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Zpráva o činnosti Městské policie Svitavy za období roku 2014 

 
„23 let pomáháme“. V čem a komu? V pomoci, prevenci i represi. Významně 
přispíváme k bezpečnosti a bezpečí občanů i návštěvníků města. Také těm, kteří ji 
v mezích zákona o obecní policii a dalších zákonů, potřebují, případně požadují.  
 
Konstatujeme, že převážně na ulici ve dvou strážnících a jedním ve stálé 
službě se zatím s povinnostmi, oprávněními, úkoly ve městě, vyrovnáváme, 
ale některá očekávání občanů někdy i zaměstnanců města je nutné adresovat 
tam, kam patří (např. PČR, správním orgánům, KHS či soudům v občansko  

                                – právních záležitostech).  
  

Úvod 
 
Cílem této zprávy je informovat v souvislostech o některých zabezpečovaných úkolech městskou 
policii ve Svitavách, a to z pohledu místních záležitostí veřejného pořádku, což je zákonná 
povinnost strážníka.  
 
Nositelem oprávnění strážníka není město, ani městská policie, ani starosta města, ani velitel 
MP, ale fyzická osoba – strážník, který splňuje zákonné podmínky – bezúhonnost, spolehlivost, 
zdravotní způsobilost, věk, odbornou způsobilost a vzdělání.  
Strážníci ve Svitavách provádějí hlídkovou (prevence nápadu deliktů), vyhledávací (přestupky, 
závady, nedostatky, prověřování) službu a směnu ve stále službě (administrativa, MKS, PCO, 
komunikace atd.). Některé úkony se prolínají. 
  
MP Svitavy je rozpočtem zajištěna na provoz jedné hlídky a jednoho strážníka sloužícího na služebně 
v nepřetržitém režimu.    
 
V systému nejsou zařazeni jako bezpečnostní sbor (ovšem vyjíždějí, projednávají a řeší situace jako 
bezpečnostní sbor). 
 
Souvislosti v širokém plnění povinností a oprávnění strážníky ve Svitavách, je mimo jiné, nutné hledat 
v rizicích města spojených s provozem MP (odpovědnost za škody způsobené strážníkem), v rizicích 
samotného strážníka (právní, fyzické, zdravotní aj.), ve  finančních prostředcích na provoz MP (jen 
prostředky města), nepoměřitelných pracovních benefitech mezi policisty i na základních útvarech a 
strážníky.  
Velký význam (právní jistota komunity) mají vytvořené a vytvářené standardy psané i nepsané 
v zákonné spolupráci při řešení různých společenských vztahů, návaznosti řízení, společenské 
objednávce a poptávce po službách v bezpečnosti osob a majetku, veřejném pořádku, občanském 
soužití, případně bezpečnosti a plynulosti v provozu na pozemních komunikacích a jejich důsledném 
plnění. 
Legislativně jsou strážníci určeni k řešení těchto společenských vztahů na posledním místě, ale v tom 
nejsložitějším, v přímém kontaktu s členy komunity, jejich názory, požadavky, potřebami, stížnostmi, 
výmluvami, flustracemi, nadávkami, xenofobií aj.  Na druhé straně strážníci vyřeší na místě tisíce 
příběhů ročně, kde se sbíhají podněty fyzických, právnických osob, stížnosti, oznámení, žádosti 
občanů. Jinými slovy v přímém kontaktu se sociální realitou. 
 
Je tedy logické, že strážníci jsou vystaveni konfrontaci se společností v mnoha oblastech, kdy občané 
si chtějí na něco stěžovat,  mají potřebu něco oznamovat, potřebují pomoc. Zároveň jsou strážníci 
konfrontováni s fungováním bezpečnostního sboru, s fungováním správních  orgánů, s partnery, 
zajišťujícími některé služby pro stát a město.   
Trochu dost, na dvoučlennou,případně i  jednočlennou,  hlídku v místě a čase. 
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Společnost při posuzování přestupků, či jen závadového chování s nižší společenskou nebezpečností, 
je, bohužel, převážně tolerantní. Řešení situací strážníky v místě a čase vyžaduje nadhled, zkušenosti, 
trpělivost, takt, přesvědčovací a vyjednávací 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. Často základním principem občana není nalézání práva, 
ale emotivní sdělování vlastních pocitů, obhajoby, vlastních zájmů (vlastního prospěchu), 
výmluv  atd. 
 
