POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
OBVODNÍ ODDĚLENÍ
541 11 TRUTNOV
Č. j. KRPH - 30570/ČJ- 2016-051017

Trutnov 29. března 2017

Městský úřad Trutnov
k rukám starosty p. Mgr. Ivana Adamce
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu Obvodního
oddělení Policie České republiky Trutnov za rok 2016
P ř e d k l á d á m vyhotovenou písemnou zprávu o stavu vnitřní bezpečnosti, veřejného
pořádku, nápadu trestné činnosti a stavu na úseku řešení přestupků, na území svěřeného teritoria
Obvodního oddělení Trutnov Policie České republiky (dále jen „OOP Trutnov“), za rok 2016.
V rámci teritoria OOP Trutnov byl výkon služby plánován a zajištěn v nepřetržitém provozu,
stejně jako v roce 2015, tzn. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, přičemž tento výkon služby zajišťovaly
dvoučlenné, nebo i tříčlenné motorizované realizační (výjezdové) skupiny policistů dislokovaných
na OOP Trutnov, přičemž jejich hlavní činností bylo včasné vyjetí na místo oznámení od občanů
(linka 158) a zpracovávání každodenního nápadu trestné činnosti (což zahrnovalo nejen přijímání,
dokumentování, šetření a odhalování trestné činnosti a přestupků, ale i pátrání po osobách a
věcech, dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností v terénu, dohled nad bezpečností a
plynulostí v silničním provozu, atp.).
V roce 2016 bylo na OOP Trutnov zařazeno pro výkon služby ve svěřeném teritoriu
v průměru 38 policistů, 11 policistů je v současné době v tzv. základní odborné přípravě před
vlastním výkonem služby.
Souběžně s výkonem služby takto organizovaných realizačních (výjezdových) skupin,
(s ohledem na územní členění, počet obyvatel, bezpečnostní situaci ve svěřeném teritoriu a
aktuální stavy policistů), byl plánován a prováděn výkon služby policistů, kterým byly přiděleny
různé okrsky tak, aby každý takový policista okrskář, byl odpovědný za bezpečnostní situaci
v přiděleném okrsku. Takto organizovaní policisté v přidělených okrscích prováděli pěší
obchůzkovou činnost s důrazem především na získání místní a osobní znalosti, s důrazem na
bezprostřední kontakt s občany, s cílem získat co nejvíce důležitých poznatků a informací
k bezpečnostní situaci v okrsku.
Téměř každodenně byla také prováděna namátková ranní obchůzková činnost v Horním
Starém Městě (zejména u OD Kaufland a ZŠ Mládežnická) a v Poříčí, kde byl při výkonu služby
kladen důraz zejména na bezpečnost osob na přechodech pro chodce a na veřejný pořádek
v okolí základních škol a problémových lokalit.
Celé svěřené teritorium OOP Trutnov bylo již v roce v roce 2014 nově rozčleněno do 9
služebních okrsků (rajonů), které začleňovaly 1 Městský úřad (Trutnov) a 5 Obecních úřadů
(Chvaleč, Radvanice, Staré Buky, Vlčice, Jívka).1 Rozloha území je 201 km2 s celkovým počtem
obyvatel cca 34 tisíc. Na každý okrsek jsou přiděleni 1 až 3 policisté s tím, že na některé policisty
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Teritorium Městského úřadu Pilníkov bylo z hlediska velké vytíženosti obvodního oddělení Trutnov v roce 2013 přiřazeno

