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Zpráva o činnosti Městské policie Svitavy za období roku 2012 
 
 

              
 
 
 
  
 

 
Úvod 

 
Rok 2012 byl z pohledu policií pokračováním úspor v rozpočtech, na druhé straně určité 
stabilizace. Jednalo se o počet policistů v základních útvarech a s tím související činnost  
městské policie. Uplynulo již 20 let od zřízení MP Svitavy, které jsme na internetových 
stránkách zvýraznili logem „20 let pomáháme“. V čem? V pomoci, prevenci i represi. Komu?  
Všem, kteří to v mezích zákona o obecní policii a dalších zákonů, potřebují, případně 
požadují. Lze však konstatovat, že pro někoho naše pomoc může pro druhého znamenat 
represi. 
Z internetových stránek města je patrný rozsah a šíře činnosti strážníků ve Svitavách ve 
využívání svých oprávnění pro potřeby občanů, ale i právnických osob.     
 

Zaměstnanci 
 
V součastné době pracuje u MP ve Svitavách 14 strážníků (13 mužů, 1 žena), včetně velitele a 
dále asistent prevence kriminality. Dva strážníci mají vysokoškolské vzdělání bakalářského 
typu, ostatní mají středoškolské vzdělání. V lednu 2013 ukončil pracovní poměr strážník - 
žena, který pracoval u MP rok. Dva strážníci jsou bývalí policisté, kteří sloužili přes 10 let u 
PČR v Praze. Jeden strážník sloužil přes 10 let u Celní správy. Stále platí, že strážníci jsou 
přezkušováni každé tři roky MV ČR. Na strážníky se nevztahuje služební zákon (pracují dle 
zákoníku práce), nejsou součástí IZS. Město Svitavy má stabilizované a vycvičené strážníky 
s velmi dobrým potenciálem, rozhledem, místní znalostí a kompetencí pro tuto práci. 
Asistent prevence kriminality je zaměstnanec, který preventivně působí v lokalitách, které 
jsou mu určené projektem MVČR s působností ve Svitavách. Dále komunikuje s občany, 
nejen v těchto lokalitách, se zaměřením předcházení „závadového chování“ či pocitu obav 
tzv. běžných občanů, spolupodílí se na dohledu nad dodržováním čistoty na veřejných 
prostranstvích. Je metodicky řízen mentorem – strážníkem. Naším cílem je mimo jiné 
vyzkoušet tento projekt MV ČR na potřeby města Svitav.  
Strážníci pracují v nepřetržitém režimu s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou, nejčastěji 
v 11,5 hodinových směnách s půlročním vyrovnávacím obdobím. 
 

Výchozí stav společnosti pro práci na ulici 
  
V současné době má na práci strážníka mimo jiné vliv také společenská atmosféra. Některými 
rozhodnutími, nejen politiků,  většina společnosti ztrácí víru ve spravedlnost, velká část 
společnosti si připouští  životní problémy. Ti, co problémy nemají, nevěří v těžkosti druhých. 
Chybí pospolitost a sounáležitost. Kverulantství až agresivita je moderní. Úspěch se 
neodpouští. Množství lidí ztratilo víru v autority, na druhé straně autority jsou dehonestovány, 
víceméně beztrestně. Velmi často jsou lidé masírováni médii bez nadhledu, bez znalosti 
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hloubky problému, „blbá nálada“ je vytvářena téměř na každém kroku. O složitosti práva 
nemluvě.  
V takovéto atmosféře posuzovat přestupky či jen závadové chování s nižší společenskou 
nebezpečností vyžaduje trpělivost, takt, přesvědčovací schopnosti, přirozenou autoritu i 
charakter. Ze zkušenosti víme, že množství lidí ve společnosti vyžaduje zákonnost a 
pochopení. Ovšem zákonnost a pochopení od toho druhého, ne od sebe.   
 