Z internetových stránek města, aktualit MP: http://www.svitavy.cz/cs/m-72-aktuality/, sociální sítě je 
patrný rozsah společenských vztahů, které strážníci ve Svitavách projednávají a využívají svých 
oprávnění pro potřeby občanů, ale i fyzických a právnických osob.    
 
Pro osoby, které tuto zprávu nechtějí (z hlediska délky) nebo nemají čas číst sděluji, že MP ve 
Svitavách má stabilizovanou jednotku cvičených, vyškolených kompetentních strážníků, kteří 
slouží v jedné směně v nepřetržitém režimu. Strážníci úspěšně a bez zásadních stížností za rok 
2014 provedli na žádosti, oznámení, podněty složek IZS, úřadů, občanů nebo z vlastní činnosti 
v hlídkové a rajónové službě, stovky zákroků, výjezdů, desetitisíce úkonů směřujících 
k zajišťování bezpečnosti osob, majetku a dopravy na pozemních komunikacích, veřejného 
pořádku, prevence kriminality, sociálních deviací apod.. Plní výraznou bezpečnostní, 
informační, lidskou a technickou pomoc k zabezpečení úkolů města pro občany, fyzické a 
právnické osoby aj.  
Je to zásadní příspěvek města v rámci zajišťování pocitu bezpečí, dovolání se pomoci 
v rámci společenské objednávky místní komunity.  
Zjišt ěné skutečnosti, události, pokud zákon dovoluje, převážně vyřeší sami, pro předání 
podezření z deliktů zjišťují pro správní orgány či PČR důvody a důkazy,  postupují 
nedostatky, závady příslušným osobám, informují a na žádosti pomáhají lidskými i 
technickými zdroji.                                           

 
Zaměstnanci 

 
V součastné době pracuje u MP ve Svitavách 16 strážníků (14 mužů, 2 ženy). Tři strážníci mají 
vysokoškolské vzdělání, jeden studuje VŠ, ostatní mají středoškolské vzdělání. 
MP má svou vnitřní strukturu a služební hierarchii kompetencí a odpovědností.     
Strážníci pracují v nepřetržitém režimu s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou, nejčastěji v 12 
hodinových směnách s půlročním vyrovnávacím obdobím. 
MP během roku nárazově využívá na „dohodu“ zaměstnance na odvoz na záchytnou stanici, na 
„hlídání“ některých majetků města v době zvýšeného výskytu návštěvníků ve městě (např. Qanto – 
cup, pouť), případně na mimořádné práce na technice ve správě MP.  
Město Svitavy má převážně dlouhodobě stabilizované a vycvičené strážníky s velmi dobrým 
potenciálem, rozhledem, místní znalostí a kompetencí pro tuto práci.  
 

Organizace činnosti strážníků 
 
Z výše uvedeného je patrné, že ve směně 3 lidí nelze naplnit očekávání všech., zejména ne těch, kteří 
vidí jen vlastní problémy, vlastní zájmy.  
Kromě vyhledávací a „zpracovatelské“ činnosti strážníků, je jejich práce reakcí na žádosti, stížnosti, 
náměty, jejichž šíře je od pomoci nastartovat vozidlo, otevření zabouchnutých dveří, zabezpečení 
pacienta na psychiatrickém oddělení, přes odůvodněné řešení bezpečnosti  a plynulosti v dopravě, 
„úklidu“ silně podnapilých osob, řešení krádeží, preventivní působení služebního psa 
v inkriminovaných oblastech, odstraňování a nahlašování závad a nedostatků (osvětlení, odpad atd.), 
až po výjezdy ke krádežím, vloupáním a jiným protiprávním jednáním.  
Je zřejmé, že každá směna má své priority dle aktuální situace a vývoji v daný den a také dle zaměření 
službukonajících strážníků. 
Na služebně je také dílčí podatelna, pokladna a pro město povinná ohlašovna požárů.  
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Činnost strážníků je dokumentovaná, maximálně otevřená. 
Se stěhováním OO PČR  jsme museli přemístit zařízení pro dorozumívání mezi strážníky a policisty 
na objektu policie. Přemístění, včetně některých nových prvků systému stálo cca 48 tisíc Kč. 

