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Městská policie Česká Skalice
Výroční zpráva za rok 2016
Počet strážníků městské policie: Pavel Včeliš, Ladislav Fink, Jan Slavík, Ondřej Šubr,
Bohumír Petr
Pracovní doba
Směny ve 12-ti hodinovém cyklu, přičemž je naplněn fond pracovní doby a je obsáhnuta
pracovní doba ve všední den od 07,00 do 19,00 hodin, z pátka na sobotu noční služby od 19,00
do 07,00 hodin a ze soboty na neděli od 18,00 do 06,00 hodin.
Vzdělávání
Strážníci jsou povinni po nástupu k městské policii absolvovat rekvalifikační kurz ukončený
závěrečnou zkouškou před zkušební komisí ministerstva vnitra k získání osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č.553/1991
Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů a dále se musí strážníci každé tři roky podrobit
krátkodobému prolongačnímu kurzu zaměřenému na obnovu platnosti zmíněného osvědčení
zakončeného složením stejně náročné zkoušky. Tři strážnici budou vysláni na tuto zkoušku
v první polovině roku 2017.
Certifikát na odchyt toulavých zvířat v současné době mají tři strážníci, ale v budoucnu je
počítáno s proškolením všech strážníků, protože město má uzavřené Veřejnoprávní smlouvy
s okolními obcemi na odchyt psů a tak proškolení strážníků je nezbytné.

Popis činnosti:
Samotná pracovní doba a s tím spojený výkon strážníků městské policie je plánován tak, aby
v zaměstnání byli vždy dva strážníci. Hlavním důvodem tohoto opatření je bezpečnost při
samotném výkonu při zákrocích, při projednávání přestupků v blokovém řízení a svědectví při
správním řízení (oznámení na odbor dopravně-správních agend MěÚ Náchod, přestupková
komise MěÚ Česká Skalice, atd ).
V rámci příslušných právních norem městská policie zabezpečovala v roce 2016 zejména místní
záležitosti veřejného pořádku a realizovala tyto úkoly:
- přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití,
- dohlížení na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
- podílení se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
- podílení se na kontrole dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku,
- podílení se na prevenci kriminality v obci,
- provádění dohledu nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
- odhalovaní přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce.

II.
A dále :
- zabezpečujeme dohled u přechodů pro chodce při přesunech dětí do školy,
- doručujeme poštovní zásilky pro městský úřad, ale i pro další orgány veřejné správy
- zajišťujeme dohled při pořádaných kulturních i sportovních akcí
- provádíme odchyt a převoz psů do útulku
- kontrolujeme na úsecích schválených Policií ČR rychlost vozidel měřícím zařízením
- pátráme po hledaných a pohřešovaných osobách
- oznamujeme, zadržujeme a předáváme PČR osoby podezřelé ze spáchání trestných činů
- projednáváme přestupky v blokovém řízení,
- spolupracujeme s PČR a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému,
- provádíme kontroly restauračních zařízení z hlediska přítomnosti dětí, prodeje nebo
konzumace alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků
- zajišťujeme sběr a bezpečnou likvidaci injekčních stříkaček, které ve městě nacházíme nebo
jejichž nálezy nám jsou oznamovány,
- vedeme evidence potřebné k výkonu naší práce
V průběhu roku 2016 městská policie projednala v blokovém řízení přestupky na úseku
dopravy, přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. U
přestupků proti majetku se ve zvýšené míře jedná zejména o krádeže v Penny marketu, ale i
v jiných prodejnách. Tyto přestupky byly u většiny případů řešeny po ztotožnění podezřelého
a lustraci přes PČR v blokovém řízení.
V roce 2016 Městská policie v České Skalici projednala v blokovém řízení celkem 396
přestupků. Z toho bylo 230 proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
146 přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti, zbylé přestupky byly proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Cca. 200 přestupků bylo řešeno domluvou.
Městská policie oznámila celkem 8 přestupků k projednání Přestupkové komisi MěÚ v České
Skalici. Na odbor dopravy MěÚ v Náchodě oznámila celkem 43 přestupců, kteří se ve
stanovenou dobu nedostavili k projednání přestupku na městskou policii.
