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Zpráva o činnosti M ěstské policie Svitavy za rok 2011       

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Úvod 
 
Rok 2011 byl z pohledu policie pokračováním úspor v rozpočtu, nejsem si jist zda 
pokračováním reformy policie vyhlášené k 1. 1. 2009.  Změnový zákon platný v souvislosti 
s reformním zákonem o Policii České republiky (dále jen PČR) se promítl mimo jiné i do 
legislativy městské policie (dále jen MP). V každém případě MP své úkoly plní v rámci 
místních záležitostí veřejného pořádku (od ochrany bezpečnosti osob a majetku, přes úkoly 
v dopravě až po podílení se na prevenci kriminality). MP je definována v mezích zákona o 
obecní policii nebo zvláštním zákonem spolupráce s PČR, samosprávou, ale i se státními 
orgány. 
Město Svitavy uzavřelo  na začátku roku 2009 novou koordinační dohodu a to ve smyslu 
zákona o policii. Tato dohoda je vyvěšená na webu města a její vyhodnocení bylo předmětem 
předminulé zprávy. Úkoly města, vyplývající z této dohody, se nedotýkají jen MP, ale 
v různých oblastech i odborů MěÚ. Lze konstatovat, že spolupráce nastavená v této dohodě se 
nadále plní.  
V legislativním plánu současné vlády je na základě loňského dotazování obcí zapracovávaná 
novela zákona o obecní policii.  
V roce 2009 a především v roce 2010, ale i 2011 bylo MP naplňováno snížení rozpočtu ve 
vztahu k úsporným opatřením města. Přesto v roce 2011 došlo k přijmutí strážníka na celkový 
počet 15 strážníků, především z hlediska bezpečnosti v důsledku šíře úkolů, které strážníci ve 
Svitavách vykonávají. 
 

Zaměstnanci  
 
V součastné době pracuje u MP ve Svitavách 15 strážníků (13 mužů, 2 ženy), včetně velitele. 
Dva strážníci mají vysokoškolské vzdělání bakalářského typu, ostatní mají středoškolské 
vzdělání. V lednu 2012 ukončil pracovní poměr strážník v předdůchodovém věku, který 
pracoval u MP přes 19 let. Dva strážníci jsou bývalí policisté, kteří sloužili přes 10 let u PČR 
v Praze. Jeden strážník sloužil přes 10 let u Celní správy. Poslední strážník, který byl přijat, 
sloužil u MP cca tři roky v Brně. 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 a kompetencí pro tuto práci s vyváženým generačním profilem.   
Strážníci pracují v nepřetržitém režimu pracovní doby s nerovnoměrně rozloženou pracovní 
dobou, nejčastěji v 11,5 hodinových směnách s půlročním vyrovnávacím obdobím. 
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Řízení Městské policie 
 

MP Svitavy je řízena starostou města. Vedením městské policie je pověřen velitel MP. Každá 
směna i hlídka má svého odpovědného strážníka podle zařazení u MP. MP Svitavy nemá 
hodnosti, zná funkční zařazení v dané směně.  

