o statistické 

údaje. Zpráva tím dostává jiný rozměr a lepší vypovídající hodnotu o naší práci. Ve zprávě 

tedy můžete porovnat údaje z roku 2017, 2018 a 2019. Mým záměrem však 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 stručně shrnout činnost Městské policie 

Svitavy za rok 2019 a dát Vám ucelený přehled o jejím fungování a záležitostech, které jsou 

na zdejší městské policii řešeny.  

 

Základní informace o činnosti městské policie  

 

Předložená zpráva vyjadřuje shrnutí činností Městské policie Svitavy za kalendářní 

období roku 2019. Zaměřena je na organizační členění, zabývá se personálním stavem útvaru, 

jeho činností, vývojem odhalených a řešených přestupků a jiných druhů protiprávního 

jednání, i realizovanými projekty v rámci prevence kriminality. Svoji činnost jsme soustředili 

na plnění našich dlouhodobých úkolů, které vycházejí zejména ze zajišťování místních 

záležitostí veřejného pořádku, což je i hlavní náplň práce městské policie. 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 festivalu „Hřebečský slunovrat 

2019“. 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 je, že nejdůležitějším úkolem pro každého 

strážníka zůstává zajištění bezpečnosti, ochrany života, zdraví a majetku všech spoluobčanů.  

 

Oblast personální práce a vzdělávání 

 

Na Městské policii Svitavy je v současné době (od února roku 2020) zařazeno celkem 

devatenáct strážníků, včetně velitele městské policie. Nemáme žádného civilního 

zaměstnance. Na konci června roku 2019 odešel do zaslouženého důchodu náš dlouholetý a 

jeden z nejzkušenějších strážníků p. Jiří Vytlačil, který u městské policie odsloužil více než 

25 let. U městské policie sloužil od doby jejího založení a patří mu velké poděkování za 

odvedenou práci. V průběhu roku 2019, pak opustili naše řady další dva kolegové, kdy jeden 

odešel k Policii ČR a druhý odešel do civilního sektoru. Během roku 2019 stav strážníků 

kolísal mezi 14-16 strážníky. Na uvolněné pozice byla vypsána výběrová řízení a stav 

strážníků se podařilo na konci roku doplnit na šestnáct. Jeden kolega k nám přešel z MP 

Litomyšl a další dva byli nováčkové. Ti museli absolvovat rekvalifikační kurz v době trvání 



dvou měsíců a zkoušku, než mohli být zařazeni do služeb. Koncem roku 2019 byla provedena 

další výběrová řízení. Jeden strážník byl přijat do přímého výkonu služby a dva strážníci byli 

vyčleněni a přijati na zpracování záležitostí, které souvisejí s úsekovým měřením, které bude 

spuštěno v první polovině roku 2020. Tito tři strážníci nastoupili do zaměstnání na začátku 

roku 2020. Všichni prošli rekvalifikačním kurzem, kdy jeden z nich již absolvoval zkoušku a 

ostatní dva čekají na její vykonání. Z uvedeného početního stavu mají 3 strážníci vzdělání 

vysokoškolské a ostatní mají středoškolské vzdělání s maturitou. Celkový stav strážníků je 

v současné době naplněn. 

  

Věková struktura strážníků: 

18 – 30 let  3 strážníci    

31 – 40 let  2    -  „  -    

41 – 50 let  12 strážníků 

51 a více  0 

 

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, kteří jsou již ve stálém 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 opakují každých pět let. Strážník, který vykonal čtyři po sobě jdoucí 

zkoušky, dostane po poslední zkoušce oprávnění k výkonu práce strážníka na dobu neurčitou. 

Pro zajištění odborné úrovně strážníků a to zejména po stránce seznámení se s novými 

aktuálními změnami v zákonech a jiných předpisech, provádíme pravidelné aktualizační 

školení a další školení strážníků jsou zajišťována většinou zaměstnavatelem nebo se konají 

přímo na městské policii při pravidelných poradách. Vědomosti strážníků jsou pravidelně 

zdokonalovány v nových právních předpisech, v novelizacích vyhlášek a nařízeních města, 

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

institucemi. Velitel městské policie pravidelně seznamuje strážníky s případnými stížnostmi 

od občanů a upozorňuje strážníky na aktuální podněty, které přicházejí, jak od občanů města, 

tak od různých institucí ve městě nebo vyplynou z našeho zjištění při hlídkové činnosti.  

