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Zpráva o činnosti Městské policie

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.
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zprávu o činnosti Městské policie za období od 1.6.2019 do 31.8.2019.
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1. Úvod
Předkládaná zpráva je za období 01.06.2019 – 31.08. 2019 a podává ucelený přehled o
činnosti MPHM, aktuálním vývoji na úsecích přestupků a trestné činnosti a
realizovaných krocích v jejich řešení. Při plnění úkolů spolupracovala MPHM
s orgány města, Policií ČR a dalšími složkami IZS.
Ve zprávě je použito zkratek – PN…..příkazní blok zaplacený na místě
PNN..příkazní blok na místě nezaplacený
Pokud se jedná o více udělených pokut za jeden přestupek v období, je počet pokut a
celková částka vyjádřena lomítkem – př.7/5000,- znamená, že bylo uděleno 7 pokut a
celková vybraná částka byla 5000,-Kč.

2. Činnost MPHM v uvedeném období
MPHM je primárně zaměřena na řešení místních záležitostí veřejného pořádku. Při
výkonu svých pravomocí řeší přestupky, napomáhá prevenci kriminality, dohlíží nad
pravidly občanského soužití a přispívá k objasnění trestné činnosti na území města
Heřmanův Městec a jeho částech. V uvedeném období MPHM vykonávala běžnou
hlídkovou činnost se zaměřením na dohled nad veřejným pořádkem, dodržováním
pravidel silničního provozu a občanského soužití. Na základě uzavření veřejnoprávní
smlouvy začala MPHM vykonávat svou činnost i na území obce Rozhovice. Na konci
srpna strážníci dohlíželi na klidný průběh Bartolomějské pouti. Rapidní nárůst nastal
ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ, kdy jsme byli přítomni různým rizikovým
jednáním a doprovázeli jsme pracovnice tohoto odboru na kontroly do problémových
lokalit.

2.1 Přestupky na úseku veřejného pořádku
Strážníci v těchto měsících řešili přestupky rušení nočního klidu, kouření na místech na
místech zakázaných, řešilo se několik fyzických potyček a vykazovali jsme opilce z
veřejně přístupných míst. Byla udělena i pokuta pro slovní napadení úřední osoby.

.

Rušení nočního klidu…………….2x…………….2 x napomenutí+vykázání z místa
Vykázání povalujících se opilců…9x…………….z toho 3x převoz Záchytná stanice
Kouření na místech zakázaných…2x……….……1/500,- PN + 1 x napomenutí
Výtržnosti v podobě potyčky…….3x……………2x zklidněno + 1x předáno komisi
Napadení v rodině………………..2x……………2x odkázáni na návrhový přestupek
Slovní napadení úřední osoby……1x……………1/5000,-PNN
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2.2 Přestupky na úseku dopravy
MPHM v rámci své činnosti řešila neoprávněné parkování na místech pro tělesně
postižené, parkování na žlutých čarách před Beránkem, zákaz vjezdu Průhon –
Konopáč a neosvětleného cyklistu.
Parkování na místě pro invalidy……………...3x……………3/1200,-PN
Zákaz stání ( žluté čáry Beránek )……………2x……………2/200,-PN
Zákaz vjezdu Průhon – Konopáč……………..3x…………….3/1500,-PN
Neosvětlený cyklista………………………….1x…………….1/500,-PNN

2.3 Přestupky předané správním orgánům
Správním orgánům MPHM předává věc dle příslušnosti v případě, že věc nelze vyřešit
na místě nebo není-li splněna zákonná povinnost pro blokové řízení.
Rvačka………………………………………..1x………1x přestupková komise MěÚ
Krádež mobilního telefonu…………………...1x………1x přestupková komise MěÚ
2.4 Trestné činy předané Policii ČR
Trestné činy vyšetřuje Policie ČR, z tohoto důvodu je MPHM povinna při podezření ze
spáchání trestného činu na místě věc předat Policii ČR.
Alkohol u řidiče (nad 1 promile )……………………..3x…………….3x Policie ČR
Hledaná osoba Policií ČR……………………………..2x…………….2x Policie ČR

2.5 Radar
Kontrola rychlosti byla za tyto tři měsíce realizovaná v několika případech, a to v ulici
Čáslavská, Havlíčkova, v Chotěnicích a v Rozhovicích. Pro zajištění výkonu měření
Rychlosti v obci Rozhovice byla pro MPHM povolena další dvě místa pro měření.
Kontrola rychlosti…..……31x přestupek………….31 pokut v celkové výši 26 200,-Kč

