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1.

Úvod

Zpráva o činnosti Městské policie Trutnov ( dále jen „městská policie“ ) předkládá informace
o současném vývoji nejen veřejného pořádku, ale i činnostech, které směřují k upevňování
bezpečnosti ve městě Trutnov. V roce 2017 byla činnost městské policie zaměřena
především na zvyšování úrovně veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku a
v neposlední řadě na řešení problematiky spojené s bezpečností a plynulostí provozu na
pozemních komunikacích.
Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a
plnění dalších úkolů dle zákonných norem. Strážníci městské policie přispívají k ochraně a
bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na
dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se v rozsahu stanoveném
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, a zákonem č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, na
zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, podílí se na
dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností,
oprávnění a činí opatření k jeho obnovení.
Zpráva shrnuje základní informace o výkonu činnosti městské policie v našem městě a
v obcích s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou a jejím cílem je předložit Zastupitelstvu města
Trutnova celkový pohled na činnost městské policie vykonanou v roce 2017.

2.

Personální stav městské policie

Činnost městské policie v roce 2017 personálně zajišťovalo 44 strážníků a jedna civilní
pracovnice. Všichni strážníci splňují veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii v platném znění týkající se jak vzdělání, tak i odborné způsobilosti,
bezúhonnosti a spolehlivosti. Strážníci se zúčastňují školení k novelám zákonů souvisejících
s jejich činností. V roce 2017 strážníci plynule navázali na fyzickou přípravu a střelecký výcvik
jako v předchozím roce 2016. Fyzická příprava je uskutečňována 2x za jeden měsíc a
střelecká příprava se koná každé tři měsíce.
Dne 31. 12. 2017 ukončil pracovní poměr str. Valdemar Nývlt. Dne 1. 8. 217 nově nastoupil
str. Podhajský Pavel a 1. 10. 2017 str. Patrik Petrů a str. Tomáš Reynelt.
V současné době je na městské policii naplněn početní stav na schválených 44 strážníků.
Výkon činnosti Městské policie Trutnov je zabezpečován nepřetržitým 24 hodinovým
provozem z hlavní služebny umístěné v budově Městského úřadu Trutnov, Slovanské
náměstí 165, Trutnov, a v nočních hodinách je zabezpečován rovněž ze služeben v Horním
Starém Městě – ZŠ Mládežnická, Poříčí – ZŠ Náchodská.
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Z pohledu nároku na vzdělání strážníků dle ust. § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
v platném znění splňují strážníci městské policie všechny požadované podmínky.

3.

Technické a materiální vybavení Městské policie Trutnov

K zabezpečení přímého výkonu služby používá městská policie 6 motorových vozidel: 2 vozy
Škoda Octavia, 2 vozy Škoda Yeti, 1 vůz Škoda Roomster, 1 vůz Toyota Hilux. Každé
z uvedených vozidel je vybaveno kamerou pro snímání čelního pohledu ze služebního
vozidla. V roce 2017 došlo na základě výběrového řízení k nákupu 2 přístrojů k detekci
alkoholu v dechu ALCOTEST DRÄGER v souvislosti se špatným technickým stavem předešlých
analyzátorů alkoholu v dechu LIFELOCK. Strážníci využívají ke své činnosti osobní kamery
CEL-TEC. Tuto kameru má každý strážník v zápůjčce. Strážníci dále využívají noctovizor pro
noční vidění, vybavení pro odchyt toulavých a synantropních zvířat, narkotizační zbraň, která
umožňuje bezpečné odchycení zdivočelých zvířat.
Dále v roce 2017 došlo k vyřazení laserového měřiče rychlosti zn. LIDAR ProLASER III
s dokumentačním zařízením PL-DOK 1 Olympus C-750 z důvodu technické závady.
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Toto měřící zařízení je v provozu na městské policii od roku 2004 a oprava tohoto silničního
rychloměru by byla dle servisního vyjádření dodavatele finančně nerentabilní. Vzhledem
k vykazujícím technickým závadám nebylo možné toto zařízení jako stanovené měřidlo
s typovým schválením TCM 162/03-3930 používat, případně provést zákonné ověření
správnosti měřidla. Na základě uvedených skutečností proběhlo v roce 2017 výběrové řízení,
na jehož základě byl zakoupen v roce 2018 nový měřič rychlosti Tru Cam Laser od společnosti
ATS-Telcom Praha, a.s.. V roce 2017 městská policie využívala pro výkon služby 3 fotoaparáty
a 34 digitálních radiostanic. Z tohoto počtu jsou nadále 2 radiostanice v zápůjčce Policie
České republiky územní odbor Trutnov z důvodu součinnosti obou složek. Proškolení
strážníci dále využívají 1 ks detektor kovů ke sběru injekčních stříkaček.
Technické a materiální vybavení je průběžně obměňováno, dle funkčnosti, opotřebení a
modernizace z důvodu zabezpečení kvalitního výkonu činnosti naší městské policie. Městská
policie je po stránce technického a materiálního vybavení na velmi dobré úrovni a je
srovnatelná s vybavením moderních městských policií větších měst.

