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1. ÚVOD
Hlavní náplní Městské policie Trutnov (dále jen městská policie) je dohled nad dodržováním
veřejného pořádku na území města Trutnova. Nejdůležitějším úkolem městské policie je
zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku jako jednoho z hlavních úkolů ve věcech
vnitřního pořádku a bezpečnosti, v rozsahu určeném ústavními zákony a dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Postupem času, v důsledku vývoje zákonodárného rámce,
získala městská policie další oprávnění zejména v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Profil městské policie je tedy vymezen právními předpisy, které vymezují rozsah
činností městské policie, určují její pravomoce, objem činnosti, práva, povinnosti a oprávnění
strážníků ve výkonu služby.
V předkládané zprávě o činnosti je uveden souhrn nejzásadnějších a nejdůležitějších
činností městské policie za rok 2019. Vzhledem k tomu, že činnost městské policie je velmi
rozličná, není v možnostech této zprávy vystihnout úplně vše.

2. PERSONÁLNÍ STAV MĚSTSKÉ POLICIE
Personální stav městské policie je v současné době 42 zaměstnanců. Strukturově je tvořen
ředitelem městské policie, zástupcem ředitele, 37 strážníky ve výkonu služby a administrativní pracovnicí. Dva strážníci využívají rodičovské dovolené.

Tab. č. 1 – Věková struktura zaměstnanců městské policie v roce 2019
Věk

18-21

21-30

31-40

41-50

51-60

61 a více

Celkem

Počet

0

10

9

14

9

0

42

Tab. č. 2 – Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců městské policie v roce 2019
Druh
vzdělání
Počet

Bez
maturity
1

Středoškolské
s maturitou
29

1

Vyšší
odborné
3

Vysokoškolské
9

Celkem
42

3. TECHNICKÉ A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
K přímému výkonu služby využívala městská policie v roce 2019 6 motorových vozidel:
3 vozy Škoda Octavia, 1 vůz Peugeot Partner – odchyt zvířat, 1 vůz Škoda Roomster, 1 vůz
Toyota Hilux.
Každé z uvedených vozidel je vybaveno kamerou pro snímání čelního pohledu ze
služebního vozidla. Městská policie dále využívá ke své činnosti 2 přístroje k detekci
alkoholu v dechu ALCOTEST DRÄGER.
Strážníci využívají osobní kamery CEL-TEC, noctovizor pro noční vidění, vybavení pro
odchyt toulavých a synantropních zvířat, narkotizační zbraň, která umožňuje bezpečné
odchycení zdivočelých zvířat, 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. 9 tabletů pro Informační systém Derik. Proškolení strážníci dále
využívají 1 ks detektor kovů ke sběru injekčních stříkaček a 1 ks AED – Automatický externí
defibrilátor.
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 nadále zůstává srovnatelná s vybavením moderních městských policií větších měst.

4. MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM
Kromě základních možností využití městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS)
jako prvku situační prevence a odhalování trestné činnosti vztahující se především k pouliční
kriminalitě, přestupků veřejného pořádku či jiného závadového jednání byl a je kamerový
systém v Trutnově využíván také k:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

zajištění pocitu bezpečí a ochrany osob
řešení aktuální dopravní situace
pátrání po hledaných nebo pohřešovaných osobách
kontrola odložených či podezřelých předmětů
využití záznamů jako důkazního materiálu pro objasňování
zjišťování dopravních přestupků
zjišťování případných zdravotních potíží osob
součinnosti složek IZS
monitoringu hromadných akcí a shromáždění
případnému monitoringu zákroků hlídek
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Rok 2019 přinesl další rozšíření systému o nové kamerové body. Již koncem roku 2018
přibyl druhý kamerový bod v Trutnově-Poříčí na druhé straně Lípového náměstí,
ul. Voletinská. V roce 2019 byl vybudován kamerový bod s otočnou kamerou v Horním
Starém Městě na objektu ZŠ Mládežnická a stacionární kamera v zadní části veřejných
prostor této školy. Důležitým kamerovým bodem s otočnou kamerou je pozice na kruhovém
objezdu u kina – ul. Polská, Úpské nábřeží, Špitálský most a dvě stacionární kamery na nově
vybudovaném parkovišti se závorovým systémem Na Nivách. Takže v současnosti disponuje
MKDS již 32 venkovních kamerových bodů.
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 č. 3 se vztahují k veřejnému pořádku a dodržování veřejných
vyhlášek obce a ve většině případů byly řešeny v rámci kompetencí městské policie,
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 městské policie nebo
PČR se nestaly protizákonnými. Díky MKDS bylo také ve sledovaném období 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.