 
MP Svitavy přispívá k ochraně bezpečnosti a majetku 

 
Termín „přispívá“, vyplývající ze zákona o obecní policii, pro MP Svitavy znamená to, že MP se stala 
součástí komplexní ochrany bezpečnosti a majetku obyvatelstva v komunitě a má určitý vliv na pocit 
bezpečí ve městě. 
Výsledek společné práce  nelze kvantifikovat, je vyjádřen pocitem bezpečí občanů, do nějž vstupují 
vlastní zkušenosti s prací jednotlivců (osobní příběhy). Před statistikami preferujeme vlastní činnost ve 
službě, protože víme, že je v nich určitá větší míra latentní kriminality, kterou občané z různých 
důvodů neoznamují a procento objasněnosti mnohdy závisí na míře shromažďovaných důkazů orgány 
činných v trestním řízení a počátečním stanovením výše škody. 
PCO (pult centralizované ochrany) a MKS jsou výrazným preventivním i aktivním prvkem 
k bezpečnosti osob a majetku. Loňského roku se zmodernizoval SW pro webové kamery, a zálohové 
napájení technologií MP. V letošním roce je připraveno zálohování celé budovy. Modernizace stála 
cca 275 tisíc Kč.   
Na PCO je připojeno 112 objektů  a příspěvek připojených subjektů do rozpočtu města v loňském činil 
767,9 tisíc Kč.   
Službu Život 90 (ochrana seniorů) v současné době ve Svitavách nikdo nevyužívá, nicméně jsme 
připraveni tuto službu poskytovat i mimo zázemí služby Život 90 (placená služba). O spolupráci ve 
věci nás požádal klub seniorů, technicky je strážníky věc připravena a současně je za přispění vedení 
města projednávaná s případnými partnery v sociální oblasti. 
Strážníci při žádostech o pomoc nejen nahrazují výjezdy PČR, ale i činnosti fyzických a právnických 
osob (nemocnice, nádraží, areály atd.). 
Strážníci také zajišťují převoz peněz pro MěÚ. 
                                    

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 také ve využití jejich oprávnění a povinností vyplývajících ze zákona o obecní policii.  
Jde vždy o snahu strážníků uklidnit situaci. Uklidnění situace a vyřešení problému (zejména na místě), 
je primárním úkolem strážníků. Událost a oznámení bývají často motivovány jinými problémy, které 
se u subjektů konfliktu vyskytly z dřívějška. Nevhodné zásahy, např. sankční, by situace spíše hrotily. 
Z definice občanského soužití je patrná náročnost řešení těchto vztahů. Strážníci používají oprávnění 
nahrávat verbální i obrazové záznamy. 
Velké množství příběhů v oblasti občanského soužití souvisí s verbální agresivitou a vulgárním 
vyjadřováním. Jde o tzv. přestupky na návrh, které strážníci na místě nemohou projednat, nicméně 
situaci povětšině na místě uklidní.  
 
„Bezdomovci“ 
 
Město během krátké doby přešlo z provizoria péče (3 - 4 zimy zpět – jen AD) o tuto sociální skupinu 
obyvatel k pravděpodobně cílenému systému práce. Strážníci se výrazně podíleli na prosazování 
myšlenek „péče“ spojenou s „úklidem“, chcete – li přesouváním těchto lidí z míst ve městě, kde je 
komunita v té nejhorší podobě nechce vidět a nechce trpět. Oprávněně! 
Strážníci v různých obdobích téměř denně, někdy i vícekrát denně „zasahují“ na žádosti, oznámení 
občanů či zástupců právnických osob v souvislosti s bezdomovci. Své úkoly si v přesouvání 
bezdomovců či v trestně – právní rovině plní nadstandardně. 
Většina bezdomovců časem přijme nebo bude nucena přijmout při nekompromisní „sociální i 
represivní“ práci stanovené podmínky, které jim komunita, prostřednictvím „péče“ nabídne. Při jejich 
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způsobu života pomalu, ale jistě. Ta část bezdomovců, která podmínky komunity nepřijme (opakované 
časté krádeže, výtržnictví, obtěžování apod.) je na systém cílené represe. 
V systému péče o bezdomovce hrají velkou, ne – li rozhodující úlohu OSZ MěÚ, zaměstnanci 
azylového domu, neziskové organizace,  RLP, nemocnice, zejména psychiatrie a v neposlední řadě 
sami občané. Se všemi máme nastaven způsob komunikace a vlastní standard činnosti strážníků, a to 
případ od případu, včetně neposkytnutí nezasloužené služby tepla, jídla.  
 