3.1.

Městský kamerový dohlížecí systém

Městská policie 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 revitalizaci a rozšíření patří dnes kamerový systém městské policie mezi modernější
systémy v České republice. I díky MKDS, jakožto prvku situační prevence, se podařilo
eliminovat tzv. pouliční kriminalitu. Jde především o zajištění bezpečí a veřejného pořádku,
páchání majetkové trestné činnosti, jako jsou krádeže motorových vozidel, vloupáním do
objektů a vandalismus. Na území města Trutnova je v současné době instalováno celkem 26
venkovních kamer, z toho je 20 otočných v rozsahu 360° a 6 stacionárních.
Účelem provozu a využití MKDS jako důležitého prvku situační prevence kriminality ve městě
je především eliminace pouliční kriminality, ochrana veřejného pořádku včetně preventivní
funkce vytvoření bezpečných zón pro občany v rizikových lokalitách. Místa jsou stanovena na
základě statistických analýz kriminality a závadového protispolečenského jednání
vycházejícího ze souhlasného doporučení Policie České republiky. Výsledkem je pokles
kriminality a dalších protispolečenských jevů ve sledovaných oblastech a návaznost v řešení
vyskytujících se problémů i aktuální koordinaci pro Policii České republiky, případně další
oprávněné orgány, kterými jsou příkladně správní odbor města, sociální odbor města,
integrovaný záchranný systém atd.
Cílem je kromě zvýšení dohledu na bezpečnost i zefektivnění zásahů na ochranu veřejného
pořádku, zdraví a majetku. V monitorovaných lokalitách je možné sledovat aktuální dopravní
situaci i případné přestupky v silničním provozu.
Práce s Kamerovým systémem městské policie je řízena vnitřní směrnicí pro provoz
městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Trutnov.
Režim provozu kamerového systému je zajištěn stálým nepřetržitým 24 hodinovým
monitoringem proškolenými operátory - strážníky Městské policie Trutnov, případně dalšími
zaměstnanci v řízení městské policie, a to ve smyslu zákonných ustanovení vyplývajících
především ze zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 553/1991 Sb. o
obecní policii, nebo ve smyslu dalších příslušných zákonných ustanovení.
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Tabulka výslednosti MKDS Trutnov 2014 – 2017
Rok

Celkem udál.