Město Česká Skalice má uzavřeno dle § 3a zákona 553/1991 Sb. o obecní polici sedm
veřejnoprávních smluv, a to konkrétně na odchyt psů (Velká Jesenice, Žernov, Hořičky,
Studnice, Velký Třebešov, Říkov, Brzice) Ve Velké Jesenici dle smlouvy strážníci vykonávají
i jiné úkony než odchyt psů, a to vždy po dohodě se starostou V. Jesenice.
V roce 2016 MP odchytila celkem 34 zatoulaných psů. Všichni psi byli předáni svým
majitelům, až na čtyři, kteří byli převezeni do útulku v Lukavicích a v Broumově. Jelikož se
staly případy, že odchytávaný pes byl velice agresivní a ohrožoval strážníky, tak si městská
policie pořídila narkotizační foukačku, kterou psa uspí. Městská policie pravidelně upozorňuje
v Českoskalickém zpravodaji majitelé psů, aby důkladně dbali na zajištění svých psů, a tím
předcházeli zbytečným odchytům a následným převozům do psích útulků.

III.
Spolupráce s Policií ČR
Vzájemná spolupráce s místním obvodním oddělením policie je na dobré úrovni, složky si
vzájemně vypomáhají při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, při pátrání po
hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, odcizených vozidel, při předvádění osob, ale i
při usměrňování provozu u dopravních nehod. I spolupráce s kriminální službou PČR je
kvalitní, a to při pátrání po pachatelích zvlášť závažných zločinů, a to především poskytováním
důkazů ze záznamů kamerového systému, který byl v mnoha případech nápomocen. Ve
spolupráci s místně příslušným OO PČR Česká Skalice bylo provedeno několik kontrol
restaurací na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let. Hlídky provádí dohled
na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Společně zasahují při
zákrocích proti agresivním pachatelům trestné činnosti a to především v nočních hodinách.
Městská policie i nadále spolupracuje s Dopravním inspektorátem v Náchodě při konzultacích
o nových návrzích dopravních značení, která jsou navržena a doporučena Dopravní komisi
Rady města Česká Skalice. MP spolupracuje s okresními soudy, exekutory, městskými úřady
při doručování písemností či zjišťováni pobytu osob. MP blízce spolupracuje s HZS, SDH i
vodní záchrannou službou.

Charakteristika bezpečnostní situace ve městě
Uplynulý rok 2016 nebyl velkou měrou příliš odlišný od předchozích. Město nepostihly žádné
živelné pohromy, které by si vyžádaly mimořádné opatření.
Udržování veřejného pořádku je jedním z prioritních úkolů městské policie. Nejčastěji
páchané přestupky v této oblasti jsou: rušení nočního klidu, znečišťování veřejného
prostranství, vandalství, ale i verbální a fyzická napadení.
K těmto činům napomáhají především noční podniky ve městě, které jsou útočištěm
kriminálně závadových osob, kteří po opuštění těchto podniků páchají trestnou činnost.
Problematika nočních podniků je nadále přetrvávající problém, který je třeba řešit celkově a
koncepčně. Nejvíce zátěžovými dny na trestnou činnost je pátek, sobota, neděle a to v nočních
hodinách okolo 1 až 4 hodiny. Problémové jsou také dny, kdy jsou díky svátkům prodloužené
víkendy. Ale tím není vyloučeno, že se trestná činnost neděje v nočních hodinách i ve všední
dny a to hlavně v turistické sezóně. Za uplynulé období zaznamenala městská policie několik
výjezdů do nočních provozoven, ale ve spojitosti s nimi i na jiná veřejná prostranství, kde řešila
trestnou činnost. V nočních hodinách ke většině případů vyjíždí strážníci městské policie s
Policií ČR společně, aby dosáhli kvalitnějších výsledků při služebních zákrocích.
Do nočních podniků se i mimo letní turistickou sezonu stahují osoby, které přijíždějí i
z okolních lokalit vesnic a měst, zvláště v době nočního klidu, kdy nejezdí vlakové spoje a
autobusy, využívají těchto restaurací. Poté co je opustí, páchají pouliční kriminalitu, která
přetrvává jako negativní jev a úměrně se zvyšuje i s množstvím ubytovaných osob v ATC
Rozkoš. Provozy těchto typů jsou místa, kde započíná naprostá většina potenciálních pachatelů
drobné i závažnější trestné činnosti.