Hřiště na „Svitavské“ 
 
Jedním z problematických míst z hlediska soužití je občany vnímáno hřiště ve vnitrobloku na 
Svitavské ulici. Reagovali jsme tím, že jsme cíleně informovali terénní pracovnice úřadu a PČR o 
situaci a zjištěných náladách. Strážníci i policisté zde prováděli nadstandardní kontroly v rámci 
hlídkové služby. Na místě se instalovala v roce 2014 kamera, která je ovšem využívaná i k jiným 
účelům a také není všelékem na občanské soužití velkého počtu občanů na relativně malé ploše 
s anonymní výměnou složení, tedy v panelákovém sídlišti. Kamerový bod stál cca 100 tisíc Kč.  
Díky opatřením v průběhu roku jsme nezaznamenali skutečný veřejnoprávní delikt v souvislosti s 
existencí hřiště, spíše jím je prostředí kultivováno. Jinými slovy lidé v místě se musí v rámci 
občanského soužití „porovnat“, byť za přispění správce hřiště, terénních pracovníků města, policií, ale 
také domovních důvěrníků.  
 
Rušení (nočního) klidu  
 
Jedná se o různé zvukové „projevy“ lidí a zvířat, případně lidí s hudebními nástroji, přístroji, stroji 
apod. Posuzování je samozřejmě subjektivní. Stěžovatele, rušitele, nezávislého pozorovatele, případně 
toho, kdo by měl věc kvalifikovat jako protiprávní jednání a udělit sankci. Strážníci mají povinnost 
zajistit místní záležitosti veřejného pořádku, což v této kategorii právně souvisí především s rušením 
nočního klidu, případně vyhlášky města. Z tohoto odstavce je vidět, kolik vzniká citlivých 
společenských vztahů na které musí být strážník připraven, kolik může vzniknout názorů, podnětů, 
stížností, konfliktů, nedorozumění.  
Z výše uvedených a logických důvodů řeší strážníci věci především na stížnosti, Výjimkou je 
mimořádně bezdůvodné hlučné noční jednání občanů na veřejném prostranství. 
I v oblasti veřejných produkcí je spíše potřeba řídit se tzv. „selským rozumem“, než dodržováním 
hygienických norem. Umělecká potřebnost při posuzování oznámení na hluk je pro strážníka 
irelevantní. 
Město má povinnost informovat o veřejných produkcích PČR z hlediska zabezpečení veřejného 
pořádku.  
Jinak řečeno jde o nalézání správné míry (rovnováhy) v mnoha oblastech v životě komunity 
v daném místě a v daném termínu a čase.  
 
Z mého pohledu se konfliktní situace snížily novou vyhláškou města, kdy producenti zábavy 
nezneužili možnosti delší zábavy (většinou do 24:00) a naše činnost poté  mohla být již konkrétní, 
směřující k přestupku či ukončení produkce. Na druhé straně jsme museli „vykomunikovat“ několik 
přestupků soukromých osob (domácích párty).  
V souvislosti s produkcemi jsme řešili 11 přestupků, včetně „vnitřních“ produkcí. 
MP při stížnostech občanů, případně poznatků z vlastní činnosti v oblasti veřejných produkcí 
informovala příslušný odbor MěÚ. Ten poté musí iniciovat podle uvážení, správní řízení. 
Ve věci veřejného pořádku musím zmínit také vícedenní akci „Rosnička“, kterou navštívilo přes 2000 
zejména mladších návštěvníků. Při dobré přípravě a vykomunikování si pořadatelských pravidel akce 
Rosnička loňského roku proběhla téměř bez problémů.   
 