 
Organizace činnosti strážník ů 

 
V organizaci činnosti MP se musím opakovat, protože nastavená organizace a pravidla 
činnosti jednotlivých strážníků jsou zřejmá, reagují na společenskou poptávku v té které 
oblasti a lokalitě, na vývoj protiprávního jednání v místě a čase, včetně  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 vyhledávají 
protiprávní jednání, přestože čím více příběhů řeší, tím více je to spojeno i s administrativou. 
Činnost a provoz MP jsou dokumentovány.  
Zpravidla je ve směně dvoučlenná hlídka a jeden strážník ve stálé službě na služebně MP.   
Stálá služba se kromě monitorování pultu centralizované ochrany (dále jen „PCO“) a 
městského kamerového systému (dále jen „MKS“) zabývá administrativní činností. To 
znamená, že přijímá ohlášení od občanů (osobně, telefonicky, e-mailem) a provádí servis pro 
hlídku. V případě společného zákroku dle MKS i pro PČR. Stálá služba také řeší přestupky 
podezřelých, kteří se dostaví osobně na výzvu strážníků. Shromažďuje podklady a důkazy, 
vedoucí k ukončení přestupků, případně shromažďuje informace k ukončení rozpracované 
věci. Snahou je, aby každý příběh a každé oznámení, které se dostane do rukou městské 
policie, měly i svůj závěr.   
Při organizaci hlídkové služby vychází velitel městské policie a velitelé směn a hlídek 
operativně z událostí, které jsou městské policii známy, navazují na informace 
zainteresovaných subjektů v daných problematikách a samozřejmě vyjíždějí na podnět občanů 
a v neposlední řadě i na žádost PČR, zdravotníků nebo záchranářů. Samozřejmostí je 
vykonávání pravidelné a opakující se činnosti, jako je kontrola na přechodech pro chodce, 
kontrola na určených místech, pomoc při vyplácení sociálních dávek, dohled nad obecně 
prospěšnými pracemi (dále jen „OPP“), převoz peněz, kontrola zájmových míst  a budov ve 
městě, vyhledávací činnost apod. 
Většina strážníků má na starosti svůj rajon při kontrole, preventivních činnostech a při 
došetřování věcí, které městská policie řeší (např. vraky, zábory, zájmová místa, přestupky, 
jiné delikty apod.). 
Z povahy úkolů, oprávnění a povinností strážníků vyplývá, že jejich činnost se řídí řadou 
obecně závazných předpisů, jejich služba musí být zákonná ve smyslu zákona o obecní 
policii.  
V příštím období bude potřeba zakoupit a vycvičit nového služebního psa. 
Cílem této zprávy je zmapování nejčastějších úkolů, zákroků a úkonů v širokém spektru 
činnosti strážníků ve Svitavách z pohledu činnosti v roce 2011.  
Protože množství pracovních povinností a úkolů strážníků ve směně je ve Svitavách široké, je 
při souběhu více činností nezbytné i stanovení priorit.  
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Úkoly, definované  zákonem o obecní policii  

(denně při jedné hlídce a pracovníkovi na stálé služb ě) 
 

 
 
Obecní policie p ři zabezpe čování místních záležitostí ve řejného 
pořádku a pln ění dalších úkol ů podle zákona o obecní policii nebo 
zvláštního zákona:  

 
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 

  
  
Ze zákona o policii je garantem ochrany bezpečnosti osob a majetku  PČR, tedy policisté. 
PČR je povinna zabezpečit pro veřejnost ochranu osob a majetku vždy,  bez časových a 
místních podmínek, dle situace. K tomu řádně vyšetřovat veřejnoprávní delikty, předcházet 
trestným činům apod. MP nenahrazuje, ani nesmí nahrazovat činnost PČR, ale více pomáhá 
při různých zákrocích a úkonech.   
Město, jako svůj příspěvek v mezích místních záležitostí veřejného pořádku k  bezpečnosti 
osob a majetku, mimo jiné, zřídilo i MP a to před 20 lety.  Jinými slovy, MP Svitavy již 20 let 
pomáhá v různých činnostech státní správy, samosprávy a v neposlední řadě občanům.   
Výrazným příspěvkem města  k ochraně majetku je provoz PCO. V každém momentu i při 
jiných činnostech je strážníky chráněno tímto způsobem cca 130 objektů ve městě. Primárně 
však provoz PCO je prostředkem k ochraně majetku osob a příspěvek k prevenci kriminality. 
Strážníci ovšem vyjíždějí i na zabezpečený objekt mimo režim PCO města.  
Další významnou investicí města v oblasti bezpečnosti osob a majetku bylo vybudování 
městského kamerového systému . Tento systém byl uveden do provozu na konci roku 1999. O 
techniku, včetně výstupů z MKS, se stará pověřený strážník. Za rok 2011 bylo zpracováno 24 
podkladů k šetření „protiprávních jednání“ zjištěných pomocí MKS. Další benefit, vztahující 
se nejen k protiprávním jednáním, jež se díky MKS neuskutečnily, doložil nelze, přesto je 
jeho význam nezanedbatelný. 
V úkolech strážníků je také upozorňovat na různé nedostatky (tyto nedostatky zjišťují nejen 
z vlastní činnosti, ale i na základě oznámení občanů), které mohou také vést k ohrožení 
života, zdraví a majetku. V těchto případech oznamují tyto záležitosti příslušným osobám. 
Je potřebné konstatovat, že ochrana bezpečnosti osob a majetku není věcí jen policií, ale je 
věcí každého občana (v roce 2011 jsme umožnili občanům a PČR možnost identifikace 
odcizeného majetku, který si občané mohou označit a zaregistrovat v databázi 
Krimistop), celé společnosti (výchova, společenská pravidla a celkový stav společnosti, 
zejména autorit). Jako příklad osobního vkladu strážníků je skutečnost, že pokud občan 
zavolá na tísňovou linku, podaří se nám ve většině případů pachatele případného 
protiprávního jednání ztotožnit nebo dokonce trestné činnosti předejít.  
Ochrana majetku je také věcí a zodpovědností majitelů a správců nemovitostí. Činnost policií 
je v těchto případech podpůrná.  
Zejména začátkem loňského roku strážníci ztotožnili řadu pachatelů krádeží okapů, kde se 
opakovali stejní pachatelé. Starosta města inicioval k věci koordinační schůzku s PČR a 
státním zastupitelstvím.  
Výhodou působení strážníků jen ve Svitavách jsou téměř nepřetržitá hlídková činnost (tím 
příspěvek k prevenci kriminality) a neprodlené výjezdy na žádosti občanů, organizací a z toho 
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vyplývající další činnosti (v případě potřeby informování, případné předání věci policii, 
předávání poznatků k jednotlivým případům PČR). 
Výjezdy na žádost PČR,  zdravotníků,  výjezdy v rámci IZS (přestože strážníci nejsou      
součástí IZS) jen dokumentují výše zmíněnou potřebnou pomoc města při zajištění 
bezpečnosti osob a majetku.    
Na MP Svitavy je také provoz ohlašovny požáru a úkoly vyplývající např. z povodňového 
plánu města. 
Samostatnou kapitolou jsou tzv. „drobné krádeže, příp. krádeže vloupáním.“ Pokud policie 
nezajede na místo činu, lidé si oznamování veřejnoprávních deliktů často rozmyslí.  
Závěrem lze konstatovat, že Město Svitavy výrazně pomáhá povinným složkám státu při 
zajištění bezpečnosti osob a majetku.   
 