IV.
Pro zklidnění situace z části postačí omezení zavírací hodiny všech restaurací s výjimkou
ohlášených tanečních zábav doprovázených dostatečnou pořadatelskou službou nebo tradičních
poutí a posvícení. S těmito negativními jevy jsou úzce spojeny i problémy předzahrádek před
restauracemi, kde ještě ve 3 hodiny ráno je hluk. Provozovatelé nočních podniků předzahrádky
málokdy ve 22,00 hod. uzavřou. Nezajistí, aby si hosté nedonášeli z restaurace do předzahrádky
alkohol. Stávají se případy, že podnapilí hosté přetrvají v předzahrádkách celou noc až do rána,
kdy pokřikují na kolem jdoucí školáky či na občany směřující do zaměstnání.
Střed města je díky koncentraci nočních podniků velmi často středem zájmu opilých osob,
které se přemisťují z jednoho podniku do druhého. Při tomto nočním přemísťování dochází k
rušení nočního klidu a vandalství. Jedná se případy projevů vandalismu, kdy pachatelé
poškozují květinové výzdoby, odpadkové koše, výlohy, dopravní značky......
Přesto, že se demontovaly stánky z bývalé tržnice na Husově náměstí, kde se neustále
zdržovaly podnapilé osoby, i tak v nočních hodinách dochází k posedávání v autobusových
zastávkách, u kašny, po lavičkách na náměstí a u penziónu Olga, kde opět dochází k rušení
nočního klidu a k znečišťování veřejného prostranství. V zimním období se stává, že strážníci
budí spící opilce na autobusové zastávce či fortně domu v mrazivém počasí, kdy hrozí jejich
umrznutí.
K odhalování pouliční kriminality velmi přispívá kamerový systém, který i v loňském roce
napomohl v řadě případů. Záznamy kamerového systému slouží jako důkaz k vyřešení případů
trestné činnosti či přestupků a působí nadále jako prevence. Jeho úlohu je však třeba zdokonalit
posílením o další kamerové body na místa, která nejsou ze stávajícího systému pozorovatelná
a která se stávají útočištěm vandalů.
Městská policie provádí namátkové kontroly restaurací zaměřené na podávání alkoholu
mladistvým. Tyto kontroly jsou konány hlídkou MP, ale i v součinnosti s Policií ČR. Pozitivní
zprávou je, že v loňském roce městská policie zaznamenala úbytek partiček lidí popíjejících
alkohol na veřejnosti, jako jsou známá místa u Zahrádkářské klubovny, fotbalovém hřišti….
Městská policie také přispívala k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích tím, že strážníci kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu a to
zejména neoprávněné stání vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb
chodců na pozemních komunikacích, jízdu na jízdních kolech. Strážníci stejně jako v každém
roce přispívali k bezpečnému a ukázněnému přecházení žáků základních škol přes přechody
pro chodce, kdy jejich přítomnost působí výchovně na děti i dospělé a přispívá k bezpečnému
pohybu chodců.
Jednou z činností, kterou je možno zařadit do oblasti dopravy je kontrola vozidel zjevně
vykazujících znaky vraku odstavených na veřejných prostranstvích.
Naplňuje-li vozidlo znaky vraku, je kontaktován majitel a pokud vozidlo neodstraní, je na
podkladě rozhodnutí vlastníka komunikace odstraněno dle příslušných zákonných norem.
Vyskytujícím se problémem ve městě je nedostatek parkovacích míst, parkovišť. I přes to, že
došlo k uvolnění frekventovaných parkovišť před Multifunkčním domem na T.G.M a na
Husově náměstí před prodejnou potravin Verner, kde se zavedlo parkování s parkovacím
kotoučem i tak je Husovo náměstí zaplněné auty. Lidé přijedou ráno na náměstí odstaví auto
a odjedou autobusem za prací do jiných měst. Takto zaparkovaná auta jsou na Husově náměstí
i týden. Do budoucna by bylo potřeba zamyslet se nad celkovou regulací parkování v centru
města, ale i nad vybudováním parkovacích míst na frekventovaných místech jako je např.
sídliště Na Kamenci, kde jsou ulice plná zaparkovaných aut.