MP dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města 
 
Město má možnost odvozenou úpravou regulovat společenské vztahy, jak v samostatné, tak v 
přenesené působnosti.  
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Bohužel vymahatelnost některých vztahů hodně závisí na posloupnosti represe (viz prokazování 
žebrání) při neplnění povinností vyplývajících z vyhlášek a nařízení města. Bohužel, jsou také lidé 
v legislativně nepřipravené  společnosti, že dokážou  využívat tyto vztahy k „poškozování“ dalších 
vztahů. Městem dobře míněné řešení věcí (např. v dopravě, v oblasti veřejného pořádku) může končit 
v některých lokalitách narušením občanského soužití. Je to o hledání rovnováhy na tom kterém místě a 
čase 
Strážníci na tyto společenské vztahy dohlížejí a v případě zjištění deliktu je posuzují a řeší. Řeší je 
podle společenské nebezpečnosti, situace na místě, opakování i osoby pachatele, příp. dalších 
okolností. Jejich počínání musí směřovat k právní jistotě a ta se dosáhne sjednocováním postupů 
spolupracujících subjektů. 
Do této oblasti také patří celý systém péče o psy včetně odchytu (84 psů), 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, čas venčení).  
Strážníci také pomáhají udržovat v provozu parkovací automaty, semafor apod..  
Strážníci velmi významně zapracovali v odhalování přestupků v oblasti odkládání odpadů. Používají 
záznamovou techniku, fotopasti a sociální síť. Diskusí na „síti“ také vychovávají, případně sdělují 
stanoviska.  
 

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 
 

V oblasti bezpečnosti a plynulosti v dopravě se obecně projevuje špatná vymahatelnost práva, zvýšený  
počet vozidel, obecně dlouhodobě špatná právní morálka účastníků silničního provozu i další aspekty 
související se stavem společnosti, včetně dřívějšího benevolentního přístupu odpovědných složek 
k „represi“. Přestože rozsáhlé bezpečnostní kompetence uvnitř státu přebrala Celní správa ČR, 
ve městech významně pomáhají strážníci i úředníci, současní policisté, správní orgány i ústřední 
orgány mají před sebou velkou výzvu věci dát do pořádku a svoje úkoly si zabezpečit. To možná 
platí obecně. 
Bezohlednost některých účastníků provozu je zřejmá. Výmluvy některých osob, zásobovaných či 
zásobujících, nakupujících řidičů jsou až směšné (stále více jich vidí jen vlastní postoj, svoje 
protiprávní jednání zlehčují, poukazují na druhé atd.), o to věc je smutnější. Pak jsou ještě k tomu 
profese, které patrně v dřívějšku měly privilegia a domnívají se, že se to přenáší.  
I v této oblasti se projevuje prvek jakési nepřiměřené netolerantnosti vůči druhým a to z různých 
důvodů, kterou si někteří občané ventilují přes nás. Do parkování v sídlištích se přenáší i jiné občanské 
soužití sousedů, a tak si na sebe stěžují. Přesto i s těmito stížnostmi „pracujeme“.  
 
Podíl na plnění úkolů v této oblasti bereme jako pomoc, podíl naší odpovědnosti těm orgánům, které 
mají více povinností v této oblasti, jsou na to speciálně zákonem zmocněni, vyškolováni, jde 
především o OD MěÚ a PČR. Také ji bereme jako pomoc občanům (reakce na každodenní stížnosti), 
ale při vědomí, že se věnujeme často zlehčovaným bagatelnějším přestupkům. 
Domníváme se, že přiměřená vyhledávací činnost v dopravě, reagování na oznámení a stížnosti 
občanů, pomoc při odklizení aut při blokovém čištění a pracech na vozovce, pomoc při pořádání 
veřejných produkcí, reakce na přetíženost dopravy na náměstí i jiných místech, pomoc IZS při 
dopravních nehodách, mimořádných situacích, přiměřené měření rychlosti, pomoc při identifikaci 
vraků a nepojízdných vozidel, kontrola sjízdnosti vozovek a schůdnosti chodníků, provoz MKS 
v dokazování viníků nehod, sociální sítě ke zjištění důkazů protiprávního jednání i jiné činnosti 
(kontrola chodců, cyklistů) jsou dostatečným příspěvkem města k bezpečnosti a plynulosti v dopravě. 
Reagujeme a řešíme stížnosti v případě, že vozidla brání zimní údržbě, tvoří překážku v silničním 
provozu, stojí na nezpevněné ploše, na vyhrazených parkovištích, brání odvozu odpadu či brání údržbě 
kanalizace a v neposlední řadě upozorňujeme na vady v dopravním značení či poškození dopravního 
značení.  
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Není to jen řešení přestupků, ale i určité působení (upozorňování) v lokalitách města reagující na 
většinový názor v dané lokalitě. Strážníci projednali v roce 2014 1825 přestupků na úseku bezpečnosti 
a plynulosti v dopravě.  
K bezpečnosti a plynulosti v dopravě je nutné též sdělit, že nejsou protiprávní jednání, které 
projednává jen strážník. Přestupky jsou povinni projednávat jak strážníci, tak policisté nebo celníci.  
 