Tab. č. 3 – Tabulka výslednosti MKDS Trutnov 2018-2019
Rok
2018
2019

Celkem
událostí
227
202

Trestné
činy
4
4

Přestupky
47
28

Závad.
jednání
46
29

V roce 2019 díky práci operátorů MKDS byly zjištěny 4 trestné činy, 28 přestupků z oblasti
veřejného pořádku a 29 událostí, které se i díky včasnému zásahu hlídek městské policie
podařilo zklidnit bez nutnosti řešení události jako protiprávního činu. Monitorováním bylo také
zjištěno a zaevidováno 17 závad, vypátrány 3 hledané osoby, poskytnuta zdravotní první
pomoc 4 osobám, oznámeno několik dopravních nehod a množství dopravních přestupků.
V rámci spolupráce bylo v loňském roce pro účely dalšího šetření Police ČR předáno
112 kamerových záznamů.
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5. Působnost Městské policie Trutnov v obcích s uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii
V roce 2019 městská policie působila v rámci smluvních vztahů na území těchto měst a obcí:
Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Svoboda nad Úpou, Malá Úpa, Mladé Buky,
Chotěvice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Žacléř,
Královec, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice, Vlčice, Staré Buky, Adršpach a Úpice.
Plnění smlouvy na území města Úpice bylo na základě dohody z důvodu vzniku Městské
policie Úpice k 31.10.2019 ukončeno.
V souvislosti se zadávanými úkoly vedení smluvních samospráv byla činnost městské policie
soustředěna do jednotlivých oblastí zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
V horských oblastech a v regionu Adršpach se to týkalo zvláště dopravní problematiky
v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Z důvodu zájmu
motorizovaných turistů o naši oblast, měla činnost městské policie v tomto okruhu stoupající
intenzitu.
Jak ze strany vedení samospráv, tak ze strany Policie ČR bylo toto působení městské policie
kladně hodnoceno. Stále žádanou službou ze strany všech obcí, bylo městskou policií
prováděné měření nejvyšší dovolené rychlosti v požadovaných úsecích komunikací (okolí
škol, přechodů pro chodce, úseky bez vybudovaných chodníků).
Na území měst a obcí s projevy narušování veřejného pořádku ze strany nepřizpůsobivých
osob, městská policie svou přítomností přispěla k ochraně a bezpečnosti osob i majetku,
dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití či se podílela na prevenci kriminality.
Svým dílem přispěla i k zajištění bezpečného průběhu mnohých sportovních a kulturních
akcí v celém smluvním regionu.
Na území obcí s veřejnoprávní smlouvou bylo městskou policií v roce 2019 zjištěno a řešeno
2 260 přestupků v oblasti zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Skutečná
fakturační úhrada za výkon činností městské policie v těchto obcích za rok 2019 činila
celkem 2.234.511,00 Kč. Celková výše uložených blokových pokut na území obcí
s veřejnoprávní smlouvou byla v roce 2019 ve výši 1.163.900,00 Kč.
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Tab. č. 4 – Výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky v roce 2019
Způsob
řešení
přestupků

Rok

Vybraná částka na pokutách
(v Kč)

Domluvy,
projednání,
napomenutí,
počet

Pokuty
počet

Průměrná
částka na
pokutu
(v Kč)

Trutnov

Obce s uzavřenou
veřejnoprávní
smlouvou

Celkem

2018

926

5 965

1.145.850,00

1.536.500,00

2.685.350,00

450,00

2019

1 432

5 279

1.288.600,00

1.163.900,00

2.452.500,00

465,00

6. VÝSLEDNICE ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
V roce 2019 bylo městskou policií uloženo 5 279 pokut v příkaze na místě, což je oproti roku
2018 pokles v počtu 686 uložených pokut. Příkazem na místě za rok 2019 byly uloženy
pouty v celkové výši 2.452.500,00 Kč, což je o 232.850,00 Kč méně než v roce 2018.
Výsledky činnosti strážníků městské policie v oblasti zjištěných přestupků, tedy jejich skladby
a způsobu řešení, jsou vidět v následujících grafech.

25; 3%
31; 5%
veřejný pořádek,vyhlášky
majetek

92; 14%

tabák, alokohol, toxi

84; 12%

občanské soužití

448; 66%

ostatní

Graf č. 1 – Skladba přestupků (mimo dopravy)
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1500; 21%

213; 3%
Příkaz na m ístě
Dom luva
Správní orgán

5283; 76%
Graf č. 2 – Způsob řešení přestupků

Od října roku 2019 se nám podařilo zavést možnost platby pokut příkazem na místě přes
platební terminály, takže nyní mají přestupci možnost zaplatit pokutu na místě platební
kartou. Již první měsíce provozu ukázaly vysoký přínos této platební možnosti a to
především u cizinců, kteří často nemají hotovost v české měně. Odpadá tak složitá
administrativa při platbě pokuty na místě nezaplacené prostřednictvím složenky, podstatně
se snížily pohledávky u nezaplacených pokut a náklady města spojené s vymáháním těchto
pohledávek.

