
     
 
 
 
 
 

 
 

Tisková zpráva 
 

Spolupráce města Svitavy s Policií ČR 

 
Svitavy, 10. března – Opět proběhlo jednání mezi městem Svitavy a Policií ČR o vzájemné 
spolupráci. Byl vyhodnocen předcházející rok, stanoveny další směry plnění dohody a 
představeny nové projekty policie. 

 
Zpráva Policie České republiky 

 
   Na Městském úřadě ve Svitavách proběhlo 3.února jednání mezi starostou města Svitavy Jiřím 
Brýdlem, vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR ve Svitavách Jiřím Macháněm, jeho zástupci  
Josefem Juříkem a  Bronislavem Olšánem a velitelem Městské policie ve Svitavách Karlem Čuprem. 
Dále se jednání zúčastnil i koordinátor prevence kriminality městského úřadu Erich Stündl. Cílem 
bylo vzájemné vyhodnocení spolupráce mezi městem Svitavy a Policií ČR za uplynulý rok, jak je 
specifikuje dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku 
uzavřená 21. dubna 2009. Byly projednávány jednotlivé body dohody - jejich naplňování ze strany 
Policie ČR na straně jedné a města Svitavy a Městské policie, která je zřízena městem, na straně 
druhé. Z jednání vyplynulo, že i nadále panují velmi dobré pracovní vztahy mezi oběma smluvními 
stranami. Velmi dobře byla hodnocena míra a úspěšnost spolupráce městské policie a OOP Svitavy. 
V závěru byly dohodnuty další směry a cíle v plnění dohody na rok 2010.  
   Své aktivity i úspěchy policie prezentuje na webových stránkách, které jsou široké veřejnosti 
dostupné na: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx . (Svitavští policisté se např.  
mohou pochlubit velmi úspěšným objasňováním případů vloupání do rekreačních objektů a 
prodejen). 
   Snaha o lepší spolupráci se státními orgány, samosprávou a hlavně veřejností vedla, v rámci 
reformy Policie ČR, k vytvoření jedinečného projektu s názvem "POZNEJ SVÉHO POLICISTU". 
Do projektu se zapojil i Územní odbor PČR Svitavy. Cílem projektu, který na Svitavsku (a nyní 
nově i v rámci celého Pardubického kraje) běží, je vystoupení policistů z anonymity. Chtěli bychom 
představit občanovi a veřejnosti místně příslušného policistu, který bude řešit jejich problémy. 
Zapojením do tohoto projektu jsme chtěli zároveň pomoci občanům žijícím v konkrétní lokalitě, 
ulici či obci, rychle a efektivně získat potřebné informace, radu nebo pomoc. Chcete-li vědět, který 
policista obvodního oddělení policie je místně příslušný vaší ulici nebo městu, pak se stačí  podívat 
na odkaz "POZNEJ SVÉHO POLICISTU"   a vybrat své město, obec a ulici. 
  
Nyní Územní odbor Svitavy přichází s novou nabídkou:  
   Na policejních webových stránkách pro vás připravujeme další odkaz s názvem "POTKÁTE 
JE NA SILNICI" . Zde ze své anonymity vystoupí i dopravní policisté, s nimiž se řidiči budou dnes 
a denně potkávat na silnicích svitavského regionu. Budou to tváře nejen policistů ze skupiny 
dopravních nehod, ale i těch,  kteří na silnicích regionu kontrolují bezpečnost a plynulost silničního 
provozu.        
 
 Anna Štegnerová, tisková mluvčí  



 
Zpráva M ěstské policie Svitavy 

 
Plnění úkolů města, vyplývajících z „Dohody“ zajišťovaných strážníky MěP 

 
 Z nového Zákona o policii, účinného od 1. 1. 2009, je dáno policejnímu prezidentovi 
oprávnění určit policejní útvar, který může uzavřít koordinační dohodu s městy. 
 Nová Dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku byla schválena Radou města Svitavy dne 23. 3. 2009 a byla následně podepsána. 
 Dohoda navazuje na mnohaletou tradici vzájemné spolupráce a na Strategii města v oblasti 
bezpečnosti a sociálních deviací pro roky 2007 - 2012. 
 Dohoda se netýká jen spolupráce s městskou policií, ale dotýká se i řady agend, které 
spravuje Městský úřad ve Svitavách.  
 Mezi úkoly města v oblasti předcházení protiprávnímu jednání, které se především dotýkají 
MěP, je provoz městské policie v rozsahu nepřetržitého provozu, provoz městského kamerového 
systému a provoz pultu centralizované ochrany. Další úkoly se dotýkají i jiných zaměstnanců města.  
 
 
Provoz městské policie v mezích zákona o obecní policii v rozsahu zabezpečení nepřetržitého 
provozu. 
  