Trestné činny

Přestupky

Závad. jednání

2014

119

7

32

14

2015

101

4

47

23

2016

240

7

57

47

2017

217

3

65

66

Na celkovém počtu událostí se nejvíce podílí žádosti Policie ČR o zpracované kamerové
záznamy, které jsou buď přímým důkazním materiálem, nebo slouží k prověřování kriminální
činnosti a tím přispívají ke zvýšení objasněnosti. Přestupky v uvedené tabulce se vztahují
k veřejnému pořádku a dodržování veřejných vyhlášek obce, které ve většině případů byly
řešeny v rámci kompetencí městské policie nebo případně předávány k příslušnému
přestupkovému správnímu odboru. Ve sloupci s označením závadové jednání jsou zjištěny
události, které ve většině případů nepřerostly v protiprávní jednání na základě včasného
zásahu hlídky MP nebo PČR se nestaly protizákonnými. Díky MKDS bylo také ve sledovaném
období zajištěno a předvedeno několik hledaných osob a několika občanům zajištěna
rychlejší zdravotní pomoc. Dále byl provoz MKDS využit v rámci zabezpečení BESIP, zjišťování
závad na veřejném prostranství a například i včasný zásah HZS při požáru objektu.
V roce 2017 bylo evidováno 217 záznamů práce MKDS Trutnov, tedy prakticky stejný objem
záznamů jak v předcházejícím roce kromě evidovaných přestupků, trestných činů a
závadového jednání (viz. tabulka) se na celkovém počtu podílí záznamy pro Policii ČR.
Konkrétně 65 záznamů pro OO PČR Trutnov, 23 pro dopravní policii a 13 pro SKPV. Mezi další
události zaznamenané operátorem MKDS můžeme dále zařadit 19 zjištěných závad, 8
dopravních nehod a další zjištěné přestupky především v oblasti dopravy. V současné době
zahrnuje MKDS Trutnov 26 kamerových bodů na území města Trutnova, což zahrnuje
přibližně 10 % veřejného prostoru z celkového rozsahu katastru města. Kamery jsou
rozmístěny především na exponovaných místech, kde se pohybuje vyšší počet osob nebo
na místech, kde dle provedených analýz docházelo k většímu počtu závadového, ať už
protiprávního či protispolečenského jednání.
Díky stálému monitorování je možné téměř okamžitě reagovat na možná rizika a případně
usvědčit pachatele z protiprávního jednání a objasněnost událostí (kriminality a přestupků)
zjištěných přímo obsluhou kamerového systému je téměř stoprocentní.

4.

Působnost Městské policie Trutnov v obcích s uzavřenou veřejnoprávní
smlouvou dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

V roce 2017 Městská policie Trutnov plnila své úkoly v rámci smluvních vztahů 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, Malé Svatoňovice, Žacléř, Královec, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice,
Vlčice a Staré Buky. Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 553/1991 Sb. o
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obecní policii začala Městská policie Trutnov v r. 2017 plnit zadané úkoly na území obce
Adršpach.
V souvislosti s požadavky vedení smluvních samospráv, byla působnost městské policie
zaměřena na problematiku veřejného pořádku jednotlivých územních celků a na podíl na
dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. V oblasti silničního provozu podíl
činností Městské policie Trutnov měl vzestupný trend. Důvodem byla skutečnost, že oproti
minulým sezónám došlo zcela k vymizení rozdílu návštěvnosti v zimní a letním období
v hlavních turistických centrech. Důkazem tohoto stavu jsou vyjádření Policie České
republiky i vedení jednotlivých smluvních obcí, kdy je činnost městské policie zvláště
v horských oblastech hodnocena již jako obtížně zastupitelná.
Na území obcí s veřejnoprávní smlouvou bylo Městskou policií Trutnov v roce 2017 zjištěno a
řešeno 1326 přestupků v oblasti zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Zde se
jedná o pokles oproti r. 2016 o 747 přestupků. Relevantním důvodem tohoto poklesu bylo
přerušení měření nejvyšší dovolené rychlosti na území smluvních obcí a ukončení působnosti
MP Trutnov na území města Hostinné. Skutečná fakturační úhrada za výkon činností
městské policie v těchto obcích za rok 2017 činila celkem 1.870.954,- Kč (hodinová sazba
práce strážníka = 280,- Kč, cena za ujetý km služebního vozidla = 8,50 Kč), což je snížení
oproti roku 2016 o 144.153,- Kč. Celková výše uložených blokových pokut na území obcí
s veřejnoprávní smlouvou byla v roce 2017 ve výši 503.280,- Kč.

Výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky
Způsob
řešení
přestupků

Domluvy,
projednání

Blokové
pokuty

počet

počet

Vybraná
částka v Kč
Trutnov

Vybraná
částka u
obcí s
uzavřenou
smlouvou

Vybraná
částka na
blokových
pokutách
celkem

Průměrná
částka na
jeden příkaz
na místě

Rok

2015

1.930

5.975

1.074.200,-

703.600,-

1.777.800,-

297,54

2016

1.864

4.689

1.142.000,-

1.016.500,-

2.158.100,-

460,-

2017

1.617

3.420

792.550,-

503.280,-

1.295.830,-

379,-
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Mapa působnosti Městské policie Trutnov

Polsko

- Působnost městské policie

5.

Výslednice činností městské policie

V roce 2017 bylo Městskou policí Trutnov uloženo 3420 pokut v příkaze na místě. Oproti
roku 2016 jde o pokles v počtu 1262 uložených pokut. Pokles byl zapříčiněn, jak je již výše
uvedeno absencí kontroly rychlosti, tj. měření rychlosti vozidel radarem, která byla v roce
2017 téměř nulová. Příkazem na místě za rok 2017 byly uloženy pouty v celkové výši 1 295
830,- Kč, což je o 862 270,- Kč méně než v roce 2016.
V polovině roku došlo k radikální změně zákonů o přestupcích, které přinesly mnoho
komplikací právě v zákonných oprávněních a právního způsobu řešení přestupků v blokovém
řízení, která podstatně zvýšila náročnost práce jak po stránce odborné, tak bohužel i další
navýšení byrokracie, která tak především časově zatěžuje řešení přestupkového jednání. I
přes tyto komplikace se strážníci s novou problematikou poměrně dobře vypořádali, takže
nevznikly žádné větší problémy při řešení nebo plynulosti plnění jejich úkolů. Výsledky
činnosti strážníků Městské policie Trutnov v oblasti zjištěných přestupků, tedy jejich skladby
a způsobu řešení, jsou vidět v následujících grafech.
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Způsob řešení přestupků MP Trutnov za rok 2017

4%
Příkaz na místě

31%

Napomenutí, domluva, projednání
Správní orgán

65%

Skladba přestupků MP Trutnov mimo dopravy

43; 8%

33; 6%
veřejný pořádek,vyhlášky

58; 11%

majetek
tabák, alokohol, toxi
občanské soužití
ostatní

326; 59%

89; 16%
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Tabulka porovnání událostí a činnosti MP Trutnov v letech 2016 – 2017
Události
Celkem
Dopravní přestupky
Oznámení občanů
Přestupky mimo DP
Výjezdy PCO
Odchyt
Spolupráce IZS
Závady
Nálezy
Trestné činy
Kontroly sektorů
Kontroly totožností
Doručení písemnosti
Hledaní, pohřešovaní
Záchytná protialkoholní
Stanice
Ostatní události (asistence,
administrativa, besedy,
dopravní nehody….)

Rok 2016

Rok 2017

Rozdíl 16 - 17

24719

21227

- 14,1 %

6214

4667

- 24,9 %

4437

4549

+ 2,5 %

738

549

- 25,6 %

575

630

+ 9,6 %

161

196

+ 27,1 %

664

679

+ 2,3 %

1072

1157

+ 7,9 %

253

181

- 28,5 %

40

22

- 45,0 %

5579

4912

- 11,9 %

2573

2342

- 9,0 %

161

192

+ 19,3 %

21

27

+ 28,6 %

33

25

- 24,2 %

2198

1099

- 50,0 %

Dle uvedené tabulky došlo k mírnému poklesu počtu událostí řešených městskou policií. Rok
2017 byl z pohledu městské policie ovlivněn především zastavením kontroly měřením
rychlosti, což vytvořilo pokles dopravních událostí o 1547 oproti roku 2016.
Druhý moment vidíme především ve změně legislativy, která přinesla určitý obrat ve smyslu
řešení příkladně nařízení obce, kdy strážníci tyto přestupky nemohou řešit na místě a
postupují je správním orgánům.
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I přes tyto skutečnosti strážníci MP Trutnov plnili své mnohdy náročné úkoly velmi kvalitně a
po odborné stránce se s novou legislativou dobře vypořádali.