Tab. č. 5 – Porovnání událostí a činností městské policie v letech 2018-2019
Rok 2019

Rok 2018

Rozdíl proti
roku 2018

Celkem

24 269

23 600

+2,8 %

Dopravní přestupky

6 385

6 606

-3,4 %

Oznámení občanů

4 168

3 924

+6,2 %

Přestupky mimo DP

680

628

+8,3 %

Výjezdy PCO

709

605

+17,2 %

Odchyt

218

202

+7,9 %

Spolupráce IZS

591

574

+3,0 %

1 155

1 046

+10,4 %

Události

Závady
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Tab. č. 5 – Porovnání událostí a činností městské policie v letech 2018-2019 (pokrač.)
Rok 2019

Rok 2018

Rozdíl proti
roku 2018

Nálezy

168

183

-8,2 %

Trestné činy

38

31

+22,6 %

Kontroly sektorů

5 648

5 185

+8,9 %

Kontroly totožností

1 969

1 965

+0,2 %

Doručení písemnosti

83

99

-16,2 %

Hledaní, pohřešovaní

31

21

+47,6 %

Záchytná protialkoholní stanice

33

35

-5,7 %

Ostatní události
(asistence, lustrace, administrativa,
besedy, dopravní nehody….)

2 393

2 346

+2,0 %

Události

Dle uvedené tabulky došlo v roce 2019 k nárůstu počtu událostí řešených městskou policií,
jedná se o 669 událostí více než v roce 2018.

7. PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÉ POLICIE TRUTNOV
V uplynulém roce 2019 bylo v rámci prevence kriminality zrealizováno 32 akcí. Největší podíl
tvořily přednášky a besedy na široké spektrum bezpečnostních a preventivní témat pro
nejrůznější věkové kategorie. Nejvíce témat bylo zaměřeno k osobní bezpečnosti, nebezpečí
v kyberprostoru, ochrana proti podomním prodejcům tzv. „šmejdům“.
V rámci prevence bylo také několik akcí s představením a předvedením práce městské
policie. Dále jsme se opětovně přihlásili k průběžně probíhajícím akcím s celorepublikovou
působností jako je například akce s názvem „Jehla“ zaměřená na zvýšení informovanosti
nebezpečí drogové problematiky a zajištění čistoty sběrem jehel a závadného biologického
materiálu, dopravních akcí „Na kole jen s přílbou“ se zaměřením k bezpečnosti cyklistů,
dopravní akce za účasti BESIP na dodržování pravidel silničního provozu pro cyklisty
a chodce atd. Dále v rámci prevence ochrany majetku probíhá forenzní značení jízdních kol
a kompenzačních pomůcek a v neposlední řadě jsme zapojeni do sytému „First responder“
jako účinného programu zásahu první pomoci, včetně možnosti použití automatického
externího defibrilátoru.
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Obrázek č. 1 – Ukázka preventivní aktivity městské policie
Preventivní kooperativní činnost městské policie s Policií České republiky je v rámci okresu
Trutnov na velmi vysoké úrovni, což je při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku
velmi významné. Za rok 2019 musím v neposlední řadě zmínit příkladně společné hlídky
obou složek na vánočních trzích.

8. ZÁVĚR
V dnešní době je známo, že obyvatelé obcí a měst v ČR, kde již neodmyslitelně vykonává
činnost obecní nebo městská policie je tato ozbrojená složka vnímána jako důležitý faktor
v oblasti jejich klidného života a bezpečnosti. Není to jinak ani u Městské policie Trutnov,
jenom za rok 2019 evidujeme 4 168 oznámení občanů města na tel. linku 156, což je
o 244 oznámení více než v roce 2018. Občané Trutnova se čím dál tím více obrací
s důvěrou na svoji policii.
Počet strážníků v ulicích, jejich organizovanost a kvalita výkonu služby významným
způsobem ovlivňuje bezpečnostní situaci ve městě. Bezpečnost v Trutnově je v současné
době stabilizovaná a lze potvrdit, že v uplynulé době nedošlo z pohledu veřejného pořádku
k takovým událostem, které by svou závažností, či charakterem nebo společenskou
nebezpečností nasvědčovaly zhoršení bezpečnostní situace ve městě.
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Závěrem bych chtěl opětovně poděkovat za spolupráci a profesionální přístup při plnění
úkolů městské policie orgánům při Městskému úřadu Trutnov, Hasičskému záchrannému
sboru Trutnov, zejména však Policii ČR, která svým přístupem k požadavkům městské
policie nejvíce přispívá ke společné práci v oblasti zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku.
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