Městská policie Hronov
Výroční zpráva za rok 2010
Počet strážníků městské policie: Miroslav Pavelka, Jiří Macháček, Josef Smola
Pracovní doba: střídavé směny v 6- ti hodinovém a 12- ti hodinovém cyklu, přičemž je naplněn fond
pracovní doby a je obsáhnuta pracovní doba od 07:00 do 19:00 hodin.
V průběhu roku 2010 se neúčastnil žádný ze strážníků prolongačního kurzu k obnovení osvědčení
nutné pro výkon strážníka MP.

Popis činnosti
V roce 2010 Městská policie v Hronově neprováděla měření rychlosti vozidel ani nevyužívala
služeb soukromých firem. Důvodem je to, že do současné doby byla několika rozsudky nejvyššího
správního soudu tato měření napadena a zpochybňována. Současně, ale do dnešní doby nebyla
provedena novelizace příslušného ustanovení, které by městskou policii opravňovalo měřit rychlost
vozidel – bez použití upozorňovacího DZ (dopravní značení). Tuto problematiku jsme společně s paní
starostkou několikrát konzultovali, diskutována byla i na jednání RM. I ve městech, kde měřící
zařízení vlastní, s ohledem na nedostatečnou legislativu od měření v současné době upouštějí.
Samotná pracovní doba a s ní spojený výkon strážníků městské policie je plánován tak, aby
v zaměstnání byli vždy dva strážníci. Toto pravidlo se snažíme dodržovat, a to z důvodu samotného
projednávání přestupku, a to ať již v blokovém či správním řízení (oznámení na odbor dopravněsprávních agend MěÚ Náchod). V době nemoci a dovolených je pracovní doba strážníků upravována,
a to dle aktuálních potřeb, s přihlédnutím k potřebám města, ale i k dopravně-bezpečnostním
aspektům a také v součinnosti s OOP PČR Hronov.
V rámci součinnosti s Policií ČR – OOP Hronov je pravidelně prováděn v ranních hodinách
dohled na přechodech u základních škol v Hronově - ul. Palackého a Jiřího z Poděbrad a v Hronově Zbečníku. U základní školy v Hronově se střídá městská policie a obvodní oddělení policie ČR Hronov.
V průběhu celého roku 2010 městská policie projednala v blokovém řízení přestupky na úseku
dopravy dle ustanovení § 22 Zák.č. 200/90 Sb., přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi, dle ustanovení § 30, přestupky na úseku pořádku ve státní správě a územní
samosprávě dle ustanovení § 46, přestupky proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 47, přestupky
proti občanskému soužití dle ustanovení § 49, přestupky proti majetku dle ustanovení § 50 již
citovaného zákona. U posledně jmenovaných se jedná zejména o drobné krádeže v Penny marketu
v Hronově. Tyto přestupky jsou řešeny po zjištění totožnosti a zjištění v ETŘ PČR Hronov, projednány
v blokovém řízení. Přestupky dle ustanovení § 22 Zák. č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších změn a
doplňků, týkající se porušení zákazových značek byly následně zpracovány a oznámeny na referát
dopravy, a to z důvodu udělení bodů do evidenčních karet řidičů.
Na odbor dopravně-správních agend MěÚ Náchod bylo oznámeno celkem 55 přestupců, kteří
se ve stanovenou dobu nedostavili k projednání přestupku na městskou policii. Tyto přestupky byly
samozřejmě písemně i fotograficky zadokumentovány. Oproti roku 2009 se jedná o navýšení o více
než 300 %. Současně byly tyto osoby oznámeny ke správnímu orgánu obce s rozšířenou působností.