 

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 např. činnost zaměřenou na měření rychlosti, kontrolu 

parkování vozidel, kontrolu parkovného, doručují písemnosti, předvádějí osoby pro správní 

orgán, policii nebo soud, řeší občanské spory nebo přestupky proti majetku atd. 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 při zákroku. 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 došlo 

ke změně okrsků a to zejména jejich teritoriální zvětšení. V současné době je město rozděleno 

na šest okrsků – rajonů. Za jeden okrsek jsou odpovědni vždy 2 strážníci. Tím je 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. 

 

Hlavní akce se zvýšeným dohledem strážníků MP Svitavy: 

 

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

Svatováclavský košt, Masopust a staročeská zabíjačka, Den dětí, adventní trhy, letní kino 

- 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 je plánován na Městské policii Svitavy „Den otevřených dveří“ a to 

v rámci akce Dne dětí 30. 6. 2020. V rámci akce bude otevřena služebna a občané města se 

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

možnost měření rychlosti radarem při jízdě na jejich jízdním kole. K dispozici bude i naučný 

stánek s různými hrami se zaměření na dopravní bezpečnost.      

 

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

za rok 2019 

 

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, fotografická dokumentace nebo videonahrávka události 

apod. Zmíněný elektronický systém evidence událostí byl na zdejší městské policii uveden do 

provozu na sklonku rok 2016. V průběhu roku 2019 nadále probíhalo jeho zdokonalování tak, 

aby bylo jeho používání, co nejkomfortnější pro uživatele – strážníky. 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 a srovnání s předchozími 

roky. 

Za rok 2019 bylo v rámci informačního systému „Událost“ evidováno celkem 5263 

událostí, na které museli strážníci nějakým způsobem reagovat, což je v přepočtu cca 14 

událostí na jeden den. V roce 2017 to bylo 5693 a v roce 2018 se jednalo o 5397 událostí.    

 

Počty oznámení – výjezdů k vybraným událostem: 2017 2018 2019 

 

Počet oznámení linka-telefon 156:  2177 2164 1981 

Signál k objektu na PCO: 1206 1122 1123  

Poskytnutí první pomoci: 5 7 8 
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Asistence u dopravní nehody:  18 34 39 

Nález věci – předání:  120 131 150 

Vypátrání pohřešovaných, hledaných osob:  8 20 18 

Odchyt psů a jiných zvířat:  81 92 98  

Spolupráce s RZS:  24 18 20 

Spolupráce s hasiči:  14     10 11 

Osoby předvedené na PČR: 14     19 26 

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR: 300   311 280 

Počet osob převezených do záchytné stanice: 6     10 6 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu: 2       3 2 

Počet použití TPZOV podle § 17 a) zákona o obecní policii: 22     28 10 

Vrak vozidla: 16     20 31 

Pomoc na žádost občana: 215   171 139 

Doručení písemností (pro odbory MÚ, soud apod.): 215   290 401 

Bezdomovectví:    390 235 

Zjištění MKDS:       28 33 

Radar:      66 75 

Hluk:    134 106 

 

Vybrané statistické údaje o evidovaných přestupcích v informačním systému 

„Přestupky“ za rok 2019 

 

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 2019 

 

Celkový počet přestupků projednaných příkazem na místě: 1541 1343 1873 
z toho domluvou: 200 12 229   

z toho uložením pokuty: 1341 1331 1408 

z toho přestupků fyzických osob: 1541 1343 1873 

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

 

Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta 

příkazem na místě: 1341 1331 1408  
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě: 25 19 37 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku: 10 24 14  

z toho přestupků proti občanskému soužití: 0 0 1 

z toho přestupků proti majetku: 82 90 105 

z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti): 910 860 1014 

z toho  přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené  

nebo povolené rychlosti: 264 224 172 

z toho přestupků dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými  

účinky OPL: 16 1 4 

z toho ostatních:  113 61 



 

