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1. Úvod
Městská policie Trutnov (dále jen „MP Trutnov“) byla založena v roce 1992 na základě
obecně závazné vyhlášky města Trutnova, jenž byla později novelizována v souladu se
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii obecně závaznou vyhláškou č. 2/2001 o městské
policii. MP Trutnov má sídlo na Slovanském náměstí 165 v Trutnově. Ke své činnosti MP
Trutnov využívá tzv. sektorové služebny v Trutnově-Horním Starém Městě a v TrutnověPoříčí. Obě služebny jsou umístěny v prostorách základních škol – ZŠ Mládežnická a ZŠ
Náchodská. MP Trutnov řídí starosta města, který je nadřízen všem zaměstnancům městské
policie. V roce 2016 měla MP Trutnov 44 zaměstnanců.
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění
dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštního zákona:


přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,



dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,



dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,



se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,



se podílí na dodržování právních předpisů a ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí
opatření k jeho obnovení,



se podílí na prevenci kriminality v obci,



provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,



odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,



poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání
údaje o obecní policii.

Zpráva shrnuje základní informace o výkonu činnosti MP Trutnov v našem městě a v obcích
s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Výkon činnosti

MP Trutnov je zabezpečen

nepřetržitým 24hodinovým provozem. Počet hlídek a strážníků v denních i nočních směnách
je různý, přičemž jsou reflektovány potřeby nejen udržení veřejného pořádku, ale zejména
funkce prevence, a dále je počet hlídek a strážníků limitován potřebami plnění dalších úkolů,
které je nutné v daném čase a místě zajistit.
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2. Personální stav MP Trutnov
V roce 2016 byl početní stav strážníků MP Trutnov 44 a jedna civilní pracovnice. Dne
31.10.2016 rozvázal pracovní poměr str. Jiří Štorkán. Dále z uváděného počtu jsou dva
strážníci na mateřské dovolené. Doplnění početního stavu strážníků proběhne v roce 2017
na základě připravovaného výběrového řízení.
Výkon služby MP Trutnov je zabezpečován z hlavní služebny umístěné v budově Městského
úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov, a v nočních hodinách je zabezpečován ze
služeben v Horním Starém Městě – ZŠ Mládežnická, Poříčí – ZŠ Náchodská.
Věková struktura strážníků MP Trutnov
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vysokoškolské

Z hlediska požadované kvalifikace všichni strážníci splňují stanovené podmínky, přičemž
3 strážníci sice nezískali středoškolské vzdělání s maturitou, nicméně splňují výjimku, kdy do
31.12.2015 dosáhli věku 45 let a po dosažení této věkové hranice absolvovali minimálně
tři průběžné zkoušky odborné způsobilosti.

2.1. Výcvik strážníků a střelecká příprava
V roce 2016 docházelo k výcviku strážníků 2krát měsíčně. Výcvik je vždy zaměřen na
základní dovednosti určené pro přímý výkon služby MP Trutnov a to zejména pro krizové
situace, které mohou nastat během běžné kontrolní činnosti.
Mezi základní dovednosti strážníků patří:


vizuální kontrola okolí (při běžné kontrolní činnosti), z důvodu předejití možné krizové
situace (podezřelá vozidla, osoby, předměty apod.),



komunikace s osobou – osobami,



vyhodnocení možného konfliktu,



použití zákonné výzvy,



používání donucovacích prostředků,



taktika služebního zákroku,



techniky poutání a zjištění, zda osoba u sebe nemá zbraň, dle ust. § 14 již uváděného
zákona o obecní policii,



bezpečná manipulace se střelnou zbraní během služebního zákroku,



využití a použití úderů a kopů jako donucovacího prostředku,



zastavení vozidla a kontrola řidiče nebo dalších osob a využití dalších oprávnění dle
zákona o obecní policii.

Úkolem těchto výcviků je naučit strážníky MP Trutnov, aby každý provedený úkon nebo
zákrok byl proveden v souladu se zákonem, v souladu se správnou taktikou zákroku,
s použitím adekvátních donucovacích prostředků, s použitím zákonných výzev a naučit
řádnému používání služební zbraně.
Střelecká příprava a cvičné střelby jsou určeny k zajištění přípravy strážníků v dovedném
a efektivním využívání krátkých ručních palných zbraní. Cvičení střeleb se způsobem střelby
mají blížit reálné situaci služebního zákroku při výkonu služby. Výcvik postupně přechází od
jednoduchých cvičení ke složitějším a vede strážníky ke správnému ovládání zbraně,
samostatnému vyhodnocování situací, rychlé činnosti a k přísnému dodržování (zachování)
bezpečnostních opatření. Cvičné střelby se proto organizují za různých podmínek a podle
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modelových situací. V roce 2016 byly cvičné střelby provedeny pravidelně vždy jednou za
čtvrt roku.
Pravidelným výcvikem a střeleckou přípravou strážníci získávají zkušenosti, které v praxi
vedou k profesionálnímu zvládání služebních úkonů a zákroků.