k teritoriu Obvodního oddělení PČR Hostinné.
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připadlo, z důvodu rozsáhlosti svěřeného teritoria, i více okrsků. Pravdou je to, že do vzdálenějších
spádových obcí se bohužel nedostáváme tak často, jak by bylo potřeba.
Všichni tito policisté byli 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, řízeni dozorčí službou OOP
Trutnov, která podléhá vedoucímu OOP Trutnov a navazuje na činnost Integrovaného operačního
střediska Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
V roce 2016 náš útvar posiloval dvěma policisty Útvar pro ochranu prezidenta ČR v Praze
a vzhledem k personální situaci na horských útvarech Policie ČR byl jeden policista odvelen
krátkodobě do Svobody nad Úpou a jeden policista natrvalo do Pece pod Sněžkou a jeden policista
byl odvelen na Službu kriminální policie. Začátkem roku 2017 se jeden policista účastnil zahraniční
mise v Makedonii v souvislosti s migrační krizí.
Mezi další nedílnou činnost OOP Trutnov patřila v roce 2016 každodenní úzká spolupráce s
pracovníky Služby kriminální policie a vyšetřování a spolupodílení se na objasňování přečinů,
zločinů a zvlášť závažného zločinu – loupeže na pěší zóně směrem na Horní Staré Město ze září
loňského roku, které byly spáchány ve svěřeném teritoriu.
V neposlední řadě byly plněny i další úkoly, které pro Policii ČR vyplývají ze Zákona číslo
273/2008 Sb., o Policii České republiky (např. pátrání po osobách a věcech, předcházení trestné
činnosti a spolupodílení se na prevenci kriminality).
Spolupráce s Městskou policií v Trutnově byla v roce 2016 na velmi dobré úrovni –
docházelo téměř ke každodenní komunikaci a spolupráci s cílem zefektivnit dohled nad veřejným
pořádkem a bezpečností ve svěřeném teritoriu. Kamerový systém Městské policie Trutnov tvořil
nedílnou součást při odhalování trestné činnosti anebo při pátrání po pachatelích nebo jiných
osobách. Radiostanice Motorola2, která je nepřetržitě využívána jako rychlé spojení mezi policií ČR
a Městkou policií se osvědčila a je velikým přínosem při dohledu nad veřejným pořádkem a
bezpečností ve svěřeném teritoriu.
Statistické srovnání nápadu trestné činnosti v porovnání roků 2015 a 2016
1. Celkový nápad trestné činnosti
V teritoriu OOP Trutnov v roce 20165 došlo stejně tak jako v roce předcházejícím ke
snížení v počtu nápadu trestných činů v porovnání s rokem 2015 (pro ucelenější
přehled je v tabulkách zahrnut i rok 2014).
V roce 2016 byl zaznamenán pokles o 76 trestných činů (dále jen „tr. č.“) - z 714
tr. č. v roce 2015 na 638 tr. č. v roce 2016. Celkem bylo objasněno 447 tr. č., objasnění
stouplo o 2,83 % - ze 67,23 % na 70,06 % (viz tabulka č. 1).
Tabulka č. 1 – celkový nápad trestné činnosti

Trestné činy celkem
Objasněno celkem TČ

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

816

714

638

462 (56,62%)

480 (67,23%)

447 (70,06%)

Ve zkráceném přípravném řízení (dále jen „ZPŘ“) bylo zpracováno 132 spisů v roce
2016 (-14 spisů oproti roku 2015). Zpracovávání spisů v ZPŘ mělo zásadní kladný vliv
na zkrácení celého trestního řízení a následného vynesení rozsudku proti konkrétnímu
pachateli. K poklesu počtu ZPŘ došlo i na jiných útvarech v rámci Územního odboru
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Vysílačka je majetkem Městské policie Trutnov, Policii ČR zapůjčeno v rámci zefektivnění spolupráce mezi oběma složkami.
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Trutnov a to zejména z důvodu přehodnocení kriterií pro možné provedení zkráceného
řízení ze strany státního zastupitelství.
2. Majetková trestná činnost
Bylo zaznamenáno snížení v počtu spáchaných tr. č. majetkových o 45 skutků –
tzn., že v roce 2016 bylo spácháno 290 majetkových tr. č., v roce 2015 bylo spácháno
335 majetkových tr. č.
Celkem bylo objasněno v roce 2016 – 159 majetkových tr. Činů, objasněnost stoupla
o 7,07 %.
Tabulka č. 2 – majetková trestná činnost
Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