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených 

podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu: 117 112 154 

z toho přestupků spáchaných porušením nařízení obce: 3 0 19 

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě: 1 0 0 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku: 3 7 4 

z toho přestupků proti občanskému soužití: 3 9 8 

z toho přestupků proti majetku: 19 3 4 

z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti): 63 77 85 

z toho  přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené 

nebo povolené rychlosti: 4 4 5 

z toho přestupků dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky OPL: 1 2 5 

z toho ostatních: 20 10 24 

 

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu: 25 36 56 

Počet fyzických útoků na strážníky: 3 3 1 

Počet případů použití služební zbraně strážníkem:  0 0 

 

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

(vybrané platby na místě) 2018: 432.293,- 

 2019: 417.767,- 

 

Celková výše uložených pokut za rok 2019                     614.150,-  

                          

 

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

 

Již v roce 1995 bylo na Městské policii Svitavy, na základě množících se požadavků, 

rozhodnuto o zřízení pultu centrální ochrany (PCO). Zpočátku byl systém provozován na 

zařízení firmy Hesting. Následně, když již byl systém zastaralý, proběhl na základě 

výběrového řízení přechod na technologii firmy NAM system. Jednalo se o zařízení fungující 

na desktopovém základu a následně proběhl upgrade na serverový systém 1Box® . Jedná se o 

moderní systém se vzdáleným 24 hodinovým technickým sledováním, které zabezpečuje 

dohledové centrum firmy NAM systém. Vlastní střežení objektů má na starosti městská 

policie. Na zprávy ze střežených objektů okamžitě reaguje dozorčí služba MP Svitavy, která 

provádí další opatření a to dle druhu a závažnosti zpráv. Někdy postačí situaci ověřit 

telefonicky nebo vyrozumět majitele objektu. Jindy je třeba urychleného vyslání hlídky 

strážníků na místo k prověření věci. Zprávy z objektů jsou přenášeny po telefonní lince, 

rádiovým vysílačem, GSM komunikátorem či prostřednictvím internetového komunikátoru. 

V roce 2019 přibyla možnost užít k připojení kombinovaný komunikátor sdružující vysílač a 

GSM komunikátor. Jedná se o možnost především k připojení elektronických požárních 

systémů tam, kde je třeba zvýšená spolehlivost a případná chyba v přenosu by mohla mít 

fatální následky. Celé zařízení na městské policii je zálohováno pro případ výpadku elektrické 

energie záložním zdrojem a také elektrocentrálou.  

Koncem roku 2019 bylo na PCO připojeno celkem 113 objektů. Jejich počet se během 

roku mění tak, jak se některé připojují a odpojují. V roce 2019 strážníci prověřovali 1123 

zpráv o narušení objektů. Ve většině případů 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 

https://nam.cz/category/produkty/monitoring-objektu/technologie-dohledova-centra/


či skutečně došlo k napadení samotného objektu. Ve dvou z uvedených případů strážníci např. 

vyjížděli na základě tzv. tísňového tlačítka, kdy pracovnice objektu měla problémy se 

zákazníky. V jednom případě alarm způsobila unikající voda, která „zatekla“ do EZS nebo 

také došlo k planému požárnímu poplachu, který byl vyvolán „smažením topinek“ 

ubytovanými osobami ve střeženém objektu.  

Pult centrální ochrany je využíván také k provozování systému SOS tlačítek. Systém 

využívají především senioři a handicapovaní občané. V případě potřeby mohou pomocí SOS 

tlačítka na mobilním telefonu, telefonu spojeným s náramkem nebo přívěsku s tísňovým 

tlačítkem, vyslat signál na PCO. Na základě signálu strážníci ihned reagují a klientům 

poskytnou potřebnou pomoc. V roce 2019 jsme začali výše uvedené přístroje zapůjčovat 

klientům, kteří o ně mají zájem a to za symbolický poplatek. Zároveň došlo k rozšíření 

nabídky přístrojů a to o zmiňovanou kombinaci telefonu a náramku na ruku a přívěsek na krk 

s tísňovým tlačítkem. Konfiguraci přístroje provede vždy pověřený strážník, na kterého se 

senioři mohou kdykoli obrátit v případě, že potřebují jakoukoli technickou pomoci. V roce 

2019 strážníci prověřovali 17 případů, kdy přijali žádost o poskytnutí pomoci z SOS tlačítek. 