V.
V této lokalitě vznikla Zóna 30km/h s předností zprava, což městská policie považuje za velice
pozitivní zklidnění dopravy, kdy každý řidič musí na každé křižovatce přibrzdit a dát přednost
vozidlům přijíždějícím zprava. MP se denně snaží v této lokalitě vymístit vozidla řidičů
parkující v křižovatkách, které následně překáží ve výhledu ostatním řidičům. Na
nebezpečných místech se vyznačily vodorovné dopr. značky č. V12c (Zákaz zastavení - žluté
čáry), které řidiči zpravidla respektují.
Nejčastějšími dopravními přestupky páchanými na území našeho města jsou průjezdy
zákazem vjezdu, jednosměrnou ulicí, parkování v zákazech zastavení, na vyhrazených
parkovištích, v křižovatkách, parkovací kotouče…. Městské policii se podařilo na
frekventovaných komunikacích vymístit řidiče, kteří parkovali na chodnících a tak blokovali
chodcům bezpečný průchod, ty museli auta obcházet a vstupovat do silnice, čímž ohrožovali
svoji bezpečnost.
Prevence
Do náplně práce městské policie náleží i zajišťování sportovních a společenských akcí
pořádaných městem Česká Skalice nebo jinými organizacemi. Prevence je nadále prioritou
městské policie. Do této činnosti patří např. dozor strážníků na přechodech pro chodce,
přednášky na místní základní škole, den s městskou policií pro školáky, Pohár starostů
na dětském dopravním hřišti v Náchodě, kamerový systém, motohlídky, dohled nad silničním
provozem, ale i pěší hlídky. Strážníci pohybující se v ulicích města nejen působí jako prevence,
ale i často komunikují s místními občany o jejich problémech, ale i o vylepšení, zdokonalení
bezpečnosti ve městě. Občané informují strážníky o různých návrzích dopravních značení,
které jsou poté velitelem MP zpracovány a postoupeny Dopravní komisi Rady města Česká
Skalice. Práce městské policie je každý měsíc prezentována v Českoskalickém zpravodaji, kde
jsou uvedeny konkrétní případy trestné činnosti, ale i varování obyvatel před negativními jevy
v našem městě.
Technické a materiální vybavení
Služebna městské policie je rozměrově skromná, ale kapacitně dostačující pro pět strážníků,
protože služby jsou vykonávány ve dvanácti hodinových cyklech jen ve dvoučlenné hlídce,
takže se strážníci v plném počtu na služebně nepotkají. Součástí služebny je i místnost – šatna,
která je od služebny oddělena. Městská policie je vybavena městským dohlížecím kamerovým
systémem, který se skládá ze sedmi kamer, které nepřetržitě monitorují veřejné prostranství ve
městě. Záznam je zaznamenáván na pevný disk PC, kde je několik dní k dispozici pro
dokazování trestných činů a přestupků. Tyto záznamy jsou na vyžádání poskytovány OO Policii
ČR, SKPV, Dopravní službě PČR.
Samotné výstrojní součástky městské policie jsou plně v souladu s prováděcí vyhláškou
ministerstva vnitra. Strážníci městské policie mají přiděleny dva mobilní telefony, které slouží
místo vysílaček.
Městská policie je vybavena novým služebním vozem zn. Dacia Duster 4x4, který je vybaven
novým světelným a zvukovým výstražným zařízením, přední a zadní autokamerou. Mezi další
vybavení sl. vozu patří hasičský přístroj a defibrilátor, aby strážníci byli schopni občanům
poskytnout první pomoc. Pro převoz odchycených zvířat MP používá přívěsný vozík. Na
odchyt odchytovou tyč a koženou výstroj, případně i narkotizační foukačku.
Pro zjišťování výše hladiny alkoholu v dechu používá městská policie orientační měřič.
Strážníci jsou vyzbrojeni krátkou střelnou zbraní značky ČZ vzor. 75 a 83.
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