5. 1. Okrskáři Městské policie Trutnov
Od 1. 6. 2015 zahájili svoji činnost ve městě Trutnově strážníci okrskáři. Okrskáři jsou
prozatím přiděleni v lokalitách pro Horní Staré Město a Poříčí.
Strážník okrskář je aktivní strážník s osobní odpovědností za řešení problému ve svém okrsku
- lokalitě, který identifikuje oblasti v daném sektoru, ve kterých je zapotřebí zaměření
městské policie. Hlavní činností strážníka okrskáře je prevence. Okrskáři aktivně vyhledávají
rizikové jevy. Okrskář, jak se říká, provádí prognózy kriminality a hledá řešení. Tím, že se
strážník - okrskář pohybuje v určité lokalitě prakticky neustále, se maximálně prohlubují jeho
místní znalosti, ať už ve vztahu k místním poměrům, mezilidským vztahům nebo stavu
veřejného pořádku.
V rámci obchůzkové činnosti strážníci okrskáři úzce spolupracují s Policií ČR, pracovníky MěÚ
Trutnov ( příklad. sociální odbor, odbor rozvoje města, stavební odbor, správní odbor, školy)
a v neposlední řadě se samotnými občany, pro které má výkon služby prostřednictvím
strážníků-okrskářů řadu nesporných výhod. Na strážníka okrskáře se může obrátit každý
občan s žádostí o pomoc nebo radu osobně nebo prostřednictvím telefonu či emailu.
Strážník okrskář je povinen oznámené věci řešit a občanům poskytovat zpětnou vazbu.
Okrskáři jsou na základě svých zjištění v okrsku podporováni hlídkovou službou městské
policie. Zvýšením počtu strážníků v ulicích se rozhodně sníží nápad trestné činnosti nejen
v uvedených lokalitách, ale i v celém Trutnově.

5. 2. Okrsek Horní Staré Město
Strážník Lukáš ŠIMOČKO, OKRSKÁŘ – HORNÍ STARÉ MĚSTO, Slovanské náměstí 165, 541 16,
Trutnov, Tel: 499 813 064, mobil: 739 997 703, email: simocko@trutnov.cz
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Kódy událostí za období od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017 – výslednice Horní Staré
Město
Horní Staré Město
Kód

Činnost

Počet

AS

Asistence, Doprovod

3

BE

Beseda, Prevence

2

DD

Doručenka, Dopis

5

DP

Dopravní přestupek

149

JD

Jiný správní delikt

1

JI

Jiná událost

1

KS

Kontrola sektoru

476

KT

Kontrola Totožnosti

255

LU

Lustrace

4

NA

Nález

16

OD

Odchyt zvířete

29

OZ

Oznámení občana

529

PC

Pult centrální ochrany

76

PE

Pečetění bytu

1

PT

Přestupek

76

SH

Spolupráce hasiči

1

SL

Spolupráce lékař, RZS

2

SP

Spolupráce s PČR

49

VR

Vrak

2

ZA/ZT

Závada/Ztráta

37/10

Celkem

1724
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5. 3. Okrsek Poříčí
Strážník Vojtěch HUBKA, DiS, OKRSKÁŘ – POŘÍČÍ, Slovanské náměstí 165, 54116, Trutnov,
Tel: 499 813 064, mobil: 739 316 816, email: hubka.vojtech@trutnov.cz

Kódy událostí za období od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017 – výslednice Poříčí
Poříčí
kód