3. Působnost MP Trutnov v obcích s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou dle
ust. § 3a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
V roce 2016 MP Trutnov plnila své úkoly v rámci smluvních vztahů (na základě uzavřených
veřejnoprávních smluv) na území těchto místních samospráv: Pec pod Sněžkou, Janské
Lázně, Černý Důl, Svoboda nad Úpou, Malá Úpa, Mladé Buky, Chotěvice, Rtyně
v Podkrkonoší, Úpice, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Žacléř, Královec, Lampertice,
Bernartice, Zlatá Olešnice, Vlčice a Staré Buky.
V závěru roku byly též na žádost obce Malé Svatoňovice zahájeny legislativní kroky vedoucí
k uzavření veřejnoprávní smlouvy s tímto samosprávným subjektem.
Ke dni 31.10.2016 byla v souvislosti s výpovědi podanou městem Trutnovem ukončena
veřejnoprávní smlouva o působnosti MP Trutnov na území města Hostinné. Důvodem
výpovědi bylo rozhodnutí města Hostinné zřídit si vlastní městskou policii.
Na základě požadavků vedení smluvních samospráv byla působnost MP Trutnov zaměřena
na problematiku veřejného pořádku jednotlivých územních celků a na podílení se na dohledu
nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Zvláště v oblasti silničního provozu podíl
činností MP Trutnov vykazuje stálý nárůst. Což dokládají vyjádření Policie České republiky
i vedení jednotlivých smluvních obcí, kdy je činnost MP Trutnov zvláště v horských oblastech
hodnocena jako již nezastupitelná.
Na území obcí s veřejnoprávní smlouvou bylo MP Trutnov v roce 2016 zjištěno a řešeno
2 073 přestupků v oblasti zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zde se tedy
jedná o nárůst oproti roku 2015 o 416 přestupků. Skutečná fakturační úhrada za výkon
činností MP Trutnov v těchto obcích za rok 2016 činila celkem 2.015.107,00 Kč (hodinová
sazba práce strážníka činí 280,00 Kč, cena za ujetý km služebního vozidla činí 8,50 Kč), což
je nárůst oproti roku 2015 o 129.045,00 Kč. Na území obcí s uzavřenou veřejnoprávní

smlouvou byly uloženy v roce 2016 blokové pokuty ve výši 1.016.500,00 Kč, což je
nárůst oproti roku 2015 o 312.900,00 Kč.
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4. Technické vybavení MP Trutnov
V roce 2016 MP Trutnov využívala pro výkon služby 34 digitálních radiostanic, 2 radiostanice
jsou v zápůjčce Policie České republiky územní odbor Trutnov z důvodu součinnosti obou
složek.
K zabezpečení přímého výkonu služby má MP Trutnov k dispozici 6 motorových vozidel:
2 vozy Škoda Octavia, 2 vozy Škoda Yeti, 1 vůz Škoda Roomster, 1 vůz Toyota Hilux.
V současné době byl jeden vůz Škoda Octavia RZV 2H2 5533 odstaven z důvodu velmi
špatného technického stavu. Začátkem roku 2017 proběhlo výběrové řízení na pronájem
nového služebního vozidla Škoda Octavia.
Dále došlo v roce 2016 k dokoupení osobních kamer, které strážníci využívají při výkonu své
činnosti. V současné době má každý strážník v zápůjčce 1 osobní kameru. Strážníci ke své
činnosti využívají 2 přístroje pro detekci alkoholu v dechu LIFELOCK, které jsou ve špatném
technickém stavu – výrobce tento tip již nevyrábí, nepodporuje opravy a dostupnost
náhradních dílů. Z tohoto uvedeného důvodu je nutné v roce 2017 zakoupit 2 nové
analyzátory alkoholu v dechu.
Strážníci využívají noctovizor pro noční vidění, laserový měřič rychlosti zn. LIDAR ProLASER
III s dokumentačním zařízením PL-DOK 1 Olympus C-750, vybavení pro odchyt toulavých
a synantropních zvířat, narkotizační zbraň, která umožňuje bezpečné odchycení zdivočelých
zvířat.
Technické a materiální vybavení je průběžně obměňováno, dle funkčnosti a opotřebení.
Mohu konstatovat, že MP Trutnov je po stránce technického vybavení na poměrně vysoké
úrovni a je srovnatelná s obdobně moderně zařízenými městskými policiemi větších měst.
Vzhledem k technickému vývoji je však nutné stále modernizovat techniku a zařízení, které
je nutné k zabezpečení kvalitního výkonu činnosti MP Trutnov.