2.6 Ostatní činnost
Jak již bylo uvedeno, rapidně narostla v tomto období spolupráce se sociálním
odborem MěÚ, kdy jsme žádáni o asistenci při rizikových jednáních na půdě úřadu
nebo v různých problémových lokalitách. Velmi často jsme byli přivoláni na vykázání
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nežádoucích osob z prostoru MěÚ.
Pro Policii ČR jsme k asistenci vyjížděli na případy domácího násilí, pro posílení
usměrňování provozu při dopravních nehodách a na základě žádosti Policie jsme
provedli pátrání po hledaných osobách, kdy jsme tyto osoby našli a předali je kolegům
Hasičům jsme opět asistovali při dopravních nehodách.
S prosbou o spolupátrání po muži, který nechal svou ženu v Přerově a ujel jí domů se
na nás obrátili tamní kolegové strážníci – muže jsme vypátrali, předali jsme kontakt
kolegům a pro ženu-seniorku následně dojel syn těchto lidí.
Podobný rodinný případ jsme řešili v našem městě – seniorce se delší dobu neozvala
její sestra, požádala telefonicky o pomoc MPHM, kteří ženu vyhledali a obě ženy si
v přítomnosti strážníků zatelefonovali, že jsou v pořádku a nic se neděje.
Kvůli narušení programu letního kina nám volala obsluha kina – na místě dva mladíci
křičeli a pošťuchovali se – byli vykázáni strážníkem na pohotovosti.
V době pohotovosti přijal strážník oznámení o krádeži zeleniny ze školní zahrady. Na
místě byly přistiženy dvě děti, které jsme předali rodičům.
MPHM řešila opilou slečnu, která se údajně začala topit na Konopáči. Po příjezdu
hlídky již byla mimo vodní plochu, nicméně byla ji přivolána Záchranná služba a o
celé skutečnosti byl vyrozuměn vzhledem k věku dotyčné i OSPOD Chrudim.
Dále strážníci měli ukázky pro děti v rámci Dětského dne, asistovali správci hřbitova
při exhumaci a při zajištění romského pohřbu, řešili hlasitý souložící pár u kostela
v Barákově ulici a zajišťovali průběh pouti.
Spolupráce s odbory MěÚ (sociální a finanční odbor)…………….……............ 21x
Asistence Technické skupině města…………………………….………………..4x
Asistence na žádost Záchranné služby( pomoc posádkám)…………..………….1x
Asistence hasičům ………………………..….…………………………………..2x
Asistence Policii ČR(rvačky, dopravní nehody,dom.násilí,hledané osoby)….…8x
Předání nalezených věcí……………………………11x…………..8x předáno majiteli
3x služebna MPHM
Odchyt zvířat (psi + dravec)….…………………5x………….1x útulek,5x majitel
Poskytnutí první pomoci strážníkem………………………………………………2x
Výjezd na poplach PCO…………………………………………………………...1x
Ukázky pro děti včetně přednášek………………………………………………...1x

3. Pokuty
Strážník může přestupky řešit při splnění zákonných podmínek ve zkráceném řízení
příkazem k úhradě pokuty, a to buď příkazovým blokem na místě zaplaceným nebo na
místě nezaplaceným.
PN (na místě zaplacené)………………………………31x v celkové výši 22100,-Kč
PNN (na místě nezaplacené)………………………….11x v celkové výši 13000,-Kč
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4. Veřejnoprávní smlouva Rozhovice
Od srpna vstoupila v platnost první veřejnoprávní smlouva s obcí, která nemá vlastní
obecní policii. S obcí Rozhovice byly vyjednány podmínky a rozsah spolupráce o
výkonu služby strážníků MPHM na území obce. Tato smlouva byla schválena
Krajským úřadem a MPHM zde dohlíží na veřejný pořádek a kontroluje rychlost
projíždějících vozidel. Během prvních služeb zde strážníci řešili krádež finanční
hotovosti a překazili snahu o vykradení benzinové čerpací stanice v ranních hodinách.

5. Bartolomějská pouť 2019
Průběh letošní pouti byl z našeho pohledu standardní. Nedošlo k žádným větším
problémům na úseku veřejného pořádku ani v dopravě. Provozovatelé atrakcí a
stánkaři dodržovali povolenou provozní dobu. Během pouti se ztratily 4 děti, ale ve
spolupráci s bezpečnostní agenturou byly rychle navráceny rodičům. Co se týká zábav
na hřišti, registrovali jsme jedinou stížnost na rušení nočního klidu a asistovali jsme
zde při zásahu Záchranné služby, která sem zajížděla k ošetření mladíka, který si
přivodil zranění v opilosti.

6. Závěr
V dalším období nás čeká zajištění Heřmanoměsteckých slavností, následně období
dušiček a poté advent. MPHM bude nadále pokračovat k různých kontrolních akcích,
provedeme několik dopravně-bezpečnostních akcí s kolegy z Policie ČR a naší snahou
bude rozšířit spolupráci s dalšími obcemi.
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