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití  

  
Strážníci ve své činnosti v celém rozsahu také dohlížejí nad dodržováním občanského 
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). 
Pokud se občanské soužití dotýká bezpečnosti osob a majetku, předcházení trestné činnosti, 
veřejného pořádku, případně přestupků, které je třeba vyšetřovat, spadá do působnosti PČR.  
Přesto strážníci ukončují v rámci svých oprávnění velké množství těchto záležitostí, případů 
(nejen policii šetří čas a prostředky), případně  věc zadokumentují pro jednání jiných orgánů. 
Sehrává zde roli místní znalost strážníků. Důležitá je i rychlost výjezdu k řešení. V této 
oblasti se projevují nepříliš dobré sousedské a partnerské vztahy, přecházející ve spory aj. 
Také se zde projevuje netolerantnost, kverulantství, případně neochota pochopit druhého.  Na 
druhé straně po výjezdu strážníků a „jakémsi“ uklidnění situace dále věci protistrany nechtějí 
již řešit v trestní rovině. 
Mnoha lidem chybí hlubší společenský a sociální nadhled. V té souvislosti je ale potřebné 
říci, že ve Svitavách panuje prozatím relativní „sociální klid“.  
Strážníci před zimou posouvali debatu na téma pohyb bezdomovců po městě. Azylový dům 
pro muže již v některých aspektech provozu nereaguje na současnou podobu bezdomovectví. 
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 debatu k řešení otázky „kam s nimi“ aktivně. V zájmu 
společnosti by pro takové lidi měly být navázány i služby. Zoufalí lidé mohou udělat zoufalé 
činy. Za MP mohu říci, že nechceme vytvářet zoufalství u občanů a i tito občané musí 
dosáhnout na jisté služby (umytí, oděvy, relativní teplo k přežití). Je to o každém 
individuálním příběhu nejen bezdomovce. Ovšem službu, chcete – li pomoc, je potřeba si 
zasloužit. Na druhé straně měkké podmínky pro bezdomovce by jejich počet v lokalitě spíše 
navyšovaly.    
Strážníci bez problému dohlíželi nad vyplácením sociálních dávek a zapisovali události do 
SVI (projekt města v rámci prevence kriminality – systém včasné intervence). 
 