Rád bych se u této problematiky zastavil, a to z důvodu, že toto číslo je samozřejmě alarmující.
Současně je ale třeba si připomenout, že bez platných legislativních změn, jedná se zejména o
ustanovení § 60 a § 68 odst.4 Zák. č. 200/90 Sb. (osoba blízká) ve znění pozdějších změn a doplňků a
na toto navazující další zákonná ustanovení, není možno tyto přestupky jinak projednat.
Celkem bylo fyzicky předvoláno k projednání dopravního přestupku na služebnu městské
policie 320 přestupců. Tyto osoby se dopustily dopravního přestupku, ale vzhledem k nepřítomnosti
u vozidla byly pozvány k ústnímu projednání.
Bylo odchyceno celkem 35 zatoulaných psů. Ne všichni byli umístěni do provizorního útulku
u MěÚ Hronov. Více než třetina těchto zvířat byla předána oprávněným majitelům, aniž by se
zatěžovala kapacita pohotovostních kotců.
Dále bylo městskou policii nalezeno, eventuálně předáno z obvodního oddělení PČR Hronov,
9 jízdních kol. Tyto nálezy byly zadokumentovány, a to formou úředního záznamu a následně byla
vyhotovena vyhláška o nálezu jízdního kola s podrobným popisem jízdního kola a umístěna na úřední
desku města Hronova. Po uplynutí půlroční lhůty dle občanského zákoníku se vlastníkem těchto
nalezených věcí stává obec.
Další náplní práce městské policie bylo zajišťování kulturních a společenských akcí,
pořádaných městem Hronov, nebo jinými pořadateli v katastru působnosti městské policie. Jednalo
se například o zajištění dohledu nad BESIP při pořádání automobilových závodů Hronov - Studýnka,
dohled nad veřejným pořádkem při mistrovství v mažoretkovém sportu, které bylo pořádáno ve
Wikov aréně, silniční běh Kudowa – Hronov - Kudowa, dohled nad veřejným pořádkem při konání
voleb do parlamentu ČR a následně i komunálních voleb, zábavy ve Velkém Dřevíči + Dřevíčská lávka,
pouť konaná v parku A. Jiráska, Jiráskův Hronov, silniční běh Hronov - Náchod. Výše uvedené akce
byly zajišťovány spolu s obvodním oddělením policie ČR Hronov a inspektorátem cizinecké policie
Náchod – pracoviště Hronov.
Ve spolupráci s OOP PČR Hronov bylo v katastru města a v Malé Čermné, respektive
v restauraci Dřevěnka, provedeno celkem 55 kontrol na podávání alkoholických nápojů osobám
mladším 18- ti let. Při těchto kontrolách byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu
celkem v 205 případech.
Ve dvou případech tato kontrola byla pozitivní, osoby byly požádány o podání vysvětlení na OOP
Hronov a byli vyrozuměni zákonní zástupci těchto osob. Kontroly probíhaly v denní i noční době, a to
jak v pracovních dnech, tak i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Dále byly tyto osoby
oznámeny v informačním systému sociálnímu odboru MěÚ Náchod, k dalšímu opatření ze strany
tohoto odboru.
Ve spolupráci s OOP Hronov byly provedeny bezpečnostní akce po hledaných a
pohřešovaných osobách a věcech, bezpečnostní akce na dodržování BESIP a dále i na správné
osvětlení cyklistů. MP se taktéž účastnila domovních prohlídek jako nezúčastněná osoba, a to na
žádost SKPV Náchod a Hradec Králové.
Zadokumentováno bylo celkem 144 čísel jednacích, které se v převážné míře týkaly
oznámení na odbor dopravně - správních agend, nálezů jízdních kol, odchytu nalezených psů, lustrací

vozidel, vyhlášek o nálezu, předvedení osob ke správnímu orgánu a doručování písemností dle
ustanovení správního řádu.
Městská policie úzce spolupracuje se všemi odbory MěÚ Hronov a zároveň i s technickými
službami města Hronova. Jedná se ve velké míře o doručování písemností, prověřování pobytu,
předvedení osob k jednání přestupkové komise, žádosti TS Hronov, spolupráce se soudy v České
republice.
Závěrem bych rád konstatoval, že spolupráce s bezpečnostními složkami v katastru města
Hronova, tj. obvodní oddělení policie Hronov - vedoucí npor. Mgr. Zima a zástupce nprap. Stodola a
referát cizinecké policie Hronov – vedoucí ppor. Slavíček a ppor. Mlejnek je na vynikající úrovni.
Stejně tak je tomu v případě spolupráce s jednotlivými odbory MěÚ, hlavně pak s technickými
službami.

Statistické údaje
Za rok 2010 byly uloženy a současně vybrány městskou policii sankční platby (blokové pokuty na
místě zaplacené, stánkový prodej, jízdní kola atd.) v celkové úhrnné částce Kč 176.700,--. Dále byly
uloženy sankční platby formou BP NMNZ (pokuty na místě nezaplacené) v počtu 28, v celkové
částce Kč 29.000,--.
Blokové pokuty na místě zaplacené
Přestupek

Paragraf

Počet přestupků

Celková částka v Kč

V dopravě

22/1l

196

118.300,--

Podávání alkoholu

30/1a

2

1.000

Veřejný pořádek
vyhlášky

–

46/2

4

1.700,--

Veřejný pořádek
veřejné pohoršení

–

47/1c

1

500,--

Veřejný pořádek
znečištění

–

47/1d

2

600,--

Veřejný
skládka

–

47/1h

4

3.400,--

50/1a

7

5.100

pořádek

Majetek

Přestupky celkem

620

Přestupky vyřešené domluvou

334

Prodej jízdních kol – 1 ks á Kč 200,--

Poplatky za stánkový prodej – 13, tj. Kč 3.000,-Celkem Kč 136.000,-

Blokové pokuty na místě nezaplacené NMNZ
Přestupek

Paragraf

Počet přestupků

Celková částka v Kč

V dopravě

22/1l

35

31.500,--

Veřejný pořádek –
vyhlášky

46/2

1

1.000,--

Veřejný pořádek –
znečištění

47/1d

2

1.500,--

Veřejný pořádek –
skládka

47/1h

3

2.600,--

Majetek

50/1a

2

1.300,--

1

500,--

Zák. 361/2000 Sb.
Celkem

38.400,--

Z celkové částky strážníci MP následně vybrali NMNZ ve výši Kč 11.600,--. Na finanční odbor
byly poukázány platby od uložených BP NMNZ městskou policií, a to převodem na účet města ve výši
Kč 26.800,--.

Blokové pokuty na místě nezaplacené – předané k vymáhání na CÚ Náchod
BP NMNZ – 13 x v úhrnné částce Kč 16.000,-- – zaplaceno do dnešní doby 0 – CÚ řeší formou
elektronických exekučních příkazů

Blokové pokuty na místě nezaplacené – předané k vymáhání na finanční odbor MěÚ
Hronov
BP NMNZ – 18 x v úhrnné částce Kč 15.300,--; zaplaceno celkem z této částky Kč 2.300,--.

Zpracoval: str. Miroslav Pavelka, vedoucí strážník MP Hronov
V Hronově dne 27. ledna 2011