Naštěstí žádný případ neměl fatální následky. Ve třech případech strážníci poskytli klientům 

pomoc. Jednalo se např. o situaci, kdy klient upadl a nebyl schopen sám vstát. Docházelo také 

k situacím, že SOS tlačítko bylo klientem spuštěno omylem při manipulaci se zařízením. Ke 

dni 31. 12. 2019 bylo na systém SOS tlačítek připojeno celkem 20 klientů. Díky této službě 

získávají senioři větší pocit jistoty, samostatnosti a v některých případech tím může být 

zjednodušena péče o osoby blízké ze strany jejich rodin. 

 

 

Městský kamerový dohlížecí systém  

 

Smyslem podání této zprávy o MKDS města Svitavy je shrnout základní informace o 

aktuálním technickém stavu, investicích (realizacích) za uplynulý rok 2019 a záměrech 

s dopadem na bezpečí ve městě.  

Strukturované informace o významných technologických změnách při postupném 

přechodu z analogové na digitální technologii byly popsány ve zprávách minulých. Změnila 

se pouze míra jejich poměru, kde nyní jednoznačně převažuje technologie druhá. Zásadní je 

sdělit, že doposud zvolená strategie jeho výstavby, modernizace a údržby je správná a 

doložitelná množstvím zjištění týkajících se různorodého spektra šetření, dokazování ze 

strany policie, správních orgánů či samotné činnosti městské policie. Nemá-li se tento trend 

zastavit, je třeba nepřehlížet níže uvedená hlediska s vizí na mnoho let dopředu. 

1. Sledování stavebních aktivit ve městě Svitavy směřující ke zvýšení občanské vybavenosti 

jeho lokalit se záměrem včasného vyhodnocení všech rizik vyplývajících z pozdějšího 

užívání s podáváním podnětů pro cílené vystavění potřebné infrastruktury datové a el. sítě.  

2.  Volba vhodných technologií tak, aby záměr nebyl posléze zmařen nestabilitou, 

nerentabilitou nákladů vedoucích k postupnému znehodnocení investic s negativním 

dopadem na životnost. 

3. Optimální načasování realizací, plánování finančních prostředků s maximální efektivitou. 

Nyní údaje o realizacích, včetně těch, které koordinoval PhDr. Erich Stündl 

(koordinátor prevence kriminality) v rámci své činnosti. Nutné zmínit, že veškeré podněty, 

přípravy, realizace vznikají vzájemnou diskuzí, spoluprací, osobní účastí a nelze v našich 

zprávách jednoznačně oddělit. 

 

1. Kamerový bod - náměstí Míru č. o. 10 

Výměna analogové kamery (1x objektiv) za digitální (4x statický pohled + 1x 

pohyblivý modul 4K) s minimálními nároky na úpravu instalačního místa. Důležité 



především při vyjednávání podmínek s vlastníkem objektu.  Došlo k významnému 

snížení výšky umístění kamerových modulů z půdního prostoru pod římsou na úroveň 

místa nad výkladní skříní. 

2. Kamerový bod – zimní stadion  

Kamerový modul se 4 objektivy s komplexním monitorováním vnitřních prostor haly, 

který není nějak zvlášť zabezpečen (oplocení) proti vstupu nepovolaných osob. 

Současně napomáhá dohlížet v době přístupu veřejnosti nad dodržováním provozního 

řádu sportoviště.  

3. Kamerové body – přestupní terminál 5. května 

Komplexní sada 3 kamerových bodů k monitorování přestupního terminálu na ul. 5. 

května s přesahem do ulic Tovární, Nádražní. Příprava již byla započata v roce 2018 

při výstavbě samotného terminálu a sociálního zařízení „Šance“.  

Z dosavadního téměř roční provozu vyplynula nedostatečnost při monitorování 

vnějšího prostoru veřejných toalet, kde opakovaně dochází k neoprávněné manipulaci 

s mincovním automatem pro otevírání dveří. Dispozice místa pro případnou instalaci 

odpovídající kamery to umožňuje. 

4. Kamerový bod – dětské hřiště ZŠ Felberova 

Monitoring přilehlého dětského hřiště a hlavní trasy pohybu osob, především dětí – 

žáků a návštěvníků ZŠ. 

5. Nákup záznamového serveru a upgradu správcovského SW Genetec Security Center  

Jednalo se o neplánovaný výdaj na aktuální rok, ale rozhodně ne neočekávaný. 