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce  
 
Strážníci ve smyslu místních záležitostí veřejného pořádku dohlížejí nad dodržováním úpravy 
společenských vztahů, které může město upravit, jak v samostatné, tak přenesené působnosti. 
Jde  převážně o  odvozenou úpravu nejnižší právní síly a posuzování společenské 
nebezpečnosti odvíjející se od místa, času a situace případných protiprávních jednání nebo jen 
závad. Je zřejmé, že strážníci musí  při řešení těchto společenských vztahů přihlédnout  i k 
dalším vazbám, vyplývajícím z obecné povědomosti. Mohu jen opakovat, že není v našem 
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zájmu hromadit nevymahatelné nezaplacené pokuty např. od žebrajících osob. Obecně musí 
být snaha jim pomoci jinak. Na druhé straně pokud tito lidé standardní pomoc odmítnou 
(např. práci) společnost by měla umět si zákonnost vynutit. 
V roce 2011 bylo strážníky projednáno a ukončeno 338 přestupků proti vyhláškám a 
nařízením města, dalších 6 bylo předáno správním orgánům. 
V dané problematice zabezpečují strážníci  spolupráci s příslušnými odbory MěÚ (např. 
zákon o shromažďování – Odbor vnitřních věcí, otázka synantropních zvířat – Odbor 
životního prostředí), technickou pomoc (parkovací automaty), v mezích zákonů pomoc při 
zjištění neplacení místních poplatků, ale zejména neprodlené výjezdy k řešení podnětů 
zastupitelů, občanů a poznatků z vlastní činnosti ve věci porušování vyhlášek a nařízení.  
Někdy je složité najít společensky únosné a vyvážené řešení (bavící se lidé vers. rušení 
nočního klidu po 22. hod.) jako je např. provoz restaurací, barů, diskoték, venkovních akcí. 
 
d) se podílí, v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo 
zvláštním zákonem, na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích  

   
V rámci kontroly bezpečnosti a plynulosti v dopravě strážníci vycházejí z potřeb jednotlivých 
lokalit. Při rozsahu práce strážníků ve Svitavách a při jedné hlídce je zřejmé, že tato činnost 
není v rámci služby (zaměření strážníka, naléhavější úkoly aj.) vždy prioritní. I v médiích se 
objevují názory, že MP by neměla v této oblasti nahrazovat práci PČR. Nenahrazuje ji. Pouze 
dodržuje dané oprávnění a povinnosti dané zákonem o obecní policii, o bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích a o přestupcích. Je také zřejmé, že počet 
přestupků v bezpečnosti a plynulosti při dnešní morálce účastníků silničního provozu bude 
největší. Posuzování případů v rámci místních záležitostí veřejného pořádku strážníkům 
dovoluje být přiměřeně tolerantní nebo také naopak, dle potřeb lokality, společenské 
nebezpečnosti i dalších vlivů, např. dle společenské objednávky (konstrukce a šíře vozovky, 
dopravní značení, malé kapacity pro parkování apod.).  
Strážník má k dispozici vyjmenované přestupky, které může řešit v blokovém řízení. Strážník 
také působí preventivně např. na přechodech pro chodce (v současné době i za pomoci veřejné 
služby) apod. Jeho oprávnění napomáhá při řízení dopravy při nehodách, dohledu nad 
dopravou při kulturních, společenských a sportovních akcích nebo při čištění města, svozu 
odpadu (dohoda s LIKEM), při bránění výjezdu na pozemní komunikaci nebo i jiných 
situacích, které je potřeba neprodleně řešit. Na strážníky se obrací jak organizace, tak občané. 
Mohou měřit rychlost vozidel. Strážníci v roce 2011 řešili 230 přestupků při překročení 
povolené rychlosti. Aktivním přístupem strážníci v roce 2011 odhalili 5 řidičů pod vlivem 
alkoholu. Využívají MKS ke kontrole dopravy, k prokazování veřejnoprávních deliktů (i pro 
PČR), nahlašují závady na komunikacích, dopravním značení, působí v oblasti nepojízdných 
vozidel atd. Strážníci se také věnují kontrole cyklistů a chodců. Jinými slovy činnost strážníků 
je jedním z významných příspěvků města v této oblasti. 
Strážníci při své činnosti použili 27 x technický prostředek pro zabránění odjezdu vozidel. 
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e) 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  