činnost

počet

AS

Asistence, Doprovod

8

BE

Beseda, Prevence

1/ 5 besed

DD

Doručenka, Dopis

2

DP

Dopravní přestupek

117

JI

Jiná událost/DN

3

KS

Kontrola sektoru

451

KT

Kontrola totožnosti

166

LU

Lustrace

5

NA

Nález

3

OD

Odchyt zvířete

38

OZ

Oznámení občana

278

PC

Pult centrální ochrany

24

PT/TČ

Přestupek/Trestný čin

96/2

SH

Spolupráce hasiči

2

13

SL

Spolupráce lékař, RZS

2

SP

Spolupráce s PČR

15

VR

Vrak

6

ZA/ZT

Závada/Ztráta

25/9

Celkem

6.

1253

Prevence kriminality Městské policie Trutnov

K práci městské policie dnes již neodmyslitelně patří i prevence, preventivní akce, besedy,
realizace programů prevence kriminalit a další akce zaměřené k informování a předcházení
závadových jevů. Uvedená činnost je nejen ukotvena v zákoně o obecní policii, ale má značný
vliv i na celkové snižování kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů našeho města.
Kromě běžné pochůzkové kontroly strážníků jako základního kamene prevence se město
může opřít i o technické zabezpečení a zázemí, například o kvalitně vybudovaný systém
MKDS.
Mezi další osvětovou a přednáškovou činnost můžeme v roce 2017 zařadit především
primární prevenci pro děti na základních školách tématicky zaměřenou na potřeby a věk
žáků. V rámci těchto besed jde o prevenci v rámci dopravní bezpečnosti, možných rizik a
ohrožení venku i doma, šikana a kyberšikana, rizika internetu, právo a základy práva, ale
například i ekologii. V roce 2017 bylo realizováno více než 30 takovýchto přednášek.
Mezi největší akci, kterou jsme v roce 2017 realizovali, patřil den s MP v rámci 25 let založení
Městské policie Trutnov, jako velká předváděcí akce s prezentací MP, ale i dalších složek IZS a
dobrovolných spolků včetně her a aktivit pro děti i dospělé.
V neposlední řadě musím uvést, že jsme se v roce 2017 spolupodíleli na semináři pro školy
všech typů „Bezpečná škola“, jehož iniciátorem byl odbor sociálních věcí při MěÚ Trutnov.
Semináře se zúčastnili lektoři Ing. Libor Sladký – bezpečnostní audity škol, Mgr. Tibor Břečka
– forenzní psycholog, psychologie katastrof, krizová komunikace. Městská policie se podílela
i na mnoha dalších celorepublikových akcích, například akce,,JEHLA“ určená ke sběru a
osvětě v rámci protidrogové politiky, ekologických akcích na ,,Dnech země“, ,,Čištění řeky
Úpy“ a dalších. Aktivně se také zapojujeme do přípravy a realizace branných dnů nebo dnů
s IZS.
V prevenci pro náctileté jsme s dalšími odborníky již druhým rokem realizovali více než deset
setkání se skupinou mladistvých vytipovanou sociálním odborem města jako problematicky
ohroženou a byli jsme například navštívit i dětské oddělení naší oblastní nemocnice, kde
jsme besedovali s dětmi.
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6. 1. Příprava projektu forenzní značení 2018
Forenzní značení pomocí syntetické DNA patří k moderním metodám ochrany majetku. Díky
označení, které není běžně viditelné, dochází k jednoznačné identifikaci označené věci. Jde
především o preventivní opatření, jehož smyslem je nejen odrazení pachatele, ale i následná
identifikace odcizeného předmětu. Syntetické DNA bude použito především k označení
jízdních kol a invalidních vozíků, případně dalších kompenzačních pomůcek nebo městského
mobiliáře.
Každý označený předmět lze vybavit samolepkou, která upozorňuje na identifikaci předmětu.
Informace na samolepce upozorňují a varují potencionální pachatele a přinášejí tak
preventivní účinek před odcizením. Tato ochrana snižuje počet odcizených předmětů a
v rámci situační prevence snižuje příležitosti a situační podmínky majetkové kriminality.
Dalším významným přínosem je evidence značených předmětů v centrálním registru, jehož
garantem je Ministerstvo vnitra ČR, kde je uveden typ, barva, číslo výrobku (rámu), vybavení,
fotografie a další informace, které v případě zcizení nebo ztráty pomohou najít majitele a
také usvědčit případného pachatele.
Projekt forenzního značení pro město Trutnov byl zpracován v souladu s Koncepcí prevence
kriminality pro město Trutnov na rok 2016 – 2020. Nemalým přínosem realizace projektu je i
zvyšování pocitu bezpečí občanů, zvýšení stupně ochrany jejich majetku a potažmo snížení a
eliminace trestné činnosti a protiprávního jednání. V případě, že projekt bude mít příznivý
ohlas veřejnosti a bude zájem o další značení, bude snahou o jeho pokračování v dalších
letech. Předpokládáme označení asi 200 ks jízdních kol a 10 předmětů zařazených do
kompenzačních pomůcek, především invalidních vozíků.

