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1. Úvod
Předkládaná zpráva je za období 01.03.2020 – 31.05. 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, jeho částech a v obcích, které mají uzavřenou VPS s Městem HM
ohledně působení MPHM na jejich území. V uvedeném období MPHM vykonávala
běžnou hlídkovou činnost se zaměřením na dohled nad veřejným pořádkem,
dodržováním pravidel silničního provozu a občanského soužití.

2.1 Přestupky na úseku veřejného pořádku
Strážníci v těchto měsících řešili přestupky požívání alkoholu na místech zakázaných,
znevážení postavení úřední osoby a neoprávněné nakládaní s odpadem

.

Požívání alkoholu na místech zakázaných…………..1x…….………..1/1000,-PNN
Znevážení postavení úřední osoby…………………..1x………………1/2000,-PN
Neoprávněné nakládání s odpadem…...……………..1x………….......1x oznámení Př

2.2 Přestupky na úseku dopravy
MPHM v rámci své činnosti řešila neoprávněné parkování na místech pro tělesně
postižené, zákaz stání před ZŠ, stání na přechodu nebo těsně před ním a neosvětleného
cyklistu.
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Parkování na místě pro invalidy……………...1x…………….1/500,-PN
Zákaz stání (před školou)………. ……………3x…………….3/400,-PN
Neosvětlený cyklista………………………….1x…………….1/500,-PN
Stání na přechodu nebo před ním……………..1x…………….1/100,-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.
Neoprávněné nakládání s odpadem…………………………1x předáno Magistrát Pce
Občanské soužití – napadení mezi sousedy………………....2x přest. komise HM
Občanské soužití – domácí násilí……………………………1x přest. komise HM
Občanské soužití – rvačka mladistvých v parku…………….1x přest. komise HM
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.
V tomto období nebyl zjištěn žádný trestný čin.

2.5 Radar
Kontrola rychlosti byla za tyto tři měsíce realizovaná ve 13 případech, a to v ulici
Čáslavská, v Chotěnicích, Rozhovicích a Stojicích.
Kontrola rychlosti…..……28x přestupek………….28 pokut v celkové výši 26 200,-Kč

2.6 Ostatní činnost
V posledních 3 měsících strážníci 2x odchytávali psa, nalezli nebo převzali nález ve 4
případech, realizovali jeden převoz na protialkoholní stanici v Pardubicích a museli
použít donucovacích prostředků pro protiprávní jednání pachatele.
Spolupráce s odbory MěÚ (sociální a finanční odbor)…………….……............ 9x
Asistence Technické skupině města…………………………….………………..8x
Asistence na žádost Záchranné služby( pomoc posádkám)…………..………….6x
Asistence hasičům ………………………..….…………………………………..5x
Asistence Policii ČR(násilí, nehody, pátrání))…………………………….….…7x
Nález……………………………4x…………2x předáno majiteli, 2x služebna MPHM
Odchyt zvířat ………………..….………………….2x………….2x předáno majiteli

Městská policie Heřmanův Městec

j

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
telefon: 464600440, e-mail: mestskapolicie@mesto-hm.cz

Donucovací prostředky použité strážníkem……………………………………………1x
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)………………………………24x v celkové výši 17700,-Kč
PNN (na místě nezaplacené)………………………….12x v celkové výši 13000,-Kč

4. Činnost MPHM v období karantény
V období vyhlášeného nouzového stavu hlídky MPHM zajišťovaly dohled nad
dodržováním povinných opatření, rozvážely ochranné pomůcky do zdravotnických
zařízení a seniorům. Služebna i vozidlo MP byly vybaveny dezinfekčními prostředky,
strážníci používali při výkonu své činnosti roušky nebo respirátory. Běžný výkon
hlídkové služby byl značně omezen, vyjíždělo se pouze na oznámení na l.156 nebo na
služební mobil MPHM.
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5. Závěr
Po ukončení téměř všech omezení ohledně koronaviru se činnost MPHM vrátí
k normálu, strážníci se vrátí k dohledu na ranních přechodech, ke kontrolám rychlosti
a ke klasické hlídkové činnosti v ulicích města a obcí.
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