Organizace činnosti strážníků 
 
V organizaci činnosti MP se musím opakovat, protože nastavená organizace a pravidla 
činnosti jednotlivých strážníků jsou zřejmá, vyzkoušená, reagují na společenskou poptávku 
v té které oblasti a lokalitě, na vývoj protiprávního jednání v místě a čase, především  potřeb 
občanů.   
Úkoly MP strážníci naplňují především hlídkovou službou, obchůzkou v rajonu, službou 
ve stálé službě, výjezdy na oznámení právnických a fyzických osob, Policie České 
republiky (PČR), hasičů (HZS), rychlé lékařské pomoci (RLP) a v neposlední řadě 
obslužnou činností (správa svěřeného majetku, pomoc při údržbě svěřeného majetku 
jiným subjektům, organizace činnosti při cvičení a střelbách, technické práce na PCO a 
MKS, vyhodnocování MKS apod.) .  
Činnosti ve službě jsou organizovány s co největší snahou o to, aby strážníci byli přímo 
v terénu, na ulici, kde záležitosti, události, řeší, působí preventivně, případně reagují na  
protiprávní jednání, přestože čím více příběhů řeší, tím více je to spojeno i s administrativou. 
Činnost a provoz MP jsou dokumentovány. Podrobněji jsem o organizaci práce informoval 
v předešlých zprávách.  
Na služebně je mimo jiné také dílčí podatelna a pokladna.  
Cílem této zprávy je seznámení s některými postupy a východisky v práci strážníků v různých 
oblastech jejich činnosti. 
Zpravidla je ve směně dvoučlenná hlídka a jeden strážník ve stálé službě na služebně MP. 
Pracují v mezích zákona o obecní policii, který jim ukládá rozhodovat se v mezích 
zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku. 
 

Hlavní technické pomůcky a technika MP 
 

MP má dispozici dvě vozidla. Jedno je uzpůsobeno na výkon služby služebním psem. Dále 
využíváme starší vozidla MěÚ k přepravě odchycených psů, k výkonu služby s dokumentační 
technikou vozidla. Také strážníci využívají osobní dokumentační techniku.  
MP provozuje městský kamerový systém (dále jen MKS) a pult centralizované ochrany (dále 
jen PCO). Výpočetní technika je napojená na systém MěÚ. 
MP je vybavena radiostanicemi a je propojena s OO PČR.  
Hlídková služba má k dispozici resuscitační pomůcky. 
Strážníci mohou využívat odchytové pomůcky na zvířata. Mají k dispozici donucovací 
prostředky (od obušku, přes el. paralyzér po technický prostředek k zabránění odjezdu 
vozidla) a služební zbraň. 
Pro pomoc motoristům především v zimním období mohou strážníci využít externí bateriový 
zdroj nebo kabely k nastartování vozidla. 

 
                              MP Svitavy přispívá k ochraně bezpečnosti a majetku 
 
Slovo „přispívá“ vyplývající ze zákona o obecní policii, pro MP Svitavy znamená to, že MP 
je součástí celkové ochrany bezpečnosti a majetku obyvatelstva v komunitě. V trestněprávní 
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oblasti jsou úkoly, oprávnění a povinnosti dané strážníkům specifikovány podrobně 
v zákonech. Záležitosti trestných činů a vyšetřování veřejnoprávních deliktů jsou strážníky po 
prvotních úkonech na místech deliktů předávány ze zákona PČR. Strážníci mohou 
v blokovém řízení mj. řešit přestupky proti majetku. Za rok 2012 projednali 163 přestupků 
proti majetku. 
Město prostřednictvím MP provozuje PCO, strážníci však vyjíždějí a reagují na jakékoliv 
oznámení k ochraně života, zdraví a majetku, tedy i mimo režim PCO, příp. MKS. MKS je 
výrazným preventivním i aktivním prvkem k bezpečnosti osob a majetku a daří se ho již 13 
let držet v provozu vlastními silami. MKS je používán i v případě mimořádných událostí a 
dohledání případné situace či pachatele. Loňského roku se stahovaly události ve 14 případech. 
Strážníci díky MKS reagují i na případné možné situace a tím předchází potenciálním 
deliktům. 
Strážníci pracují jak s MKS, tak PCO dle vnitřního předpisu MP, kde jsou stanovena pravidla 
pro používání. 
Do oblasti ochrany bezpečnosti a majetku lze přiřadit celkové působení města v oblasti 
prevence, na kterém se strážníci významně podílejí.  Strážníci se pohybují ve městě 
v hlídkové službě, která rozhodně není nahodilá, je tedy flexibilní v případě potřeby města a 
občanů. Strážníci také vykonávají vyhledávací činnost závad ve městě, v trestní rovině a 
v neposlední řadě upozorňují fyzické a právnické osoby na nedostatky (např. v zabezpečení 
vozidla, stavebních závad) apod..  
Strážníci také přispívají k bezpečnosti tím, že jsou využíváni téměř denně k pomoci policii a 
záchranářům nebo pracovníky psychiatrie nebo řeší připomínky občanů např. obav z 
podomních prodejců apod. Strážník - psovod se služebním psem prochází nepravidelně 
zájmová místa na okraji města.    
Na služebně MP je zřízena ohlašovna požáru a v hlídkové službě strážníci vyjíždějí na pomoc 
seniorům v rámci služby Život 90 nebo na základě oznámení jiných sociálních služeb. 
 