 Strážníci denně zajišťovali v průběhu roku 2009 okamžité výjezdy na žádosti, případně 
stížnosti občanů, policie, hasičů, zdravotní záchranné služby, úředníků, případně jiných subjektů. 
Dále strážníci standardně vyjížděli i na zákroky oznámené policií, prováděli zákroky a úkony 
z vlastních zjištění na kamerovém systému, pultu centralizované ochrany a vlastní vyhledávací 
činnosti. Z výjezdů k událostem většinou pramenila další činnost strážníků (zákroky a úkony, 
administrativní zpracování). Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku plnili úkoly 
vyplývající se zákona o obecní policii. Strážníci také odhalovali přestupky a jiné správní delikty, 
informovali správní orgány o věcech jejich zájmu, pomáhali svými oprávněními (v oblasti dopravy, 
v oblasti podání vysvětlení, v oblasti náhrady škody) organizacím zajišťujících čistotu, stavební 
činnost, zimní údržbu atd. Svá oprávnění výrazně využívali při pořádání kulturně – společenských a 
sportovních  akcí ve městě. Podíleli se na obnově veřejného pořádku, byl – li narušen, pomáhali 
policistům při jejich úkonech a zákrocích. Strážníci zajišťovali preventivní dohled nad přechody pro 
chodce, dohlíželi nad dopravní průjezdností ve městě, na žádost policie, ale i podnětu občanů, 
vyhodnocovali MKS a vozidlové dokumentační zařízení. Dohlíželi na zájmová místa vytypovaná ve 
městě. Měřili rychlost. Zajišťovali odvoz na „záchytku“ ošetřovaných osob. Doručovali písemnosti. 
Upozorňovali fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky. Dohlíželi nad prováděním obecně 
prospěšných prací. Provozovali městský kamerový systém a pult centralizované ochrany. Zajišťovali 
doprovod při převozu peněžní hotovosti organizacím města a dohlíželi na vyplácení sociálních 
dávek. Také zajišťovali odchyt psů, případně pomohli policii v této oblasti při její činnosti. 
Předváděli osoby pro správní orgány. Pomáhali občanům při různých příležitostech (např. zajištění 
kontroly majetku v době nepřítomnosti, pomoci při zajištění opraváře vozidla nebo zámečníka). 
Otevírali byty k odvrácení nebezpečí, technickým službám nahlašovali zjištěné závady.  Standardně 
se na strážníky obracejí občané a instituce s nejrůznějšími dotazy. Strážníci také zaznamenávají a 
zajišťují různé závady a pracují na jejich odstranění. Na služebně je ohlašovna požárů. Spolupracují 
v sociální oblasti při pomoci seniorům. Podílejí se na odvozu ošetřených osob na „záchytnou 
stanici.“  
 
Městský kamerový systém (dále jen MKS) 
 
 Jedním z úkolů města vyplývajícím z „Dohody v oblasti předcházení protiprávním jednáním 
ve městě“ je provozování MKS. V současné době má systém sedm ovladatelných kamer, řadu kamer 
webových.  



 Strážníci také v případě potřeby MKS vyhodnocují, vytvářejí důkazní, příp. důvodový 
materiál (materiál ke zdůvodnění postupů) nejen pro vlastní činnost, ale i pro policii. Využití MKS 
je každodenní. Údržbu a drobné opravy MKS si  MěP prostřednictvím technicky znalého strážníka 
provádí sama. Činnost strážníků na MKS má svá pravidla a je kontrolována. Z MKS bylo během 
roku 2009 staženo 37 výstupů.  
 

Pult centralizované ochrany (dále jen PCO) 
 
 Pult centralizované ochrany je významným prostředkem k ochraně zdraví, ale zejména 
majetku osob, proto byla tato služba města zahrnuta do koordinační dohody s PČR.   
 Na PCO jsou v první řadě napojeny objekty Města Svitavy a jeho organizací.  Z důvodu 
možného využití kapacity PCO je umožněno připojit se i firmám a občanům. V současné době je 
připojeno přes 110 objektů. PCO je „obsluhován“ stálou službou MěP Svitavy, výjezdy zajišťují 
strážníci v hlídce.  

 Zařízení je plně kompatibilní s nejnovějšími zabezpečovacími systémy. Součástí nákupu 
PCO bylo školení  2 strážníků, kteří získali  osvědčení, že mohou provádět správu tohoto zařízení.  
Pult centralizové ochrany umožňuje přenos zpráv ze střežených objektů po telefonní lince nebo   
rádiovým vysílačem, přičemž  přenosy lze pro zvýšení bezpečnosti použít i oba současně. 

 
Práce MěP Svitavy ve statistice: 

 
 Obecně lze říci, že strážníci vedou jen základní statistiku. Nově musí své pracovní výstupy 
předávat i MV ČR.  
 Strážníky bylo celkem zjištěno 2 151 přestupků, 1 správní delikt a ve 42 případech bylo PČR 
předáno podezření ze spáchání trestného činu. V blokovém řízení bylo vyřešeno 1010 přestupků. 
Celková výše pokut uložených strážníky činí 431 400 Kč. Na místě strážníci projednali nejvíce 
přestupků proti bezpečnosti a plynulosti v dopravě, a to 673, z toho bylo 100 přestupků spáchaných 
překročením nejvyšší dovolené rychlosti, dalších 56 přestupků oznámili příslušnému orgánu.  Dále 
řešili  229  majetkových přestupků, 221 případů porušení vyhlášek a nařízení města, 123 přestupků 
proti veřejnému pořádku, 33 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jiným 
toxikomaniemi, 10 přestupků proti občanskému soužití.  
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Zpracoval: Karel Čupr 
 

 