395

335

290

145 (36,71%)

160 (47,76%)

159 (54,83%)

Trestné činy celkem
Objasněno celkem TČ

Z celkového počtu majetkových tr. činů bylo vloupáním spácháno v roce 2016
celkem 55 tr. č., v roce 2015 - 90 tr. č., tzn., že počet skutků spáchaných vloupáním
klesl o 34 skutků (zejména do rekreačních chat, obchodů, bytů, sklepů, garáží, vozidel
a dalších objektů) - viz tabulka č. 3.
Tabulka č. 3 - vloupání

Objasněno celkem TČ

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

116 (37,08%)

90 (47,78%)

55 (52,73%)

3. Hospodářská trestná činnost
I když je hospodářská trestná činnost dokumentována i v rámci působnosti Oddělení
hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování tvoří dokumentace
těchto tr. č. na zdejším obvodním oddělení nemalou část poměru z celkového nápadu
tr. činnosti. V roce 2016 bylo na OOP TU dokumentováno 111 tr. č. tohoto charakteru,
což je o 8 hospodářských tr. činů méně než v roce 2015 (v roce 2014 bylo
dokumentováno 133 hosp. tr. č.).
Objasněno bylo v roce 2016 - 89 hosp. tr. činů (v roce 2015 – 86 tr. č.
Tabulka č. 4 – hospodářská trestná činnost

Trestné činy celkem
Objasněno celkem TČ

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

133

119

111

82 (61,65%)

86 (72,27%)

89 (80,18%)
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V této oblasti byly nejvíce dokumentovány stejně jako v roce předešlém podvody,
zpronevěry, úvěrové podvody, internetové podvody a v neposlední řadě neoprávněné
opatření, pozměňování a padělání platebního prostředku.

4. Násilná trestná činnost
V roce 2016 byl zaznamenán nárůst o 5 tr. č. – ze 40 tr. č. v roce 2015 na 45 tr. č.
v roce 2016. Objasněno bylo v roce 2016 - 38 tr. č.
Tabulka č. 5 – násilná trestná činnost

Trestné činy celkem
Objasněno celkem TČ

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

55

40

45

45 (81,82%)

29 (72,50%)

38 (84,44%)

Oblast zahrnuje zejména loupeže, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody,
porušování domovní svobody, vydírání a další tr. č. V měsíci září 2016 došlo v Trutnově
k jednomu případu zvlášť závažného zločinu loupeže, kdy na pěší zóně byla pobodána
mladá žena. Tento skutek byl týdnu nasazení značného počtu policistů i strážníků MP
objasněn. V současné době je již pachatel ve výkonu trestu.

5. Mravnostní trestná činnost
V roce 2016 byl zaznamenán pokles tr.č. – ze 47 tr. č. v roce 2015 na 17 tr. č.
v roce 2016. na 17 tr. Č. v roce 2016
Tabulka č. 6 – mravnostní trestná činnost

Trestné činy celkem
Objasněno celkem TČ

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

19

47

17

18 (94,74%)

46 (97,87%)

15 (88,24%)