MP dohlíží nad dodržováním občanského soužití 
 
Dohled nad občanským soužitím (souhrn pravidel chování, jejichž zachování podle obecného 
názoru a přesvědčení je nezbytnou podmínkou klidného a spořádaného soužití občanů 
v daném místě, čase a situaci), spočívá především ve výjezdech strážníků na různá oznámení 
a stížnosti občanů a ve využití jejich oprávnění a povinností vyplývajících ze zákona o obecní 
policii. 
Jde vždy především o snahu k uklidnění situace. Uklidnění situace, problému, je primárním 
úkolem strážníků. Událost a oznámení bývají často motivovány jinými problémy, které se u 
subjektů konfliktu táhnou z dřívějška. Případné nevhodné zásahy, především sankční, by 
situace spíše hrotily. Strážníci používají oprávnění nahrávat verbální i obrazové záznamy. 
Tyto dokumenty později ilustrují skutečný stav věci. 
Strážníci celý rok 2012 posouvali debatu na téma pohyb bezdomovců po městě. Začátkem 
prosince 2012 vzniklo provizorium, které výrazně pomohlo částečně řešit tento problém a 
především problém záchrany zdraví a života. Pro policii vzhled, zápach a obtížnost některých 
lidí není v rovině trestněprávní. Vytěsňování z veřejných budov a prostranství lze pouze na 
základě jejich prokazatelného protiprávního jednání. Přesto strážníci posouvají nejen debatu, 
ale i činy (vytěsňování z míst, kde mohou mít lidé obavu) k řešení otázky „kam s nimi“ a „co 
s nimi“ aktivně, včetně jakési budoucí zkoušky pracovní rehabilitace. Vezmeme – li v úvahu 
současný personální a materiální potenciál města, lze již dnes za rozumné peníze „potřebné 
služby“ vlastními silami provozovat. Na druhé straně měkké podmínky pro bezdomovce by 
jejich počet v lokalitě navyšoval. Vždy musí jít o něco za něco. Kdo se stane skutečně 
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nepřizpůsobivým, nemůže očekávat jakoukoliv sociální službu či pomoc.  Azylový dům pro 
muže již nereaguje na současnou podobu bezdomovectví ve městě. 
Režim provizoria ukázal cestu kam směřovat tyto služby v komunitě, včetně zajištění 
individuální sociální pomoci, finanční náročnosti a zapojení stávajících sociálních služeb 
personálně i technicky, případně jiných složek do systému. Relativně "tvrdými" podmínkami 
nutit jednotlivce bez domova, případně jejich rodiny, se o sebe dále starat. Co, ale s lidmi, 
kteří na toto nepřistoupí? Institut vyhoštění pro takovéto lidi nemusí také nic znamenat. Navíc 
nesmí mít trvalý pobyt ve Svitavách. 
 