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 
 

Strážníci se každodenní prací nezabývají jen dodržováním předpisů o ochraně veřejného pořádku, ale 
aktivně se podílejí na upozorňování na závady, které ve městě vzniknou, případně strážníci posunou 
stížnosti, náměty občanů na oprávněnou instituci. Tyto výstupy jsou téměř denně. 
V oblasti veřejného pořádku jsme se zabývali jak drobným znečišťováním (např. výlep plakátů, 
neuklizení po psech či po složení materiálu na veřejném prostranství), tak znečišťováním větším, které 
předáváme k šetření OŽP nebo OD. Zde se jedná o znečištění veřejného prostoru, přes znečištění 
odpadem, po znečištění zeleně či vodního toku. 
Strážníci se podílejí, případně sami zajišťují veřejný pořádek při různých akcích ve městě a to jak 
kulturních, tak sportovních.  
Na pomoc k zajištění akce Hřebečský slunovrat město uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s obcí 
Koclířov (strážníci mohou vykonávat svá oprávnění).  
Strážníci vyjíždějí zejména v letní sezoně na stížnosti občanů a dle možností, případně legislativy 
projednávají předměty stížností (především hluk, kouř, vztahy).  
Strážníci také řeší přestupky v oblasti neoprávněného odkládání odpadu.  
V rámci své působnosti MP ukončí z důvodu narušování veřejného pořádku mnoho případů, příběhů.  
K veřejnému pořádku také strážníci přispívají cílenou činností v rajonu, hlídkovou a pochůzkovou 
činností.  
Koordinační dohoda nám s PČR stanoví společný postup v případě odvozu osoby na „záchytku“. 
Město poskytuje vozidlo a řidiče, PČR eskortu. V roce 2014 bylo převezeno 11 osob na záchytnou 
stanici. Loňského roku bylo uhrazeno od osob odvezených na záchytku  pouze 1 645,- Kč. Díky 
vedení města se zapojili do role řidičů i zaměstnanci města na AD. 
V rámci zákonného zmocnění provádějí strážníci orientační zkoušku na alkohol a jiné návykové látky  
a další úkony. 
Do aktivit strážníků v této oblasti lze zařadit i kontroly na podezřelé a hledané osoby policií, či 
předvádění osob na PČR z důvodu rychlého zákroku k obnovení veřejného pořádku nebo předvádění 
osob ke správnímu řízení. 