Jednalo se zejména o trestnou činnost za využití sociálních sítí. V jednom případě se
dosud neznámý pachatel obnažoval v Trutnově na ulici Náchodská.
Porovnáním celkového nápadu trestné činnosti mezi roky 2015 a 2016 došlo ke
snížení nápadu trestné činnosti o 10,6%.
6. Veřejný pořádek
6.1 Během roku 2016 bylo vzhledem k vývoji bezpečnostní situace ve svěřeném
teritoriu přistoupeno k vyhlášení stejně jako v předešlých letech k několika policejním
Bezpečnostních opatření. Jednalo se o opatření v souvislosti s konáním:
1. sportovní akce Bike Hall Contest no. 10 na zimním stadionu v Trutnově,
2. hudebního festivalu Trutnoff Open Air festival 2015 v areálu LKS Bojiště,
3. hudebního festivalu Obscene Extreme 2015 v areálu LKS Bojiště,
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6.1.1 Sportovní akce Bike Hall Contest no. 10 se v roce 2016 nekonala
z důvodu rekonstrukce střechy na zimním stadionu.
6.1.2 Hudební festival TRUTNOFF OPEN AIR FESTIVAL 2016 se konal v době od
17.8 do 22.8.2016 v areálu LKS Bojiště, festivalu se zúčastnilo cca 5 000 návštěvníků.
Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost v silničním provozu dohlíželo v rámci
vyhlášeného policejního Bezpečnostního opatření TRUTNOFF OPEN AIR FESTIVAL 2016
celkem 161 policistů pořádkové a dopravní policie (jednalo se také o policisty z jiných
obvodních oddělení v rámci působnosti Územního odboru Trutnov a dále PEO Hradec
Králové) a 49 strážníků MP TU.
V souvislosti s konáním festivalu nedošlo k žádnému vážnějšímu narušení veřejného
pořádku a bezpečnosti. Podařilo se v okolí stanového města zadržet dvě skupiny pachatelů,
v jednom případě šlo o místní kriminální osoby a ve druhém případě se jednalo o skupinu
slovenských státních příslušníků dlouhodobě páchající trestnou činnost na území celé
Evropy. 9 trestných činů se tímto podařilo objasnit, následně byly dva skutky dodatečně
oznámeny. Jednalo se o krádeže ve stanech. V souvislosti s konáním akce byl u 10 osob
zjištěn alkohol a u 7 osob užití jiných návykových látek při řízení motorových vozidel. Za
přestupky proti pravidlům BESIP, majetkovým přestupkům a přestupkům proti veřejnému
pořádku byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 16.400,- Kč a byly uloženy4 kauce v
celkové výši 88.000,- Kč.
6.1.3 Hudební festival OBSCENE EXTREME 2016, festivalu se zúčastnilo tak jak
v předešlém roce cca 4000 návštěvníků,
Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost v silničním provozu dohlíželo v rámci
vyhlášeného policejního Bezpečnostního opatření OBSCENE EXTREME 2016 93 policistů
pořádkové policie (jednalo se také o policisty z jiných obvodních oddělení v rámci
působnosti Územního odboru Trutnov). Akce proběhla v úzké součinnosti s Městskou policií
Trutnov.
6.2 Dohled na Zimním stadionu Trutnov– hokejová utkání
V průběhu roku 2016 byly policií prováděny namátkové asistence (dohled) při
zajišťování hokejových zápasů HC BAK Trutnov, přičemž docházelo k úzké spolupráci jak
s vedením Městské policie Trutnov, tak i s manažerem hokejového klubu. Vždy byla
vyhodnocena rizika spojená s konáním hokejového zápasu a dle toho docházelo také
k rozvržení sil a prostředků policie. Větší počet policistů a to i Pořádkové jednotky je
nasazován na utkání Trutnov – Vrchlabí, kdy naši policisté zajišťují i doprovod vlaků a
taktéž se účastní zápasů ve Vrchlabí.
Přestupkové řízení (dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, popř. z.č. 361/2000Sb., o
provozu na pozemních komunikacích)
Za rok 2016 bylo policisty OOP TU dokumentováno 1075 přestupků (v roce 2015 1225), tj. v roce 2016 o 150 přestupků méně, než v roce 2015.
V 260 případech byly přestupky řešeny s pachatelem přestupku v blokovém řízení
(částka 225.500,-Kč), v 486 případech byl zjištěn pachatel přestupku (a věc dle zákona
nebylo možno projednat v blokovém řízení), tzn., že tyto přestupky byly oznámeny na
Správní odbor – oddělení přestupků a stížností Městského úřadu v Trutnově,
dalších 254 přestupků bylo odloženo dle příslušného zákona z. č.200/1990 Sb., o
přestupcích, jelikož se v zákonem stanové lhůtě nepodařilo zjistit osobu pachatele s tím, že
ve věci je i nadále prováděno šetření (šetření především zpracovateli přidělených přestupků
a policisty okrskáři).
U zbylých evidovaných přestupků - 75 přestupků, došlo k jejich vyřešení jiným
způsobem (převedení na přečin, přestupek se nestal, oznámení jinému správnímu orgánu,
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atp.) nebo ještě neuběhla zákonem stanovená lhůta pro jejich odložení a přestupek byl
rozpracován.
Tabulka č. 7 – Základní přehled všech spáchaných přestupků