MP dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města 
 
Město má odvozenou úpravou nižší společenské nebezpečnosti, jak v samostatné, tak 
přenesené působnosti, upravenou řadu společenských vztahů (vyhláškou či nařízením města). 
Strážníci na tyto společenské vztahy dohlížejí a v případě zjištění deliktu je řeší. Řeší je podle 
společenské nebezpečnosti, opakování i osoby pachatele apod. Za uplynulý rok řešili 213 
porušení. 
Do této oblasti také patří celý systém péče o psy včetně odchytu, který je spravován OŽP 
MěÚ. Je zřejmé, že strážníci musí při řešení těchto společenských vztahů přihlédnout  i k 
dalším vazbám, vyplývajícím z obecné povědomosti (např. místo a čas venčení). Strážníci 
v minulém roce odchytli nebo převzali od občanů 83 zvířat. 
Na speciální vyhlášce proti žebrání je ovšem ve Svitavách vidět, jak může mít zákonnost 
různé podoby a mnohdy může být bezzubá. Má cenu žebrající ženu, všeobecně ve Svitavách 
známou řešit blokovou pokutou, když jich v minulosti bylo udělených cca 15 - 20? Odpověď 
na tuto otázku můžeme rozebrat od vymahatelnosti této pokuty až po administrativní 
náročnost. Podobná situace je „otravování“ občanů některými bezdomovci před markety nebo 
nemocničního personálu dovezenými podobnými pacienty. Vyzkoušeli jsme si, že „sociální 
práce“ musí nepochybně obsahovat „zásluhovost“. Budeš - li se přijatelně chovat, můžeš si za 
přijatelné peníze od města koupit či odpracovat nějaké služby (teplo, spánek, hygienu, jídlo, 
vyřízení administrativně náročných věcí na úřadě apod.).  Z principu a z pocitu zákonnosti je 
ovšem nutné stále na stížnosti občanů reagovat a věc mimo zákon či vyhlášku řešit. 
Strážníci pomáhají udržovat v provozu parkovací automaty. 
 
MP se podílí v rozsahu stanoveném zákonem 361/ 2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

nebo jiným zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích 

 
Podíl na plnění úkolů v této oblasti bereme jako pomoc, podíl naší odpovědnosti těm 
orgánům, které mají více povinností v této oblasti a to především OD MěÚ a PČR. Také ji 
bereme jako pomoc občanům.  
Řešíme přestupky v souladu s nastavenou společenskou objednávkou v daném místě i čase, 
s přihlédnutím na místní záležitosti veřejného pořádku. V roce 2012 strážníci řešili 2 104 
přestupků v této oblasti.  
Máme nastavený systém zjišťování a nahlašování tzv. nepojízdných vozidel, případně vraků. 
Reagujeme a řešíme stížnosti v případě, že vozidla parkují tak, že znemožňují úklid, zimní 
údržbu, tvoří překážku v silničním provozu, stojí na nezpevněné ploše, brání odvozu odpadu 
či brání údržbě kanalizace.  
Město, díky oprávněním strážníků, je víceméně soběstačné při pořádání společenských, 
kulturních a sportovních akcích z hlediska organizace dopravy. 
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Strážníci regulují dopravu při nehodách, reagují na sníženou průjezdnost komunikací, řeší 
téměř každý den přestupky cyklistů i chodců. Během roku předali 9 řidičů po požití 
alkoholu. 
Měření rychlosti MP provádí na místech určených  a v součinnosti s PČR. Není naší ambicí 
vybírat peníze do rozpočtu, ale přiměřeně pomoci v rozsahu našich povinností. Strážníci 
zjistili 665 přestupků překročením dovolené rychlosti, 574 přestupků vyřešili na místě.  
Jakákoliv práce v této oblasti musí vzít v potaz zvýšený počet vozidel u obyvatelstva na 
ulicích. Chybí nám ve městě hrozba odtahu. Odtah je také otázka finanční a tím i pracovní 
náročnosti.  
  

MP se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a 
v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo 

