Městská policie Hronov
Výroční zpráva za rok 2008
Počet strážníků do 30. 4. 2008 – 2 – Jiří Macháček, Josef Smola
Pracovní doba – v převážné části totožná s pracovní dobou městského úřadu Hronov +
zajišťování akcí nad rámec této doby.
Počet strážníků od 1. 5. 2008 – 3 – přijat Miroslav Pavelka (v průběhu května a června
úspěšně složil zkoušky na zbrojní průkaz, absolvoval přezkoušení z teoretických znalostí před
zkušební komisí MV na policejní akademii ČR)
Pracovní doba ve všedních dnech prodloužena, a to od 07:00 do19:00 hodin s tím, že jsou
kombinovány služby ranní – 6 hodin, odpolední – 6 hodin a dlouhé - 12 hodin
Popis činnosti
V době od 1. ledna do 30. dubna byl pro potřeby MP využíván mobilní měřič rychlosti, a to
na základě smlouvy, která byla uzavřena mezi městem Hronov a soukromou firmou VP
Invest. Vzhledem k tomu, že nejvyšší správní soud svými nálezy toto měření zpochybnil, bylo
od tohoto měření upuštěno s tím, že pokud bude legislativa právně dořešena, může se k této
činnosti MP vrátit.
V průběhu roku 2008 řešila MP v největší míře přestupky dle ustanovení § 22, 30, 46, 47, 48,
49, 50 zák. č. 200/90 Sb., a to na úseku dopravy a silničního hospodářství, proti občanskému
soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku – porušení obecně závazných vyhlášek města
a na úseku alkoholismu a jiných toxikománií.
Na referát dopravy – odbor dopravně správních agend bylo oznámeno celkem 22 řidičů, kteří
se nedostavili na MP k projednání přestupku a při zjištění přestupku se nezdržovali u vozidla,
přičemž dalších 37 oznámení bylo z důvodu překročení povolené rychlosti při provádění
měření.
Odchyceno bylo celkem 16 zatoulaných psů.
Zadrženi byli pachatelé tří trestných činů, a to přímo a aktivně Městskou policií Hronov.
Pachatelé byli po zadržení dle příslušného ustanovení trestního řádu předání policii ČR. Ve
všech třech případech se jednalo o trestné činy opilství, maření výkonu úředního rozhodnutí a
jízda bez řidičského oprávnění dle ustanovení § 201, § 171/1c a § 180d trestního zákona.
V průběhu roku bylo nalezeno celkem 6 jízdních kol, která byla nalezena městskou policií a
pracovníky technických služeb města Hronova.
Dalším stěžejním a významným bodem práce městské policie bylo zajišťování akcí
pořádaných městem Hronov nebo jinými pořadateli. Jednalo se například o mistrovství
republiky v mažoretkovém sportu společně s průvodem mažoretek, zajištění běhu Kudowa
Zdroj – Hronov, zajištění cyklistických závodů Sudety 2008, zajištění a dohled nad
bezpečností a plynulostí silničního provozu při konání automobilových závodů do vrchu –
Hronov – Studýnka, zajištění Hronovské pouti na nám. Čs. armády spolu se zábavou v parku
A. Jiráska a ohňostrojem na náměstí, dohled nad veřejným pořádkem a dodržování pravidel
silničního provozu při konání zábav ve Velkém Dřevíči, a to v průběhu měsíce července a
srpna, Jiráskův Hronov společně s ohňostrojem, chodecké závody v centru města, zajištění
běhu Hronov-Náchod a dohled nad zajištěním voleb.
Ve spolupráci s obvodním oddělením PČR Hronov a ICP Náchod pracoviště Hronov bylo
provedeno celkem 7 kontrol na podávání alkoholu osobám mladším 18-ti let, a to převážně
v nočních hodinách. Při těchto kontrolách bylo ve dvou případech zjištěno, že osobě mladší
18-ti let bylo provozovatelem restaurace umožněno požívat alkoholické nápoje. V obou

případech byla provozovateli restauračního zařízení udělena bloková pokuta. Při těchto
kontrolách byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu celkem ve 115
případech. Tyto kontroly byly prováděny v nočních hodinách v pracovní dny i ve dnech
pracovního volna (sobota). Současně byly provedeny v katastru města i 3 bezpečnostní akce
se zaměřením na dodržování pravidel silničního provozu, osvětlení cyklistů v nočních
hodinách a požívání alkoholu před jízdou a během jízdy motorovým vozidlem. Těchto akcí se
společně se zmiňovanými složkami účastnila i dopravní služba OŘ PČR Náchod.
MP v 7 případech asistovala u domovních prohlídek ve spolupráci s kriminální službou a
vyšetřování Náchod a Hradec Králové.
Zadokumentováno bylo 129 čísel jednacích, která se převážně týkala oznámení na odbor
dopravně-správních agend, lustrací vozidel, nálezů atd.
Městská policie v uplynulém roce úzce spolupracovala se všemi odbory MěÚ - doručování
písemností, výzvy, zjišťování pobytu atd.
Závěrem konstatuji, že spolupráce s obvodním oddělením Policie ČR Hronov i Inspektorátem
cizinecké policie Náchod, pracoviště Hronov a odborem Technické služby MěÚ Hronov je na
vynikající úrovni. Všechny uvedené akce byly zajišťovány společně s výše uvedenými.

Statistické údaje
Za rok 2008 byly uloženy pokuty v úhrnné částce Kč 110 800,--. V této částce jsou zahrnuty
blokové pokuty za měření rychlosti, blokové pokuty na místě nezaplacené, poplatky za
stánkový prodej i finanční obnos za prodej jízdních kol.
Přestupek
Přestupky celkem
Přestupky vyřešeny domluva
Měření rychlosti
Přestupky v dopravě
Veřejný pořádek - zábor
Veřejný pořádek - vyhlášky
Veřejný pořádek - skládka
Veřejný pořádek - znečištění
Veřejný pořádek - kultura
Podávání alkoholu
Proti majetku
Prodej jízdních kol
Poplatky za stánkový prodej

Paragraf

22/1f
22/1l
47/1g
46/2
47/1h
47/1d
47/1f
30/1a
50/1a

Počet přestupků
525
317
39
148
2
3
4
6
2
2
2

Zpracoval str. Miroslav Pavelka, vedoucí strážník MP Hronov
V Hronově dne 12. ledna 2009
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