Důvodem bylo využívání krajních (maximálních) hodnot parametrů jednotlivých 

kamer s vyústěním v přetížení stávající konfigurace sytému. Dřívější pořízení by bylo 

bez dosažení tohoto stavu, vyvolaného provozem (navyšování počtu kamer), 

neopodstatněné. 

6. Nákup záznamového serveru Synology 

Záznamový server pro kamery „menšího“ významu a kratší dobou archivace. Doposud 

byl prostor vyčleněn na lokálním PC. 

 MKDS je součástí pracoviště dozorčí služby Městské policie Svitavy 

v nepřetržitém 24 hodinovém režimu s obsluhou 1 strážníka. 

 Paralelní dohled na pracovišti dozorčí služby OOP ČR Svitavy 

 Správce systému: strážník MP Svitavy 

 Počet kamer (objektivů) integrovaných do systémů Genetec Security Center a 

ATEAS ke dni 31. 12. 2019: 96  

 Celkový počet archivovaných záznamů za kalendářní rok 2019: 73 

 Nearchivovaná zjištění: neevidováno (pouze součástí zápisu v systému událostí) 

 Doba archivace: proměnlivá, závislá na vstupních parametrech, > 20 dní 

 

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 opatření, 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 2019 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 této 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 2019 se podařilo ve spolupráci se společností VERA nadále 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. Aplikace byla rozšířena i o modul „velitel“, kde vedeme personální informace 

o jednotlivých strážnících, převzaté výstroji a výzbroji strážníků, absolvovaných školeních, 

oprávněnosti strážníků k různé odborné zaměřenosti apod. V modulu využíváme i 

elektronickou aplikaci „knihy jízd“ služebních vozidel a upustili jsme od vypisování 

klasických papírových formulářů.       

 

Stavební úpravy služebny MP 

 

V roce 2019 nebyly plánovány žádné větší přestavby služebny městské policie. Došlo 

spíše k částečnému vnitřnímu dovybavení prostor služebny, dovybavení a úpravách na 

serveru a na dozorčí službě vzniklo moderní pracoviště pro obsluhu nejen MKDS, ale i 

ostatních systémů, které zde jsou umístěny. V roce 2020 je naplánováno osazení klimatizace 

do serverovny a nátěr dveří služebny. V současné době došlo k úpravě na chodbě před 

vstupem do služebny. Tato část byla uzavřena z obou stran a vznikla zde místnost „recepce“ 

s obslužným okénkem vybaveným oboustranným komunikátorem, kamerou a stolkem 

s potřebným PC vybavením, které jsme poskytli z městské policie. Místnost neslouží jen 

městské policii, ale v podstatě zde může být odbaven kdokoli, kdo do budovy vily vstupuje. 

Recepci tak využívá např. oddělení matriky, oddělení přestupkové, ale může sem přijít každý 

zaměstnanec, který na městském úřadě pracuje a připojit se na počítači svým logem do své 

vlastní agendy a věc s klientem vyřídit přímo u okénka. Vznik takové recepce jsme měli již 

delší dobu v plánu, ale současná situace dala potřebě zřízení další rozměr. Navíc došlo k 

zajištění určité bezpečnosti, ochrany strážníků před neoprávněným vstupem do našich prostor, 



což je zejména v nočních hodinách žádoucí, jelikož do současné doby mohl kdokoli vstoupit 

v podstatě až k místnosti dozorčí služby.   

 

Dopravní situace 

 

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

parkování motorových vozidel. Všichni víme, že nárůst počtu vozidel se samozřejmě 

negativně projevuje v přeplněnosti ulic a parkovišť. Je tedy dobře, že se město vydalo cestou 

zpracování odborných projektů celkové dopravní situace a dopravní obslužnosti, které jistě 

pomůžou řešení celé záležitosti. Nejvíce zatížené oblasti města jsou logicky: centrum města a 

jeho okolí, parkoviště u nemocnice, úřadů a dále sídliště ve Svitavách-Lánech, pod nádražím 

ČD (U Družby), B. Martinů a okolí. Pozornost si však jistě zaslouží i některé jiné ulice jako je 

M. Horákové, kpt. Jaroše, Hraniční, Dimitrovova, Olbrachtova, Vítězná či Zahradní. Z vyšší 

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. Dovolím si však 

jednu poznámku a říci, že dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu je ze zákona 

svěřen především Policii ČR. Tím se nezříkáme našeho podílu na uvedené záležitosti a 

snažíme se v této věci maximálně využít našich zákonných oprávnění.    