zvláštním zákonem, činí opatření k jeho obnovení 
 
Drobné znečišťování veřejného prostranství řeší strážníci sami, víceméně na místě. Jedná se o 
znečišťování od psích exkrementů, přes neoprávněný výlep plakátů, po vykonávání potřeby či 
odhazování nedopalků. Větší znečištění předávají k šetření a řešení správním orgánům. Zde se 
jedná o znečištění komunikace, přes znečištění odpadem, po znečištění zeleně či vodního 
toku. 
Strážníci vyjíždějí i na oznámení občanů na různé výtržnictví, rvačky,  drobná napadení nebo 
vzbuzování veřejného pohoršení. Většinou z naší strany jde o zklidnění situace na místě. 
Pokud věc mohou strážníci vyřešit na místě, učiní tak. Zákon jim stanoví postupy, pokud jde 
o podezření z trestného činu nebo přestupku, případně přestupku se škodou apod. 
MP Svitavy si nedělá ambici obnovit nějaké „velké“ narušení veřejného pořádku (ze zákona 
přijímá opatření k jeho obnovení). Jde o taktiku zákroku a ta je v případě většího zákroku 
proti více narušitelům v rukou policie (služební zákon). Dnes je spolupráce na takové úrovni, 
že vesměs na narušení veřejného pořádku, rvačky či výtržnictví přijímají opatření obě policie 
(bohužel PČR vždy ve městě nemá hlídku). Slova „nedělá ambici“ mimo jiné by znamenali 
větší rozpočet na bezpečnostní vybavení MP a samotných strážníků, které však může narazit 
na ochranu zaměstnanců (strážníků) dle zákoníku práce. Za náhradu škody v případě nasazení 
života, zdraví, poškození zdraví, věcí apod. je při zákroku strážníků, včetně osob, které 
poskytly strážníkovi pomoc na jeho žádost, odpovědno město. I při těchto souvislostech musí 
být strážníky proveden zákrok, úkon nebo opatření. 
V rámci své působnosti MP ukončí z důvodu narušování veřejného pořádku mnoho případů, 
příběhů. U akcí s průvody, s předpokládanou účastí velkého množství lidí, případně 
s bezpečnostními riziky, spolupracuje s PČR. K veřejnému pořádku také strážníci přispívají 
cílenou činností v rajonu, hlídkovou a pochůzkovou činností.  
Podílejí se i na bezpečnostním zajištění akcí vyplývajícím ze zákona o shromažďování 
(„tradiční“ letní pochody).    
Místní záležitosti veřejného pořádku v této oblasti nejsou jen o kontrole a regulaci, ale o 
výchově, společenském klimatu a osobnostní vyspělosti komunity, občanů.  
MP velmi často řeší problém rušení nočního klidu. V budovách, sousedstvích, na ulici ho řeší 
dle chování a projevů pachatelů přestupku s posouzením společenské nebezpečnosti (kde, 
kdy, jak, proč). U restaurací a veřejných produkcí uvnitř i vně je to jiné. K měření hladiny 
hluku jsou určeny jiné orgány než města. Zde strážníci musí vycházet s faktu, že budovy jsou 
na něco zkolaudovány a jejich posouzení hluku je subjektivní. Z tohoto důvodu informují 
majitele, pořadatele o skutečnosti, že je předmětem stížnosti a vyzvou ho k nápravě, k ztišení. 
Strážníci postupují také dle času a místa. Např. ve  22:30 hodin v pátek při plné restauraci, 
(restaurační zahrádky) hostů, je  společenská nebezpečnost a veřejné povědomí něco jiného 
než rušení nočního klidu. Ve 2 hodiny stejnou noc je společenská povědomost již jiná. 
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Strážníkům nepřísluší hodnotit, že na restaurace se opakují stížnosti od těch samých lidí. 
Z tohoto důvodu o stížnostech informujeme příslušné správní orgány, aby mohly případně 
reagovat.  
Koordinační dohoda nám s PČR stanoví společný postup v případě odvozu osoby na 
„záchytku“. Město poskytuje vozidlo a řidiče, PČR eskortu. V roce 2012 bylo převezeno 9 
osob na záchytnou stanici. Problém vymáhání dopravného od odvezených osob vzhledem 
k jejich struktuře je složitý. Loňského roku bylo uhrazeno za odvoz na záchytku cca 10. 000 
Kč. 
MP pomáhala informacemi a v začátcích kontrolou na žádost PČR i v tzv. alkoholové aféře. 
To, že město nebylo imunní proti pančovanému alkoholu byl příběh, že jeden občan nakoupil 
takovýto alkohol, naštěstí si ho před konzumací dal zkontrolovat. 
Strážníci projednali během minulého roku 89 přestupků proti veřejnému pořádku a 11 na 
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.     
 

