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1. Úvod
Předkládaná zpráva je za období 01.06.2022 – 31.08. 2022 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
kromě běžné hlídkové činnosti a řešení záležitostí ve své kompetenci i zajištění
klidného průběhu Bartolomějské pouti a na vyžádání zajistila ukázky a přednášku pro
děti z mateřské školy.
.

2.1 Přestupky na úseku veřejného pořádku
Strážníci v těchto měsících řešili přestupky kouření na místech zakázaných,
krádeže a rušení nočního klidu.

.

Kouření na místech zakázaných……………………..1x……1/500,- PN
Rušení nočního klidu…….…………………………..2x……napomenutí
Krádež ……………………………………………….1x……1/10000,-PNN
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2.2 Přestupky na úseku dopravy
MPHM v rámci své činnosti řešila neoprávněné stání na žluté čáře či v zákazu stání,
zákaz zastavení, zákaz vjezdu, neoprávněné stání na místech pro invalidy, stání
v křižovatce a ve vjezdu, přestupky cyklistů a byla nasazena botička za zákaz zastavení
Zákaz vjezdu…………………………………..1x……………..1/500,-PN
Stání na žluté čáře……………………………..20x……………19/2500,-PN
1/200,-PNN
Zákaz stání……………………………………..1x…………….1/200,-PN
Zákaz zastavení………………………………..1x……………..1/300,-PN
Stání na místech pro invalidy…………………1x………….… 1/500,-PN
Přestupky cyklistů……………………………..3x……………..3/1700,.PN
Stání v křižovatce……………………………...1x……………..1/200,-PN
Stání ve vjezdu…………………………………1x…………….1/500,-PN
TPZOV (botička)………………………………1x……………..1/1000,-PN
Neoprávněné stání bez parkovacích hodin…….1x……………..1/500,-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 letním období nebylo nic k předání správnímu orgánu.
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.
Řidič pod vlivem alkoholu (nad promile)……………2x….………….2x Policie ČR
Maření výkonu zákazu řízení mot. vozidel……….….2x……………..2x Policie ČR

2.5 Radar
Kontrola rychlosti byla za tyto tři měsíce realizovaná v 16 případech, a to v ulici
Havlíčkova, v Chotěnicích a v Rozhovicích. Ulice Čáslavská a Stojice nemělo smysl
kontrolovat na rychlost z důvodu dopravních omezení na hlavním taku I/17.
Kontrola rychlosti…..……25 x přestupek………….25 pokut v celkové výši 18500,-Kč,
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2.6 Ostatní činnost
Tradičně největší součinnost byla s Policií ČR, která nás žádala o spolupátrání
po osobách, asistenci u dopravních nehod nebo při závažnějších zákrocích. Ve třech
případech jsme byli nápomocni občanům např. u zabouchnutých dveřích bytu, vytažení
klíčů spadlých do kanalizace. Hlídky zajistily první pomoc při náhlém epileptickém
záchvatu nebo po pádu z jízdního kola.
Jako vždy v letních měsících došlo k navýšení počtu probouzení a vykázání
opilců, kteří spali na lavičkách nebo v přístřešcích autobusového terminálu.
MPHM bylo předáno 5 nálezů, které jsme vrátili majitelům a psy jsme
odchytávali rovněž v 5případech, kdy čtyři psy jsme vrátili majitelům a jeden byl
převezen a umístěn do útulku v Hradci Králové.
Třikrát jsme řešili partnerské neshody a rodinné spory, likvidovali jsme použitou
nalezou injekční stříkačku s jehlou a třikrát vyjížděli na poplach PCO.
Při oznámení nalezené munice jsme zajistili místo nálezu, přivolali policejního
pyrotechnika, který se o munici postaral.
V červnu jsme byli požádáni o ukázky a přednášku o jízdních kolech pro děti
z mateřské školy, v srpnu v součinnosti s regionální pracovnicí BESIPu jsme měli akci
na přestupky cyklistů a dodržování předepsané výbavy jízdních kol.
.
Spolupráce s odbory MěÚ (sociální a finanční odbor)…………….……............ .4x
Asistence Technické skupině města…………………………….………………..2x
Asistence na žádost Záchranné služby ……………………………….………….0x
Asistence hasičům (nehody,požár)……..….…………………..……....................2x
Asistence Policii ČR(pátrání, náročnější zákroky)…………….………………..9x
PCO poplach……………………………………………………………………...3x
Nález……………………………5x……………………………5x předáno majiteli
Odchyt zvířat ………………..…75x…………………..……….4x předáno majiteli
1x útulek

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)………………………………50x v celkové výši 21400,-Kč
PNN (na místě nezaplacené)…………………………. 8x v celkové výši 15700,-Kč
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4. Bartolomějská pouť
Letošní Bartolomějská pouť byla klidnější s menším počtem návštěvníků. Nejvyšší
návštěvnost byla v sobotu odpoledne, kdy došlo k nejvíce událostem řešených MPHM.
Na pouti jsme ve spolupráci s bezpečnostní agenturou prováděli pátrání po pohřešované
slečně, která nakonec byla nalezena schovaná v parku. Agentura nás při páteční noční
volala na pomoc při náhlé nevolnosti a bolestech nějaké ženy. Po příjezdu jsme poskytli
první pomoc a ženu si převzala rodina. Přes den se na pouť sjížděly kapsářky, které jsme
odhalili ve dvou případech. Jejich řešení náleží do kompetence MPHM, jedné byla
udělena pokuta ve výši 10000,-Kč, u druhé se nepodařilo krádež patřičně dokázat.
Následně byly kapsářky vykázány z města, doprovozeny za hranice HM a monitorovány,
aby se nevrátily zpět. Zábavy na hřišti proběhly v klidu, bez narušení veřejného pořádku,
produkce byla ukončena dle časového harmonogramu. Rovněž provozovatelé atrakcí a
stánků dodržovali předepsané provozní časy.

5. Vraky
V rámci hlídkové činnosti MPHM označila tři vozidla jako vrak. Ve dvou případech
auta zmizela z ulic v zákonné lhůtě, jedno bylo odtaženo a deponováno na vrakoviště
Rozhovice.

6. Závěr
Navázali jsme úzkou spolupráci s BESIPem a v rámci toho hodláme provádět různé
akce – první již proběhla v srpnu se zaměřením na cyklisty, bude následovat akce pro
řidiče motorových vozidel a chodce. Tyto akce mají především preventivní charakter, při
závažnějším porušení povinností budou dotyční případně pokutováni.