4.1. Městský kamerový dohlížecí systém
MP Trutnov je správcem městského kamerového dohledového systému (dále jen „MKDS“),
který je obsluhován z hlavní služebny na Slovanském náměstí v Trutnově, kde bylo
vytvořeno dohledové pracoviště. Díky MKDS se v roce 2016 podařilo ve větší míře
eliminovat pouliční kriminalitu. Jedná se o situační prevenci, která výrazným způsobem
dokáže ovlivnit páchání majetkové trestné činnosti, jako jsou příkladně krádeže motorových
vozidel, krádeže vloupáním do objektů a vandalismus.
V roce 2016 došlo k rozsáhlé revitalizaci MKDS, bylo vyměněno 11 analogových kamer za
digitální. U analogových kamer vzhledem k jejich stáří docházelo k častým poruchám
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a záznam z těchto kamer nebyl již tak kvalitní. Na území města Trutnova je v současné době
instalováno celkem 24 venkovních kamer, z toho je 18 otočných v rozsahu 360° a 6 stacionárních.
V roce 2015 došlo nejprve k revitalizaci dohledového střediska. Byl zde pořízen nový server,
byla vytvořena přehlednější videostěna a došlo ke sjednocení digitálního systému ATEAS.
Na modernizaci MKDS využila MP Trutnov dotačního titulu, díky kterému se podařilo získat
částku ve výši 323.000,00 Kč. Díky poskytnuté dotaci došlo v roce 2016 i k nákupu
tří venkovních kamer, které na základě uskutečněné bezpečnostní analýzy rozšíří MKDS
v našem městě. Jedna pevná kamera již byla umístěna v Dolním Starém Městě na
cyklostezku a o umístění zbývajících dvou kamer bude rozhodnuto na základě analýz Policie
ČR a Bezpečnostní komise. MKDS MP Trutnov patří v současné době k moderním
systémům, který slouží nejen k dohledu nad veřejným pořádkem ve městě, ale je z velké
části využíván i Policií České republiky z důvodu následného šetření trestné činnosti.
Tabulka událostí zachycených MKDS Trutnov 2014-2016
Rok

Celkem udál.

Trestné činy

Přestupky

Závad. jednání

2014

119

7

32

14

2015

101

4

47

23

2016

240

7

57

47

Celkový počet údajů evidovaných MKDS Trutnov v roce 2016 byl 240. Z tohoto počtu byla
téměř polovina, přesněji 103, vedena jako záznamy pro potřeby řešení PČR. Z tohoto počtu
103 záznamů bylo 50 záznamů pro potřebu vyšetřování trestné činnosti pro OO PČR
Trutnov a SKPV Trutnov, 29 záznamů pro šetření přestupků v kompetenci OO PČR Trutnov
a 24 záznamů pro potřeby řešení DI Trutnov. Přímým dohledem se podařilo v roce 2016
odhalit 7 trestných činů, 57 přestupků sledovaných v oblasti veřejného pořádku, 47 událostí
jiného závadového jednání, kde i s ohledem na okamžitý příjezd hlídky městské či státní
policie se předešlo protiprávnímu jednání. Dále bylo odhaleno 14 dopravních přestupků,
nalezena 1 hledaná osoba a zjištěno dalších 11 událostí (např. závad).
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4.2. Ostatní činnosti MP Trutnov
Mezi ostatní činnosti MP Trutnov patří zajišťování veřejného pořádku a občanského soužití
při pořádání stálých a mimořádných akcích pořádaných nejen v Trutnově, ale i v obcích
s podepsanou veřejnoprávní smlouvou. Tyto akce tvoří rovněž podstatnou část činnosti
MP Trutnov. Nejedná se jen o represivní působení, ale potřeba upozornit i na skutečnost, že
mnoho činností vykonává MP Trutnov pro další orgány města popř. i státní orgány.
Mezi běžnou činnost MP Trutnov patří:


ranní dohled na rizikových přechodech pro chodce v okolí škol,



preventivní kontroly městských parků, lesů, haly a prostor ČD, dětských hřišť
a hřbitovů, pravidelné otevírání a zavírání; minimální kontrola 3x denně,



pravidelné kontroly městského parku,



asistence při otevírání městských bytových a nebytových prostor,



náhradní doručování písemností orgánů obce soudů a to i v rámci veřejnoprávních
smluv,



zabezpečování veřejného pořádku při sportovních, kulturních a společenských
událostech,



spolupráce s TS Trutnov při blokovém čištění komunikací a v zimním období úklidu
sněhu a rampouchů,



odchyt toulavých a opuštěných zvířat,



oznamování vraků a vedení související agendy,



asistence s pracovníky MěÚ při vybírání poplatků,



spolupráce s vedením společensko-kulturního zařízení UFFO, kontroly mládeže
v okolí škol zaměřené na úsek ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Mezi ostatní činnosti MP Trutnov patří:


bezpečnostní dohled při konání fotbalových a hokejových utkání,



zabezpečování pietního aktu při výročí bitvy 1866,



zabezpečování veřejného pořádku při akcích povolených městem Trutnovem,



zabezpečování veřejného pořádku v souvislosti s konáním akcí a festivalů Obscene
– Extréme, Open air,



zajišťování cyklistických závodů pořádaných na území města Trutnova,



rozsvícení vánočního stromu, novoroční ohňostroj, Vánoční trhy apod.,



zajištění veřejného pořádku v souvislosti s konáním Porcinkule Hostinné a další
sportovní a kulturní akci v rámci veřejnoprávních smluv.
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Výše uvedený přehled není proto zcela vyčerpávající, je pouze enumerací z činností MP
Trutnov při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

5. Výslednice činnosti MP Trutnov
Strážníci MP Trutnov v roce 206 uložili 4 689 blokových pokut, což je o 339 více než v roce
2015. V blokovém řízení strážníci uložili pokuty v celkové výši 2.158.100,00 Kč, což je
o 380.300,00 Kč více než v roce 2015. Důvodem je větší počet dopravních přestupků
v obcích s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou, které mají zájem především o zklidnění
rychlosti vozidel na území své obce a sezónní nájezd návštěvníků hor. Měření rychlosti
vozidel však není prioritním úkolem MP Trutnov. V oblastech zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v obcích s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou se jedná
o nárůst všech přestupků oproti roku 2015 o 416 přestupků.

Graf skladby přestupků řešených MP Trutnov v roce 2016 (počet, procent)

148; 2%
108; 2% 363; 5%
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Veřejný pořádek
Ostatní

Graf způsobu řešení přestupků zjištěných MP Trutnov v roce 2016
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Tabulka porovnání událostí a činnosti MP Trutnov v letech 2014–2016
Události

Rozdíl
2015-2016 v %

Rok 2015

Rok 2016

21 007

20 518

24 719

+ 20,5 %

Dopravní přestupky

6 100

5 965

6 214

+ 4,6 %

Oznámení občanů

4 146

3 747

4 437

+ 18,4 %

Přestupky mimo DP

513

671

738

+ 10,0 %

Výjezdy PCO

685

659

575

- 12,8 %

Odchyt

160

181

161

- 11,1 %

Spolupráce IZS

529

524

664

+ 26,7 %

Závady

1 028

848

1 072

+ 26,7 %

Nálezy

293

215

253

+ 17,7 %

44

51

40

- 21,6 %

2 936

4 014

5 579

+ 39,0 %

-

-

2 573

-

Doručení písemnosti

138

58

161

+ 177,6 %

Hledaní, pohřešovaní

17

27

21

- 22,2 %

Záchytná protialkoholní
stanice

8

15

33

+ 120,0 %

Ostatní události
(asistence, besedy, dopravní nehody, ...)

4 410

3 543

2 198

- 38,0%

Celkem

Trestné činy
Kontroly sektorů
Kontroly totožností

Rok 2014
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V roce 2016 došlo k navýšení počtu událostí, které řešili strážníci MP Trutnov, o 20 %.
Největší podíl na uvedeném zvýšení počtu událostí mají prováděné kontroly sektorů
v Horním Starém Městě a Poříčí, ale i v dalších přilehlých částech města Trutnova, které
jsou realizovány především při výkonu noční služby.
Ze sledovaných údajů je dále zřejmý nárůst oznámení občanů téměř o 20 % a zvýšení počtu
vzájemné spolupráce mezi námi a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.
Oproti tomu jsme v uplynulém roce zaznamenali snížení počtu událostí souvisejících
s trestnou činností i snížení počtu událostí při pátrání po hledaných nebo pohřešovaných
osobách.

Výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky
Způsob
řešení
přestupků
Rok

Domluvy,
projednání
počet

Blokové
pokuty počet

Vybraná
částka v Kč
Trutnov

Vybraná částka
u obcí
s uzavřenou
smlouvou

Průměrná
Vybraná částka na

částka na

blokových

jednu

pokutách celkem

blokovou
pokutu

2015

1 930

4 350

1.074.200,00

703.600,00

1.777.800,00

409,00

2016

1 864

4 689

1.142.000,00

1.016.500,00

2.158.100,00

460,00

6. Prevence kriminality MP Trutnov
V oblasti prevence kriminality byla MP Trutnov, vzhledem k rozsahu a počtu provedených
akcí v roce 2016, velmi aktivní. Kromě modernizace kamerového systému, který je nedílnou
součástí prevence kriminality a poskytuje větší pocit bezpečí na sledovaných místech pro
občany i návštěvníky města, je dalším nezanedbatelným článkem oblasti prevence
bezpečnosti a kriminality sektorové pěší kontroly hlídek městské policie, které směřují
i do odlehlejších oblastí území města a jsou zaměřeny na předem vytipovaná místa
a události dle aktuálních potřeb a problematiky.
V sekci primární prevence bylo provedeno celkem dvanáct celodenních akcí k záležitostem
vztahujících se k bezpečnostní prevenci. Za všechny lze uvést například celostátní akci
„Jehla“ zaměřenou na protidrogovou prevenci a sběr odhozených injekčních jehel, „Běh
s čistou hlavou“ zakončený besedou zaměřenou k závislosti na alkoholu. Dále 8 celodenních
akcí pro I. stupně ZŠ pod názvem „Šmoulata v akci“, branně-bezpečnostní den s IZS a pro
II. stupeň ZŠ „Jak nebýt mimoň v životě“ s několika naučně poznávacími stanovišti.
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V průběhu roku 2016 proběhlo také více než třicet přednášek a besed pro žáky a studenty
škol, také besedy se seniory a besedy v rámci Svazu tělesně postižených v České republice
– místní organizace Trutnov. Tyto akce probíhaly nejen v Trutnově, ale i v ostatních
městech, se kterými je uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Mimo primární prevenci intervenuje MP Trutnov i v oblasti sekundární prevence ve smyslu
účasti asistence při řešení krizových situací ze strany Odboru sociálních věcí, školství
a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov, ale i dalších organizací působící v této oblasti,
např. úřadu práce.
MP Trutnov se aktivně účastní na programu osobnostního sociálního rozvoje u dětí mezi
15–18 rokem, které jsou ze strany kurátorů pro děti a mladistvé vytipovány jako zájmové
s problémy, které by pro ně mohly být dále ohrožující.
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7. Závěr
Díky pozitivnímu přístupu a zájmu Zastupitelstva města Trutnova o zvýšení bezpečnosti ve
městě se podařilo v roce 2016 dokončit modernizaci MKDS a technicko-materiálního
vybavení MP Trutnov, čímž zcela nepochybně došlo k posílení ochrany veřejného pořádku
ve městě a posunu MP Trutnov mezi moderně vybavené městské policie.
Jak je již ve zprávě výše uvedeno, došlo v roce 2016 na MP Trutnov k rozšíření činností,
které se týkají střelecké přípravy a výcviku strážníků. Z tohoto pohledu došlo k posunu oproti
minulému období, kdy strážníci formou častých a pravidelných výcviků a výuky dosahují
profesionálnějších pracovních výkonů v terénu.
Závěrem bych chtěl poděkovat za profesionální spolupráci při plnění úkolů MP Trutnov
Městskému úřadu Trutnov, složkám IZS a zejména však Policii ČR, která se svým postojem
k požadavkům MP Trutnov nejvíce podílí na společné práci v oblasti zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku. Díky takovéto spolupráci nedochází v našem městě k častým
závažnějším událostem narušujícím občanské soužití, veřejný pořádek nebo událostem,
které by signalizovaly zhoršení bezpečnostní situace ve městě Trutnově.
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