Přestupků spácháno celkem
Přestupků objasněno celkem

Rok 2015

Rok 2016

1225

1075

834 (68%) 746 (69%)

Odloženo dle z.č.200/1990Sb., o přestupcích …..

320

254

Jinak řešené přestupky

71

75

Z výše uvedeného celkového počtu 1075 přestupků v roce 2016 byly tyto převážně
majetkového charakteru, tzn.:
dle § 50 z. č. 200/1990 Sb. – 431 přestupků, tj. 40% (v roce 2015 – 487 přestupků),
dále
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dle § 47 a § 49 z.č. 200/1990 Sb., přestupky proti občanskému soužití a veřejnému
pořádku – 351 přestupků, tj. 33% (v roce 2015 – 307 přestupků),
dle z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – 233 přestupků, tj. 22%
(z toho 19x alkohol řidiče vozidla, - 4 v porovnání s r. 2015, 26x toxi řidiče vozidla, - 17 v r.
2015), v sedmi případech došlo k zajištění vozidla u opakovaných případů zjištění alkoholu
nebo toxi. Zadrženo bylo 24 řidičských průkazů.
Ostatní evidované přestupky (60 přestupků, tj. 5 %) – jedná se o např. přestupky na
úseku proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě, porušení obecně závazných
vyhlášek města Trutnov, přestupek se nestal, nelze projednat atp.).
Na úseku přestupků tak došlo k poklesu o 12%. Čísel jednacích bylo zaevidováno
1741.
Při běžném výkonu služby bylo dále za loňský rok vypátráno celkem 65 /+19 proti
loňskému roku/ osob, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání, 89 /+18/ osob bylo
zajištěno dle Zákona o Policii České republiky, 116 /+36/ osob bylo umístěno v policejní
cele, zadržených osob dle tr.ř. bylo 36 osob, 13 osob bylo dodáno do výkonu trestu při
služebních zákrocích došlo v 6 případech k použití donucovacích prostředků proti
agresivním osobám a v 74 případech došlo při zákrocích k použití služebních pout. Ve dvou
případech došlo k zapojení dalších složek IZS při pátracích akcích po pohřešovaných
osobách, v obou případech s kladným výsledkem kdy v jednom případě se podařilo
zachránit život hledané osobě. V rámci trestního a přestupkového řízení bylo zajištěno
7 motorových vozidel osobám, které se opakovaně dopouštěly jízdy pod vlivem OPL, v
pěti případech došlo k vykázání násilné osoby ze společného obydlí. V 85 případech hlídka
vyjela na signál PCO. Celkem bylo provedeno 184 eskort. Z toho 12 asistencí na
psychiatrii, a 38x PaZS. Všechna tato činnost proběhla bez mimořádných událostí.
V neposlední řadě je třeba zmínit, že jak při každodenním výkonu služby, tak i
v soukromém životě nedošlo u jednotlivých příslušníků našeho oddělení k žádnému
služebnímu ani morálnímu pochybení.
npor. Bc. Miloš MERVART
Vedoucí oddělení
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