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Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti Městské policie Heřmanův Městec za období od 1.12.2019 do 29.2.2020.
Materiál nebyl projednán

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta
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1. Úvod
Předkládaná zpráva je za období 01.12.2019 – 29.02. 2020 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. MPHM začala na základě VPS
vykonávat svoji činnost na území obce Stojice. Jedná se především o měření rychlosti
na základě požadavků starostky obce.

2.1 Přestupky na úseku veřejného pořádku
Strážníci v těchto měsících řešili přestupky neoprávněného záboru veřejného
prostranství a rušení nočního klidu.

.

Vykázání povalujících se opilců……………………..4x…………..4x vykázání z místa
Rušení nočního klidu………………………………...3x…………..3x napomenutí
Zábor veřejného prostranství………………………..1x…………...odstranění reklamy

2.2 Přestupky na úseku dopravy
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MPHM v rámci své činnosti řešila neoprávněné parkování na místech pro tělesně
postižené, zákaz stání před ZŠ, zákaz zastavení, stání na přechodu nebo těsně před ním
a neosvětleného cyklistu, stání v zastávce BUS.
Parkování na místě pro invalidy……………...4x……………3/1500,-PN+1/500,-PNN
Zákaz stání (před školou)………. ……………2x…………….2/400,-PN
Neosvětlený cyklista………………………….1x…………….1/500,-PN
Zákaz zastavení ………………………………1x…………….1/200,-PN
Stání na přechodu nebo před ním……………..1x…………….1/300,-PN
Stání v zastávce BUS………………………….1x…………….1/300,-PN
Stání na chodníku……………………………..1x……………..1/200,-PN

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.
V tomto období nebylo předáno nic pro správní orgán.
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.
Vloupání do objektu………………………………….2x……………..2x Policie ČR
Loupežné přepadení…………………………………..1x…………….1x Policie ČR
Ublížení na zdraví…………………………………….1x…………….1x Policie ČR

2.5 Radar
Kontrola rychlosti byla za tyto tři měsíce realizovaná v několika případech, a to v ulici
Čáslavská, v Chotěnicích, Rozhovicích a Stojicích.
Kontrola rychlosti…..……28x přestupek………….28 pokut v celkové výši 22 800,-Kč

2.6 Ostatní činnost
Na základě oznámení řidiče autobusu jsme zasahovali dvakrát při vykázání
problémového pasažéra, hlídka byla přivolána i k dořešení sporu mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem, který mu nevyplatil mzdu, řešili jsme případ zmatené ženy s
psychickým problémem a úspěšně jsme navázali spolupráci s výsadkovým plukem
Armády ČR ohledně školení první pomoci pro ostatní složky v Pardubickém kraji.
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Spolupráce s odbory MěÚ (sociální a finanční odbor)…………….……............ 6x
Asistence Technické skupině města…………………………….………………..7x
Asistence na žádost Záchranné služby( pomoc posádkám)…………..………….1x
Asistence hasičům ………………………..….…………………………………..7x
Asistence Policii ČR(násilí, nehody, pátrání))…………………………….….…8x
Předání nalezených věcí……………………………3x……………3x předáno majiteli
Odchyt zvířat ………………..….………………….8x………….1x útulek,7x majitel
Poskytnutí první pomoci strážníkem………………………………………………2x
Výjezd na poplach PCO…………………………………………………………...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)………………………………29x v celkové výši 18700,-Kč
PNN (na místě nezaplacené)………………………….11 x v celkové výši 8000,-Kč

4. Spolupráce s Českým rozhlasem
Po úspěšném prvním kurzu první pomoci se nám ozval pracovník Českého rozhlasu se
žádostí o spolupráci. Kolega tedy nyní s ČRo školí první pomoc prostřednictvím právě
tohoto media.
.

5. Závěr
Na 24. března jsme naplánovali pokračování kurzu první pomoci, dále budeme
pokračovat
dodržování ustanovení veřejnoprávních smluv s obcemi. V dubnu
plánujeme opět společně s Hasiči ukázky pro děti škol a školek v Bažantnici.
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