  
Opakovaně strážníci činí opatření k obnově veřejného pořádku v daném místě a čase podle 
závažnosti dění. Zde sehrává velkou roli i MKS. Strážníci ve stálé službě monitorují veřejné 
prostranství a pokud se zjistí narušení veřejného pořádku vyjede hlídka na místo. Strážníci 
konají i jiná opatření k obnově veřejného pořádku, jako je informování PČR o narušení 
veřejného pořádku, předvádění osob z různých zákonných důvodů. Spolupodílí se na opatření 
PČR k obnovení veřejného pořádku (oznámené rvačky, fyzické a verbální napadení, 
výtržnosti, opilství, různé znečišťování), upozorňují fyzické a právnické osoby na nedostatky 
nebo drobná (s malou společenskou nebezpečností) porušení obecně závazných právních 
předpisů. Na druhé straně město nevynakládá zbytečné prostředky na speciální výstroj a 
výzbroj.  
V rámci své působnosti ukončí z důvodu narušování veřejného pořádku mnoho případů, 
příběhů. U akcí s průvody, s předpokládanou účastí velkého množství lidí, případně 
s bezpečnostními riziky, spolupracují s PČR. K veřejnému pořádku také 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 oblastí nejsou jen o kontrole a regulaci, ale o 
výchově, společenském klimatu a osobnostní vyspělosti komunity, občanů.  
V roce 2011 bylo převezeno 5 osob na záchytnou stanici.  
  
f) se podílí na prevenci kriminality v obci  
 
MP byla v roce 1998 u zrodu působení prevence kriminality ve městě podle metodiky MV 
ČR. Samotné zřízení pořádkové služby v roce 1991 a později zřízení městské policie spadá do 
prevence kriminality. Město reagovalo na tehdejší situaci ve společnosti. MP se podílí a 
podílela na řadě preventivních programů. Preventivní charakter má provoz MKS (téměř 100 
% technické a provozní zajištění ze strany MP), PCO a  např. i provoz radaru na měření 
rychlosti. Regulativní charakter mají parkovací automaty. Strážníci běžně vyjíždějí na žádost 
zdravotníků, ale i jiných osob k jejich ochraně. Cíleně kontrolují některé lokality a budovy. 
V rámci prevence se také podílejí na protidrogových a protialkoholových aktivitách. Jsou 
pravidelnými účastníky Dne s IZS. Velmi efektivní je neprodlený výjezd na oznámení občanů 
při páchání protiprávního jednání.  
Je také potřebné „pracovat s kriminalitou“, která není ve statistikách, ale občany obtěžuje. 
Cílená a adresná „práce“ a „zájem“ společnosti s opakovaně delikventními osobami, a to 
nejen u mládeže, jistě působí pozitivně i na okolí. 
V roce 2011 se strážníci také věnovali projektu pro cílovou skupinu seniorů „Někdo je za 
dveřmi“ .  
Do preventivních aktivit lze zařadit i možnost pro občany označit si vlastní majetek. Zvyšuje 
pravděpodobnost identifikace ukradeného majetku.  

 
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích 
v obci 

 
Strážníci ve svém dohledu nad čistotou veřejných prostranství patří do systému činností, které 
město směřuje k co nejlepšímu svému vzhledu. Strážníci kromě dohledu v trestněprávní 
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rovině upozorňují jak občany, tak právnické osoby a příslušné instituce na zjištěné 
nedostatky. V loňském roce používali strážníci dokumentační zařízení u kontejnerových míst 
ve městě a shlédli desítky dokumentačních materiálů, které směřovaly k přestupkovému 
řízení. Strážník nemůže nechat bez povšimnutí žádný případ znečišťování veřejného 
prostranství ve městě a to i tehdy, není – li naplněna skutková podstata přestupku. Jedná se o 
přestupky s nejnižší právní sílou. Pomáhají svými pravomocemi při úklidu komunikací, zimní 
údržbě, ale i při opravách komunikací či kanalizace (vyklizení prostor od aut atd.). I při 
složitosti prokazování přestupků v této oblasti se jeví určité zlepšení přístupu obyvatel 
k čistotě ve městě. Na druhé straně je potřebné stále připomínat, že přístup občanů k čistotě ve 
městě ukazuje vyspělost komunity v tom kterém místě a čase. 
Strážníci odchytli, odvezli do určených míst, během roku 92 psů a koček. Občanům častokrát 
pomáhali také nalézt jejich psy.  
Nezastupitelnou úlohu v čistotě  města má spolupráce s veřejnou službou i výkon obecně 
prospěšných prací. Nad výkonem obecně prospěšných prací máme dohled, který se osvědčil. 
Trochu zdlouhavý se může obyvatelům města zdát „úklid“, z jejich pohledu nepojízdných 
vozidel. Má to však své zákonné zdlouhavé postupy. O odstranění těchto vozidel nerozhodují 
strážníci,  vozidla v rámci rajonu dokumentují.  
 