 
MP se podílí na prevenci kriminality ve městě 

 
Samotné zřízení pořádkové služby v roce 1991 a později v roce 1992 zřízení městské policie 
byl krokem města v rámci prevence kriminality.  
V roce 1998 na základě Zprávy o činnosti MP za rok 1997 se město přihlásilo k prevenci 
kriminality dle metodiky MVČR (tím mohlo realizovat řadu projektů a dosáhnout na 
významné dotace). MP se podílí a podílela na řadě z nich (MKS, radar na měření rychlosti, 
asistent prevence kriminality, SVI, instalace bezpečnostních prvků seniorů atd.) .  
Strážníci běžně vyjíždějí na žádost zdravotníků, ale i jiných osob k jejich ochraně. Cíleně 
kontrolují zájmové lokality a budovy (vychází to z místních poznatků a žádostí).  
V rámci prevence se také podílejí na protidrogových a protialkoholových aktivitách, zejména 
s PČR. Na služebně MP jsou umístěny nádobky na nalezené injekční stříkačky (v roce 2012 
nalezeny 3 ks).  
Strážníci se podílejí také na informování veřejnosti. Jsou pravidelnými účastníky Dne s IZS. 
Se stále zvyšujícího počtu telefonátů různých podnětů, žádostí o pomoc, stížností, nahlašování 
závad lze usuzovat, že lidé potřebují a využívají strážníky k okamžitému řešení, výjezdu, 
pomoci, uklidnění situace, jejich předmětu zájmu apod.. Občan si musí být jist, že jeho 
okamžitá reakce při oznamování protiprávního jednání, bude mít neprodlenou odezvu 
v časném výjezdu policie. Nikoho nic nestojí, pokud je svědkem protiprávní události zavolat 
na tísňové linky policií.  
Zdá se, že místní znalost delikventních osob, osob bez domova a „práce s nimi“ se odráží 
pozitivně ve statistikách trestné činnosti. Potřeba „pracovat s kriminalitou“, která není ve 
statistikách, ale lidem vadí je u prevence kriminality stálým našim zájmem.  
V roce 2012 strážníci předali 50 podezření ze spáchání trestného činu. Běžnou činností    je 
předávaní  poznatků, o které má zájem PČR nebo správní orgány, případně o kterých se 
strážník se domnívá, že jsou důležité pro bezpečnost, veřejný pořádek apod. 
Strážníci vykonávají dohled nad výkonem obecně prospěšných prací, včetně příslušné 
administrativy. Loňského roku však počet odpracovaných hodin klesl.   
Do preventivních aktivit strážníků lze zařadit  i kontroly podezřelých a hledaných osob PČR, 
či předvádění osob na PČR a ke správnímu řízení. 
Na služebně MP proběhly besedy se seniory i žáky, včetně ukázek.   
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Provádí dohled nad dodržování čistoty na veřejných prostranstvích ve městě 
 
Přístup občanů k čistotě ve městě je jednou z věcí, která patří do místních záležitostí 
veřejného pořádku a ukazuje vyspělost komunity v tom kterém místě a čase. Strážníci provádí 
především dohled v trestněprávní rovině a postihují zjištěné delikty.  
Město má nastavený systém úklidu v různých položkách. Strážníci svými pravomocemi 
pomáhají v celkovém systému nejen v dohledu, ale i svými oprávněními v pomoci 
(upozorňování řidičů atd.) 
Strážník nemůže nechat bez povšimnutí žádný případ znečišťování veřejného prostranství ve 
městě a to i tehdy, není – li naplněna skutková podstata přestupku, případně není znám 
původce znečištění. Povědomost a chování na veřejnosti jisté množiny lidí je takové, že se 
jedná o jednání, či přestupky s nejnižší společenskou nebezpečností. Bohužel je vidět! Čistota 
je také věcí výchovy v té které v rodině, komunitě. Strážníci kromě řešení přestupků v dané 
oblasti také upozorňují fyzické a právnické osoby na závady, dohlížejí nad výkonem OPP, 
vykonávaných uklízením veřejných prostranství, pomáhají svými pravomocemi při úklidu 
komunikací (vyklizení prostor od aut atd.). Je zřejmé, že prokazování přestupků v této oblasti 
je složité, protože před strážníky občané nic neodhazují, sáček na psí exkrementy mají 
v kapse téměř všichni aj. Na druhé straně i v této oblasti se využívá MKS.   
 
   Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města 
 
Strážníci v roce 2012 zjistili, projednali a ukončili 2 571 přestupků a 8 správních deliktů. 
Blokových pokut bylo uloženo za 521 900 Kč, včetně PNN.   
 

Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů MV ČR na požádání údaje MP 
 

MV ČR má vlastní oddělení obecní policie, přezkušuje každé 3 roky strážníky, vede jejich 
evidenci, vydává a odnímá strážníkům osvědčení (na toto osvědčení strážník vykonává svá 
oprávnění a povinnosti), požaduje výslednost strážníků, příp. další údaje.  
V roce 2012 se taktikou zákroků předešlo fyzickým útokům na strážníky. Nebyla použita 
služební zbraň. Při použití donucovacích prostředků nedošlo ke zranění osob, ani ke škodě na 
majetku.   
Výcvik strážníků a povinné cvičné střelby absolvují strážníci ve spolupráci s PČR.      
Strážníci také v mnoha případech pomáhají PČR při oznámeném podezření z trestného činu, 
případně při jiné neodkladné činnosti podle povahy věci zajišťovali místo trestného činu proti 
vstupu nepovolaných osob.  
V rámci zákonného zmocnění provádějí orientační zkoušku na alkohol a jiné návykové látky  
a další úkony. 
Strážníci také zajišťují převoz peněz pro sjednané subjekty města, práce navazující na agendy 
odborů MěÚ (doručování, získávání informací, předvedení osob atd.), spolupráci s hasiči při 
otevírání bytu, doručování písemností a vyžádané informace (cca 257 písemností pro osoby se 
ztíženou identifikací místa pobytu nebo pro osoby vyhýbající se převzetí písemností a žádostí 
např. k hledaným osobám apod.). 
V souvislosti s MV ČR si dovolím poznámku, že stát za městské peníze přes MP řeší velkou 
řadu společenských vztahů. 
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Závěr 
 
Jak je patrné z výše uvedených dat, strážníci ve Svitavách během roku provedou řádově 
desetitisíce úkonů v širokém spektru odvětví v rámci místních záležitostí veřejného pořádku, 
včetně tisíců rozhodnutí v oblasti bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku. Zajišťují též 
pomoc jiným subjektům k jejich činnosti a pomoc občanům v různých krizových, 
mimořádných, ale i běžných situacích.  
Strážníci jsou pod společenskou kontrolou a jsou vystaveni konfrontaci medializovanými 
příběhy z jiných měst, které s MP Svitavy nemají nic společného. Na druhé straně jsme si 
společenskou kontrolu také ověřily, když do komerční televize poslal občan fota „10 minut 
stojící vozidlo MP na poloprázdném parkovišti na místě vymezeném pro invalidy“. Stane se, 
když se spěchá.  To není omluva, strážník byl citelně postihnut správním orgánem. 
Vztahy s PČR jsou ve Svitavách tradičně na dobré úrovni. Výsledky v oblasti bezpečnosti, 
plnění koordinační dohody, ukazují, že ve Svitavách složky, podílející se na bezpečnosti, 
veřejném pořádku, bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu, pracují převážně 
koordinovaně, vzájemně se doplňují a v případě potřeby jsou akceschopní. 
Strážníci informují o své činnosti na webu města.  
Na úplný závěr si opět dovolím tvrdit, že MP Svitavy při výše uvedených souvislostech (jedna 
směna, řešené množství společenských vztahů a věcí, pomoc IZS, MěÚ atd.)  si své zákonné 
úkoly a úkoly zadané městu plní. Má vycvičený tým strážníků k této různorodé, obsáhlé a 
psychicky náročné činnosti. Je zřejmé, že výsledek v každém příběhu podle povahy věci, není 
vždy jen v moci strážníků (posuzování hluku, posuzování nepojízdných vozidel, problematika 
bezdomovectví apod.).  
Zprávu ukončím poděkováním všem, kteří se podíleli přímo či nepřímo na dobré spolupráci 
v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě.  
V případě, že se zastupitel, občan chce blíže seznámit s prací strážníků je po dohodě s VMP 
srdečně zván na služebnu MP. 
 
 
 
Zpracoval: Bc Karel Čupr 
14. 2. 2013 
 
 
  
 