 
MP se podílí na prevenci kriminality ve městě 

 
MP vznikla jako preventivní orgán města. Vychází to z úkolů MP ve Svitavách. Pokud PČR chrání a 
pomáhá, v jakém postavení je strážník? Pomáhá pomáhat a chránit občany? Je určen na pomoc 
policistům nebo občanům, komunitě? Jinými slovy je strážník určen, aby nahrazoval policistu nebo 
konal práci ve prospěch občanů, komunity? To jsou otázky plynoucí z  úvodu této zprávy, na kterou 
strážníci odpovídají flexibilní systémovou prací, činností, rozšiřující se místní znalostí, prací v mezích 
společenské objednávky (reakce na oznámení, stížnosti, žádosti).  
Právě na MP ve Svitavách vznikl v roce 1998 návrh městskému zastupitelstvu na přihlášení se 
k prevenci kriminality dle projektů a programů MVČR, které přinášely nejen finanční prostředky 
(dotace), ale posléze je oblast vedena k systémové práci v oblasti prevence kriminality, v sociální 
oblasti a prevence sociálních patologií a hledání příčin patologických jevů. 
Právě v diskuzích na MP vznikla řada, někdy i v rámci republiky inovativních projektů, opatření, či 
úprava smysluplných činností, které mají vliv na celkový pocit bezpečí města a byla konzultována a 
schválena v komisi pro prevenci kriminality (KPPK). Tato činnost a spolupráce přinesla pro město  
cca 11 mil. Kč na přímých dotacích na projekty prevence. Od loňských komunálních voleb nejdeme 
cestou KPPK, ale cestou platformy pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci. Platformu pro 
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bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci chápu jako skupinu službu vykonávajících  profesionálů 
k řešení, navrhování konkrétní spolupráce, konkrétních standardů, naplňování koordinační dohody, 
která ostatně vznikla na základě žádosti PČR v daných oblastech, vykonávání služby na stejných 
základech, stejném přístupu, ovšem se znalostí „nestejného“ postavení policisty, strážníka či 
„odborného“ úředníka. 
Každý zastupitel i občan může „platformou“ kdykoliv nechat projednat „své“ téma, „svůj“ námět. 
Předsedou platformy je PhDr. Stündl.  
Platforma se schází každý měsíc a řeší konkrétní systémové záležitosti ve spolupráci pořádkové 
policie, policie obecně a strážníků, případně města (např. postup při společném hledání osob a 
informování se ve věci, spolupráce při veřejných produkcích, při vzájemném informování o 
záležitostech, které by mohly narušit bezpečnost a veřejný pořádek). Platforma nabídla proškolení 
odpovědných zaměstnanců města ve vztahu při nahlašování deliktů, poškození majetku třetí osobou 
atd. V rámci modernizace MKS připravujeme „širší“ zapojení“ policistů. A to při prokazování 
veřejnoprávních deliktů vyhodnocováním MKS policisty s následným zpracováním relevantního 
výstupu odpovědným strážníkem (dva zpracovatelé MP).  
Strážníci se v rámci prevence také podílejí na protidrogových, protialkoholových, protikuřáckých  
aktivitách apod. Nelze konstatovat MP o něčem ví a nic s tím nedělá. Něco vědět, neznamená něco 
prokázat. Na služebně a ve vozidle MP jsou umístěny nádobky na nalezené injekční stříkačky. Své 
poznatky předávají odborným zaměstnancům města a státu.  
Na služebně MP proběhly besedy se seniory i žáky, včetně ukázek.   
MP umožňuje občanům využít i vlastní zabezpečení majetku, např. jízdních kol přes CEREK 
(centrální registr kol), příp. Krimistop. 
Strážníci také zajišťují dohled nad obecně prospěšnými pracemi (OPP). 
 

Provádí dohled nad dodržováním 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,  v poplatkové rovině a postihují nebo nahlašují zjištěné delikty. I tím pomáhají 
vychovávat.   
Bohužel, na viditelný nepořádek ve městě stačí nezodpovědná menšina (např. někteří pejskaři, než  
roztaje sníh apod.).  
Systém úklidu se stále inovuje, dle konkrétních podmínek (např. vstup úřadu práce) a možností města. 
Strážníci nejen nedostatky nahlašují (téměř denně), ale předávaji oznámení a stížnosti občanů v této 
problematice. Tím může být závada, nedostatek co nejdříve odstraněn. 
 
   Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města 
 
Strážníci v roce 2014 zjistili, projednali a ukončili 2 290 přestupků. V blokovém řízení projednali 
1516 přestupků. Udělili blokových pokut za 520 550 Kč, včetně pokut na místě nezaplacených. Tyto 
pokuty, když je přestupce neuhradí, jsou následně předány k vymáhání na OF MěÚ. Oblast vedení 
pokutových bloků, jejich evidence je také administrativní zátěží pro administrativu MP.  
Strážníci také předali 154 přestupků k řešení správním orgánům, některé přestupky správní orgány 
mohli zahájit i z informací strážníků z úřední povinnosti. Ty by ovšem ve statistice MP nefigurovaly. 
Nejvíce přestupků strážníci v blokovém řízení projednali v oblasti bezpečnosti a plynulosti v dopravě 
a to 1182. Z toho 557 překročením nejvyšší dovolené rychlosti. V blokovém řízení také projednali 13 
přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 3 přestupky na úseku 
občanského soužití, 51 proti veřejnému pořádku, 126 proti majetku, 141 přestupků projednali za 
porušení vyhlášek a nařízení města. 
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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, pozastavuje a odnímá strážníkům osvědčení (na toto osvědčení strážník vykonává svá 
oprávnění a povinnosti), požaduje výslednost strážníků, příp. další údaje.  
V roce 2014 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, služebního psa a povinné cvičné střelby absolvují strážníci ve spolupráci s PČR.      
Poměrně běžné jsou situace kdy strážníci pomáhají PČR při oznámeném podezření z trestného činu, 
případně při jiné neodkladné činnosti podle povahy věci (strážníci zajišťovali místo trestného činu 
proti vstupu nepovolaných osob, zajišťovali výjezdy, úkony k zjištění totožnosti). Strážníci také 
oznámili, zjistili, 28 důvodných podezření z trestných činů.  
Strážníci též doručili 235 doručenek. Jsou to doručenky, které nedoručila pošta. Také jsme pro různé 
úřady provedli 34 ověřování skutečností různého typu. 

 
Závěr  

 
Řešení společenských vztahů a jevů je z důvodu jiných vstupů v každé komunitě jiné. Město Svitavy 
využívá prostředky k ovlivňování bezpečí, veřejného pořádku. Nikoliv nahodile, ale plánovitě (viz. 
Strategie bezpečnosti a prevence kriminality - http://www.svitavy.cz/cs/m-78-rozvojovy-plan/). Jdou 
ruku v ruce se životem komunity, výchovou, atmosférou, sociální a trestně – právní politikou, 
možnostmi, péčí apod. Nelze si nevšimnout v rozvojovém plánu rozpracovanosti vizí, cílů. 
Tím, že město od samotného počátku dbalo na preventivní bezpečnostní politiku, záhy se přidalo 
k preventivním systémovým opatřením dle vzoru MVČR, přijalo samostatného funkčního 
„preventistu“, jmenovalo KPPK, v té době jmenovanou s „vlivných“ profesionálů, výrazně v čase 
pomáhalo posilovat bezpečí občanů města a vytvářelo systém „navazujících“ služeb pro řešení příčin 
sociálních deviací (problematika drog, problematika zadluženosti, alkoholismu, výchovy dětí, 
problematika bezdomovectví, sociálních vyloučení, delikvence atd.).  
Současná bezpečnostní situace a oblast veřejného pořádku je ve městě stabilizovaná a s ohledem 
na jiné regiony máme na většinu sociálních deviací efektivní řešení. 
 
Z hlediska zastupitelů města v návaznosti na rozpočet je nutné sledovat, kontrolovat hranici, aby 
město nezůstalo v těchto snahách osamoceno a MP nebyla vtažena do úkolů, které má zabezpečovat 
stát, potažmo pořádková PČR, dopravní policie, správní orgány, aby strážníci nejen trestali, ale pro 
fyzické a právnické osoby stále zůstaly partnery (kvalifikované stížnosti, náměty, nahlašování 
protiprávních jednání atd.), kteří se spolupodílejí na dodržování pravidel v komunitě. Strážníků je 
potřeba především na ulici, tedy co nejblíže k problémům města, občanů!!! Je v pořádku, že mají 
k tomu oprávnění, jsou zavázáni povinnostmi. Ovšem celkovou odpovědnost za bezpečnost, veřejný 
pořádek, bezpečnost a plynulost v dopravě je nutné vyžadovat od složek státu. Pro město a jeho 
občany stále MP musí zůstat jakousi nadstavbou, nadstandardem, která je v rukou 
zastupitelstva města.   
 
Produktivita 2 - 3 členné směny a to zejména přes den je velmi vysoká. Musíme si uvědomit, že každý 
zákrok, úkon, pomoc, rozhodnutí má i své administrativní zákonitosti a tím časovou náročnost.  
 
Ovlivňováním výše uvedených vztahů v zárodku se předejde řadě případných „problémů“, 
stížností i následků na zdraví, majetku i občanském soužití. 
 
Všem, kteří budovali tento funkční systém, včetně všech partnerů z řad zastupitelů a občanů patří 
poděkování. 
 
Zpracoval: Bc. Karel Čupr – velitel MP Svitavy 
26. 2. 2015 
 