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je 
v působnosti obce 

 
Strážníci v roce 2011 zjistili, projednali a ukončili 2 717 přestupků, dalších 117 bylo předáno 
správním orgánům a 68 k šetření PČR. Blokových pokut bylo uloženo za 384 300 Kč.   

 
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů MV ČR na 
požádání údaje o obecní policii 

 
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. Strážníci mají 
vyhláškou MV ČR stanovený rozsah znalostí. Rozsah znalostí je zejména ze zákona o obecní 
policii, o Policii ČR, správního řádu, živnostenského zákona, trestního řádu, trestního zákona, 
zákona o přestupcích, o provozu na pozemních komunikacích, taktiky zákroku. MV ČR také 
může udělovat  obcím a strážníkovi pokuty za určené delikty. Zákon o obecní policii stanoví 
pro strážníka i tzv. bezúhonnost a spolehlivost. Je vydána i vyhláška ke zdravotní způsobilosti 
strážníka. Zákon o obecní policii stanoví strážníkovi povinnosti (zejména udělat opatření) i 
mimo pracovní dobu. V roce 2011 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 (pátrání po pohřešovaných osobách), při zjištění 
důvodného podezření že byl spáchán trestný čin  (oznámeno PČR 51 podezření z trestného 
činu), 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, vyplývající  z předmětného zákona (např. při výdeji sociálních dávek, při 
veřejné službě apod.). 
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 
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otevírání bytu, doručování písemností a vyžádané informace (214 písemností pro osoby se 
ztíženou identifikací místa pobytu nebo pro osoby vyhýbající se převzetí písemností a žádostí 
např. k hledaným osob apod.).  

Závěr 
 
Pokud bych dostal obecnou otázku kam se obecní policie bude ubírat, odpověděl bych, že 
nevím. Plyne to již z podstaty zákona o obecní policii, kdy město si zřídí k zajišťování 
místních záležitostí veřejného pořádku městskou policii, ale zákon pod tuto nedefinovanou 
formulaci skryje vše od bezpečnosti osob, majetku přes zajištění veřejného pořádku, podílení 
se na bezpečnosti v dopravě až po pomoc státním orgánům. Tím je daná působnost MP, ale i 
povinnost strážníka. To však něco stojí a odpovědnost města za činnost strážníků je v zákoně 
definována. Při špatných rozhodnutích strážníků může přijít velmi draho. S čím větším 
represivním zapojením strážníků, tím větší riziko různých sporů. I když MP pomáhají v šíři 
definované zákonem o obecní policii či jinými zákony, většina vyjádření (nejen státních 
subjektů) tuto skutečnost na úrovni státu přehlíží, přestože každý si může odvodit kolik práce 
prováděné strážníky mají v povinnostech organizační složky státu, případně kraje. 
 
Ve Svitavách v jednotlivých oblastech MP účinně pomáhá v práci nejen kterou by musel tak 
jako tak někdo vykonávat (od téměř nepřetržité policejní hlídkové služby, přes doručování 
jinak nedoručitelných písemností, po preventivní působení). Přispívá významným způsobem 
k velmi dobré bezpečnosti města, v řadě případů k právní jistotě občanů (neprodlené výjezdy 
a řešení důvodů výjezdů). Na strážníky se občané obracejí často i v různých žádostech o 
pomoc. Od žádosti o informace, přes zprostředkovaní otevření bytu až po nastartování vozidla 
nebo jinou nouzi.  Město je převážně samostatné při plnění svých úkolů nejen v oblasti 
zajištění veřejného pořádku (dle rozsahu akce), ale i v dopravě.  
Vztahy s PČR jsou ve Svitavách na dobré úrovni. Ovšem důležité jsou vztahy mezi policisty a 
strážníky v terénu, které jsou založeny spíše na osobních vazbách i na pocitu vzájemné 
potřebnosti. 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 převážně akceschopní.  Strážníci informují o své činnosti i na novém webu 
města.  
Na úplný závěr si opět dovolím tvrdit, že MP Svitavy při výše uvedených souvislostech 
(jedna směna, řešení množství společenských vztahů a věcí, pomoc IZS, pomoc občanům, 
pomoc městu 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 (např. posuzování hluku 
– působnost „hygieny“, posuzování nepojízdných vozidel – působnost OD MěÚ). 
 
Zprávu ukončím poděkováním všem, kteří se podíleli přímo či nepřímo na dobré spolupráci 
v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě.   
             

 
Svitavy 10. 2. 2012 
Zpracoval: Bc. Karel Čupr – velitel městské policie Svitavy 