 V roce 2020 bude ve městě zavedeno úsekové měření. Konkrétně se jedná o ul. kpt. 

Jaroše, kde vznikne úsek, který bude podléhat měření rychlosti projíždějících vozidel. Začátek 

měření se plánuje na měsíc červen 2020. Druhý úsek, který v rámci projektu úsekového 

měření vznikne, bude situován v obci Opatov. S obcí Opatov bude uzavřena veřejnoprávní 

smlouva pro výkon činnosti strážníků městské policie. Smlouva bude zaměřena jen na měření 

rychlosti a nikoli na běžný výkon služby v této obci. Prvotní zpracování všech zjištěných 

porušení musí, dle zákona, zpracovat strážník městské policie. Nikdo jiný k tomu není 

oprávněn. Z tohoto důvodu vzniká na městské policii nové pracoviště, které bude umístěno 

v budově na ul. Dvořákova. Dva již nově přijatí strážnici budou zpracovávat všechny podněty 

z automatizovaného systému a po zpracování věci zašlou oznámení o přestupku na Odbor 

dopravy Městského úřadu Svitavy k dalšímu opatření.              

 

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 situaci ve městě se podařilo zklidnit a je to dáno zejména dobrou spoluprací 

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

samozřejmě i prací strážníků s těmito osobami přímo v terénu. K věci přispívají pravidelné 

koordinační schůzky, které v této věci mezi námi probíhají a kterých se účastní i vedení 

města. Na schůzkách dochází k průběžnému vyhodnocování situace a přijímání nezbytných 

opatření k předmětné záležitosti. Problematika bezdomovectví však netrápí jenom naše město, 

ale je to celorepublikový nebo spíše celosvětový problém. Jde o problém především sociální a 

jeho budoucí řešení leží z velké části mimo policii, i když se odpovědnosti či pomoci v této 

oblasti nezříkáme. Policie celkově řeší spíše již dopady nepřizpůsobivého chování 

jednotlivých osob a je v tomto ohledu složkou spíše represivního charakteru.   

 



Realizované projekty v rámci MP Svitavy v roce 2019 s přesahem do dalších let 

 

Projekt „Malý strážník“ 

V roce 2017 se spustil projekt kroužku „Malého strážníka“. Po dohodě se Střediskem 

volného času ve Svitavách projekt pokračoval i v roce 2018 a vzhledem k tomu, že se 

osvědčil, jsme přepokládali jeho pokračování i v roce 2019. Bohužel, nakonec jsme realizaci 

tohoto projektu museli po dohodě se Střediskem volného času pozastavit. Důvodem bylo 

zejména vytížení strážníků-lektorů jinou činností a tedy chybějící personální obsazení.      

 

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. V roce 2019 projekt 

pokračoval a bude i nadále v roce letošním. 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 2019 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 dobře fungující městskou policií. Mnoho práce i nových výzev 

nás však ještě čeká. Došlo především k obměně personálního stavu našeho útvaru a za tři 

odchozí strážníky byli přijati tři nováčkové. Navíc další tři strážníci prošli výběrovým řízením 

na koci roku 2019 a byli přijati se začátkem roku 2020 a tím doplnili náš útvar do plného 

stavu. Zapracovaní, a získání praktických zkušeností, bude u nových strážníků nějakou chvíli 

samozřejmě trvat. Věřím však, že vzájemnou spoluprací se služebně staršími kolegy a svým 

pracovním nasazením si práci strážníka rychle osvojí a zvládnou dobře všechny činnosti, které 

jsou s touto výkonem služby spojené. 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 nebudeme 

sami stačit a jako žádoucí se i nadále ukazuje dobrá spolupráce s občany města a jejich 

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 stav žádoucí. 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, býti občanům nápomocni, umět poradit, ale pokud to 



vyžaduje situace, tak také potrestat. Dalším úkolem bude i nadále zkvalitňování práce 

městské policie a to ve všech ohledech. Věřím, že rok 2020 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 2019 

 

Z: velitel městské policie 