16

Náklady na projekt, které jsou předpokládány do výše 70 000,- Kč, budou téměř z 90 %
hrazeny z předpokládané dotace Ministerstva vnitra ČR. Pokud bude projekt úspěšný, bude
naší snahou o jeho pokračování i v dalších letech.
Každý občan, který si bude chtít takto označit své jízdní kolo nebo invalidní vozík je povinen u
evidence předložit občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola či invalidního vozíku
(pokud tento doklad nemá, bude s ním sepsáno čestné prohlášení o nabytí věci). Podmínkou
je také souhlas s evidencí osobních dat majitele předmětu.
Tento projekt je dalším projektem úspěšně navazujícím na projekt situační prevence s dotací
Ministerstva vnitra ČR při modernizaci MKDS v roce 2016. Toto značení je jedinečné tím, že
na předmětu je vidět jen pod UV světlem (není vidět tedy pouhým okem) a obsahuje
mikrotečky se specifickým kódem. Sady, kterými bude prováděno značení, budou
zaregistrovány v národní databázi, což v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci
každého takto označeného jízdního kola nebo invalidního vozíku na celém území ČR.

7.

Závěr

Nezastupitelnost úlohy strážníků městské policie spočívala v roce 2017 v preventivním
působení na veřejnost jako takovou. Strážníci tento úkol naplňovali tím, že na veřejnosti
vystupovali jako úřední osoby ve stejnokroji, jejich prioritou bylo udržet veřejný pořádek a
dodržování právních předpisů týkajících se ochrany veřejného pořádku. Činnost městské
policie v roce 2017 hodnotím pozitivně z důvodu, že docházelo v průběhu roku k aktivnímu
podílení se této složky na činnostech, které vedly k respektování právních předpisů
upravujících danou oblast.
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Strážníkům se podařilo plnit řádně preventivní úlohu, a až v případě neodpovídající odezvy
nastupovala represe, tím docházelo u přestupců k požadovanému výchovnému účinku.
Bezpečnostní situace v našem městě je v posledních letech neměnná a postupně dochází
k jejímu zlepšování. Musím konstatovat, že v průběhu roku 2017 nedošlo k závažnějším
událostem, které by nasvědčovaly zhoršení bezpečnostní situace v našem městě.
Městská policie je službou nejen občanům města, ale i jeho návštěvníkům. Ve spolupráci
s Policií České republiky má v dnešní době nezastupitelnou roli při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku, zajišťování ochrany občanů a jejich majetku.
Závěrem bych chtěl tradičně poděkovat za profesionální spolupráci při plnění úkolů městské
policie všem složkám, které svým postojem k potřebám městské policie pomáhají zajistit
bezpečnost, a tím i sociální pohodlí občanů našeho města.
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